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V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE
SLOVO STAROSTY
DEN DĚTÍ
ČERMENSKÉ SLAVNOSTI
ROZPIS FOTB. ZÁPASŮ
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Přejeme všem školákům i učitelům úspěšné
vykročení do nového školního roku.

www.dolni-cermna.cz

Čermenské slavnosti
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nový školní rok nám klepe na dveře a já
věřím, že proběhne v „běžném“ režimu. Po diskusích s učiteli i rodiči mohu
říct, že v to všichni
pevně doufáme.
Je zřejmé, že distanční způsob
výuky, který probíhal z velké části
minulého
školního roku z důvodu pandemie,
je nejen z mého
pohledu opravdu
problémový. Prvňáčkům přeji, aby se
jim v naší škole líbilo, a rodičům přeji
pevné nervy.
Hlavním tématem v období prázdnin
byla pro nás příprava a provedení výběrového řízení na akci „Obnova obecní
budovy č. p. 234 (stará škola na náměstí
v Dolní Čermné). Na začátku července 2021 jsme obdrželi od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR registraci akce, kterou nám bylo potvrzeno přidělení dotace
ve výši 10 mil. Kč na opravu této budovy.
Rozpočtové náklady této etapy jsou více
jak 19 mil. korun. Ihned jsme začali práce
na výběrovém řízení, které by mělo být
dokončeno do konce září 2021. Věřím,
že se neobjeví žádné problémy a na
konci září 2021 bude vysoutěžen zhotovitel akce. Dále intenzivně pracujeme
na přípravě území „V Ráji“ pro výstavbu
rodinných domů. Jedná se opravdu
o náročnou stavbu. V současné době
probíhají projektové práce pro umístění
stavby. Pevně doufám, že nás nezaskočí
nic zásadního a vše poběží dle harmonogramu, z kterého vyplývá, že na jaře
příštího roku by měla být dokončena
kompletní projektová dokumentace pro
stavební povolení.
V září 2021 začneme realizovat další dvě
větší akce, a to „Rozšíření zázemí AZAS“
a „Výměna krytiny na objektu kravínu“.
Následovat budou další drobné akce. Jak
jsem vás informoval v minulém zpravodaji, je tento rok z hlediska realizace a přípravy investičních akcí a oprav majetku
jedním z nejnáročnějších za dobu mého
starostování. Vůbec si neodvedu představit tuto činnost bez skvělého týmu,
který na městysu máme. Ať už se jedná
o místostarostu Jiřího Svobodu, radní, zastupitele, zaměstnance úřadu a další. Pro
mne je velkým darem to, že všichni „táh-
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nou“ za jeden provaz a hledají cesty, jak
věcem pomoci, a ne je ztížit. Nedovedu si
představit činnost v opačném nastavení.
Je zřejmé, že bychom nemohli realizovat
tolik akcí a vylepšovat prostředí našeho
městysu. Za skvělou spolupráci všem ze
srdce děkuji.
Petr Helekal, starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (16/2021 - ZM)
Dne 21. června 2021 se konalo 16.
jednání Zastupitelstva městyse Dolní
Čermná. Zpráva o činnosti rady byla
podána za období od konce dubna do
června 2021, kdy proběhla tři jednání.
Rada byla průběžně informována
a průběhu akcí „Obnova místní komunikace 17c“ na náměstí, „Chodník Lesní
brána“ a „Oprava místní komunikace
Hasičský dům – fara v Dolní Čermné“.
Řešila další záležitosti v souvislosti
s přípravou lokality V Ráji (zejména
provedení geologického průzkumu,
parcelaci území, podání žádosti na
ČEZ o připojení parcel, zahájení zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení a konzultace se správci
sítí a orgány státní správy). Projednala zadávací dokumentaci a schválila
výběr zhotovitele na akci „Rozšíření
zázemí AZAS“. Projednávala přípravu
projektu „Oprava střechy – výměna
krytiny na objektu bývalého kravína
na st.p. č. 748 v k.ú. Dolní Čermná“.
Hlavním bodem finančních záležitostí
programu zastupitelstva bylo projednání účetní závěrky a hospodaření
městyse za rok 2020. Na základě uzavřené roční účetní závěrky loňského
roku skončilo hospodaření městyse
se ziskem 10 387 312,27 Kč. Rozpočet
městyse v roce 2020 skončil finančním přebytkem 9 566 500 Kč. Přebytek roku 2020 byl společně s přebytky
minulých let zapojen do rozpočtu
2021 k financování investičních akcí
v tomto roce. Zastupitelstvo schválilo
účetní závěrku městyse sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2020, celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse Dolní Čermná za rok
2020 bez výhrad.
V rámci majetkových záležitostí zastupitelé schválili směnu pozemků v k. ú.
Jakubovice - ppč. 370 a ppč. 368/2
nově vzniklé z původní ppč. 368 (do

majetku soukromého vlastníka) za
ppč. 367/2 nově vzniklou z původní
ppč. 367 dle geometrického plánu
(do vlastnictví městyse). Zastupitelstvo rozhodlo nevyhovět žádosti
soukromé společnosti o odkoupení
nebo pronájem pozemků v k. ú. Dolní
Čermná z majetku městyse pro účely
realizace agrovoltaické elektrárny,
neboť městys nemá zájem pozemek,
resp. pozemky prodat ani pronajmout
pro uvedený účel. Dále zastupitelé
schválili zveřejnění adresného záměru prodeje pozemku parc. č. 3157/3
v k. ú. Dolní Čermná.
Následovaly podrobné informace
starosty a místostarosty o investičních akcích realizovaných městysem
v letošním roce s prezentací fotografií
o jejich průběhu či dokončení. Informace byly podány také o dvou připravovaných akcích jiných investorů,
kterými jsou „Oprava cesty z Malovy
Boroviny na Bídu“, jejímž investorem
je Statní pozemkový úřad ČR, a realizace měla být provedena již několikrát v rámci plánu společných zařízení
komplexní pozemkové úpravy Dolní
Čermná; druhou je akce státního
podniku Povodí Labe „Zkapacitnění
dolního toku Čermenky“ (v úseku od
splavu po ČOV), která se připravuje již
několik let a termín realizace stavby
investor nyní plánuje na roky 2023 2024.
Samostatným bodem jednání byly
záležitosti projektu „Obnova obecní
budovy č. p. 234 na náměstí v Dolní
Čermné“ (tj. „staré“ školy). Na začátku
června tohoto roku jsme se dozvěděli
z Ministerstva pro místní rozvoj, že
jsme doporučeni k poskytnutí dotace
ve výši 10 mil. Kč na tuto akci s tím, že
pokud nám bude doručeno potřebné
rozhodnutí, je nutné do konce září t. r.
předložit poskytovateli dotace smlouvu o dílo se zhotovitelem. Zastupitelstvo tedy projednalo další postup
- zejména zadání a zpracování výběrového řízení pro výběr zhotovitele,
které pro městys zajistí společnost
RTS, a. s. Brno, doprojektování druhé
etapy akce a zajištění financování projektu formou úvěrového rámce.
Zápis ze zasedání zastupitelstva je
k dispozici k nahlédnutí na úřadu
městyse nebo na webových stránkách www.dolni-cermna.cz (Úřad
městyse – úřední deska – archiv ÚD).
Hana Vágnerová
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Zpráva Krajské hygienické stanice Pardubice
o kvalitě pitné vody v Dolní Čermné
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Významné životní
jubileum oslavili
Zdeněk Jirásek
Ivana Hamplová
Vladimír Mačát
Karel Vávra
Anna Vávrová
Věra Mertová
Josef Němeček
Hedvika Applová
Božena Řeháková
Zdeněk Stejskal
Milada Suchomelová
Vladimír Verner
Emilie Hrdinová

Foto I L. Ešpandrová

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

„Cotkytle“ na podzim 2021
Jak jste jistě zaznamenali, pohádku
„Čáry báby Cotkytle“ jsme stihli odehrát
jen zde v Dolní Čermné a v Lanškrouně.
Hygienická opatření nám znemožnila
pokračovat.
V tuto chvíli jsou opatření trochu volnější, proto bychom rádi texty oprášili
a znovu pokračovali. Vzhledem k tomu,
že máme informace o zájmu z některých okolních obcí, nevíme jistě, zda
představení stihneme odehrát ještě
jednou i zde, na „domácí scéně“, ale pokud nám to opatření neznemožní, určitě
bychom zde chtěli program zakončit
alespoň tradiční derniérou.
Po zkušenostech s rychlostí změn opatření si ještě teď netroufáme stanovit
žádný termín, ale budete-li sledovat
plakáty a webové stránky městysu
a poslouchat hlášení místního rozhlasu,
věřím, že vám případné představení neunikne a my vás budeme moci přivítat.
Za SDO v Dolní Čermné Aleš Hampl

Rozloučení s předškoláky
Šestnáct dětí vyletělo z úlu mateřské
školy, aby v září našly nový domov v 1.
třídě školy základní. Přejeme jim bezstarostný a bezpečný let. Stejný počet dětí,
které prošly květnovým zápisem, do
mateřské školy zase nastoupí, a úl tak
bude opět zaplněn.
Ivana Hamplová

Foto I archiv MŠ
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Dopravní cyklistický kurz

Cesta přírodou otevřena
Ještě do konce srpna se můžete vydat na
Cestu přírodou, kterou pro vás připravila
ve spolupráci s městysem Dolní Čermná
a restaurací Mathyss za podpory Pardubického kraje místní mateřská škola. Na
cestě jsou pro vás připraveny nejen jednotlivé úkoly a luštění tajenky, ale především seznamování se živou a neživou
přírodou. Bližší informace naleznete na
plakátech nebo webových stránkách mateřské školy nebo městyse. Užijte si procházku po Dolní Čermné a jejím okolí
i odměnu v restauraci.
Ivana Hamplová

Naši čtvrťáci absolvovali v tomto školním roce dopravní cyklistický kurz. Co
bylo jeho náplní a co jeho cílem?
Nejprve zvládnout teoretickou část umět poznat dopravní značky, znát povinnou výbavu jízdního kola i cyklisty
a to nejtěžší - umět vyřešit křižovatky.
Po zvládnutí teorie se mohlo jít na dopravní hřiště v Lanškrouně, kde si děti
v praxi vyzkoušely všechny dosažené
teoretické znalosti. Na dopravním hřišti se musely vypořádat se semafory,
železničními přejezdy, kruhovým objezdem i řazením se do jízdních pruhů.
Nebylo to jednoduché, ale nikdo to
nevzdával a tak praktické zkoušky nakonec zvládli všichni.
Kdo zrovna nejezdil na hřišti, zkoušel si
jízdu zručnosti na různých překážkách.
K jejich zvládnutí bylo třeba nejen zručnost, obratnost na kole, ale také velká
míra trpělivosti. Děti jízda na kole bavila.
Tímto bych chtěla poděkovat paní
Miladě Kůrkové z Dolní Čermné, která
celý kurz skvěle vedla a děti odměnila
průkazkou cyklisty.
A co bylo cílem tohoto kurzu? Přece
bezpečná jízda našich malých cyklistů
v běžném silničním provozu a já věřím,
že bezpečná bude, protože v kurzu jim
to šlo opravdu dobře.
Andrea Ježková

Foto I archiv ZŠ

Den dětí netradičně
Celý měsíc červen mohly děti hrát interaktivní hru po Dolní Čermné. Po celou
trasu musely mít s sebou mobilní telefon se staženou aplikací Actionbound,
se kterou plnily různé úkoly a hledaly
další místa, která jim aplikace ukázala.
Hru celkem splnilo kolem čtyřiceti dětí.
Pokud si chcete hru zahrát, můžete, QR
kód je umístěn na budově naší školy.
Petra Řeháková
Po vyhodnocení hry jsme se zeptali
několika účastníků na jejich dojmy: „Co
se ti na hře líbilo?“ Odpovídaly děti z 3.
třídy: „Nejvíc jsem se bála jít na pohřeb.
(hřbitov) Nejlepší bylo napodobovat
obličeje. Hra byla moc hezká, nejvíc se
mi líbilo běhat kolem chatek. Mně se
líbilo stavět jména z přírodnin. Líbilo
se mi vše, nejhorší bylo obíhání chatek.
Líbilo se mi plnění úkolů. Nezábavnější
bylo poslouchat pohádky. Bylo to vtipné, plné zážitků a hodně aktivit.“
Žáci 3. třídy

Školní výlet – 1. třída

Foto I archiv ZŠ

Celoroční snahu zakončila 1. třída školním výletem. Ráno ve čtvrtek 17. června
jsme si všichni namasírovali nohy a vyrazili směr Mariánská hora. Naším cílem
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byla rozhledna. Cestou jsme často v teplém dni odpočívali a nabírali sil z vydatných svačin. Výlet jsme zakončili v kempu na výborné a osvěžující zmrzlině.
Ivana Moravcová

Výlet druháčků
Ačkoli jsme druháčci, zažili jsme spolu
první školní výlet. Ten v první třídě nám
sebrala corona a o to víc jsme se těšili letos. Měli jsme plno plánů a všechny nám
vyšly! Den byl nabitý zážitky. Ráno jsme si
ve škole obrousili zvířátka ze dřeva, přečetli zajímavosti o Mariánské hoře, zhlédli
jsme skvělé vystoupení dvou parkouristů, vyšlápli jsme si Mariánku, napětí jsme
zažili při šipkované, autobusem jsme se
dopravili do Technického centra na Dobrovského škole, stavěli jsme ze stavebnic,
v kuchyňce pekli slané tyčky z listového
těsta, mlsali ledovou tříšť a jiné dobroty
v zámeckém parku, setkali jsme se
v knihovně s panem Andersenem a prohlédli si knihovnu. Docela dost, co myslíte? Unavené nás autobus navečer odvezl
zpět domů.
Dana Kačerovská

Foto I archiv ZŠ

Výlet třetí třídy
Smích, nadšení, sportování, příjemná
atmosféra, slunce, hřiště, zmrzlina, kolo,
zvířátka. To všechno provázelo výlet třeťáků. Užili jsme si krásný společný den.
Přesně tohle jsme potřebovali! Společně
jsme navštívili Skipi, dali jsme si zmrzlinu
a přesunuli se do kouzelného lesa na
tvrzi Orlice.
Petra Řeháková

Foto I archiv ZŠ

Tajný výlet 4. třídy
V úterý 15. června přišly děti ze 4. třídy
ráno do školy v obvyklém čase, jen místo
aktovky měly na zádech batůžek. Čekal
je „tajný výlet“. Kam pojedou? Co tam
uvidí? Co tam budou dělat? Kdy se vrátí?
Takové a podobné otázky si kladly již několik dní dopředu a byly čím dál víc napnuté. Počasí nám přálo, nálada byla fajn
a tak jsme vyrazili na cestu směr Leto-

Foto I archiv ZŠ
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hrad. V Letohradě nás čekala nejprve návštěva historického náměstí, procházka
parkem včetně pikniku v trávě a teprve
po obědě se jim odkrylo tajemství - hlavním cílem výletu byla návštěva zábavního parku Skipi. Děti byly neskutečně
nadšené a celých devadesát minut pobytu ve Skipi si opravdu užily. Některé z dětí
tam byly úplně poprvé a konstatovaly, že
to jistě nebylo naposled. Po vysílení ve
Skipi následovalo doplnění energie ve
formě točené zmrzliny nebo ledové tříště. Cesta autobusem zpět domů rychle
utekla a všichni se zdraví, spokojení a plní
zážitků vrátili v pořádku domů.
Andrea Ježková.
Foto I archiv ZŠ

Pobyt v přírodě páté třídy
Na začátku června jsme vyrazili za hranice (tedy jen Dolní Čermné). Užili jsme si
nádherný den v přírodě. Byl plný sluníčka, povídání, smíchu, her… a provoněný
kouřem z táboráku a opečenými párky.
Předzvěst blížících se prázdnin.
Hana Zpěváková

Parkour
V pátek 18. června se sešli žáci druhého
stupně na plácku před školou. V osm
hodin začala akce parkour. Marek a Martin z teamu StayHero nám nejdříve
o parkouru povídali. Například co to je
a kdo ho založil. Potom nám podle našich přání některé triky přes překážky
ukázali. Nechybělo ani skákání přes
dobrovolníky a různá salta. Proběhla
i soutěž o náramky – odměna za správné odpovědi na otázky, které zazněly na
začátku. Nakonec Martin vybral několik
dobrovolníků, kteří si chtěli zkusit nácvik na back flip.
Po nás se na Martina a Marka přišli podívat i žáci prvního stupně. Akce byla
dobře připravená, líbila se mně.

Foto I archiv ZŠ

Jakub Veselý, 5. třída
Poznámka redakce:
Parkour je druh pohybu, jehož základem je schopnost dostat se z bodu A do
bodu B co nejefektivněji, s co nejmenší

Foto I archiv ZŠ
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spotřebou energie, hezky a účinně za
použití vlastního těla, a to prostřednictvím výskoků přeskoků, lezení. K pohybu je možné použít i akrobatických
prvků, salt - tzv. flipů. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním
prostředí – od větví přes kameny a skály
až po zábradlí a betonové zdi.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Parkour)

„Mám svůj sen“
Jaké bylo žít v šedesátých letech dvacátého století? To si žáci 8. a 9. třídy vyzkoušeli na vlastní kůži 8. června 2021 při
workshopu, který byl organizován pod
záštitou projektu Paměť národa. Každý
žák dostal svůj občanský průkaz, kde
získal informace o postavě, kterou se
během projektu stal. Podle příjmení se
rozřadili do rodin. Členové domácností
obývali jeden činžovní dům, takže se jejich životní příběhy různě prolínaly. Aktivity byly velice zajímavé a všem se nejvíce líbilo hraní rolí a scének, při kterých
zažívali na vlastní kůži různé momenty
historických událostí šedesátých let.
Hned na začátku si napsali na velký papír
svoje sny, co by si přáli za pět let dokázat,
mít či si vyzkoušet. Nakonec po všech
činnostech se k tomuto papíru vrátili
a zamýšleli se nad tím, zda by svoje sny
mohli realizovat v době normalizace
stejně jako dnes. Velice zajímavé bylo
sledovat žáky v situaci, kdy měli podepisovat souhlas s invazí vojsk Varšavské
smlouvy, protože někteří se opravdu

Foto I archiv ZŠ

vcítili do svých postav a suverénně argumentovali, proč nepodepíší. Jeden žák
z deváté třídy workshop shrnul takto:
„Jsem rád, že i když je tu stále „covidová
doba“, tak jsme se mohli zúčastnit takovéto akce.“
Gabriela Vašíčková

Výuka angličtiny trochu
jinak
Znalost cizích jazyků u nás ve škole pokládáme za mimořádně důležitou. Všichni naši učitelé jsou zvyklí o své práci
přemýšlet a hledat cesty, jak žákům pomoci k těm nejlepším výsledkům. Výuky
cizích jazyků se ale aktivně účastní i rodilí mluvčí. Jsou jimi pánové Simon Barlow a Marco Frangos. Vyučovací hodiny

Foto I archiv ZŠ

anglického jazyka jsou koncipovány
tak, aby se na výuce každého žáka 8. a 9.
třídy podílel český učitel a rodilý mluvčí.
Tyto hodiny probíhají v tandemu, kdy je
přítomen kmenový učitel angličtiny
i rodilý mluvčí zároveň.
Letos jsme vzhledem k pandemické
situaci nemohli realizovat všechny naplánované hodiny. Některé hodiny však
proběhly alespoň online. Na závěr roku
je výuka angličtiny 9. třídy zakončena
netradiční hodinou. Rodilý mluvčí si letos pro žáky připravil hodinu s hudební
tématikou, kde si každý mohl angličtinu
procvičit i z neformálního pohledu.
Marie Faltejsková
A pohled žákyně?
Pan Frangos nás dlouhodobě navštěvuje a snaží se nám zpestřit hodiny anglického jazyka. Ve čtvrtek 24. 6. 2021 jsme
měli závěrečnou hodinu, která proběhla
moc zajímavě. Pan Frangos si přinesl
elektrickou kytaru a předvedl nám
několik hudebních stylů. Přesvědčili
jsme se, že mu to jde opravdu bravurně
a hudba je jeho veliký koníček. Moc se
nám to líbilo. Na závěr mu patřilo velké
poděkování a samozřejmě nechyběla
ani společná fotka.
Ještě bychom chtěli poděkovat paní učitelce Faltejskové za skvělou práci a trpělivost, kterou s námi měla po celou školní
docházku, snažila se nás hodně naučit
a ještě dokázala vylepšit hodiny angličtiny pomocí účasti rodilých mluvčích
a různých jiných doplňujících aktivit.
Kačka Dostálová a 9. třída
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Sportovní den
„Připravit, pozor, teď!“ To jsou slova, která jste mohli zaslechnout, pokud jste se
vydali okolo školy v pátek 25. 6. 2021,
probíhal totiž sportovní den. Žáci devátých tříd si pro své kamarády z mladších
ročníků připravili různé aktivity od trojskoku, přes běh až po skákání přes švihadlo. Každá třída obcházela stanoviště
postupně a děti soutěžily o nejlepší
sportovní výkony mezi sebou. Vyšší věk
nezaručoval nejlepší výsledky a často se
stávalo, že i žáci z nižších tříd předčili své
starší kamarády.
Gabriela Vašíčková

Společné odpoledne –
hledání pokladu
I když už prázdniny skoro začínají, vydali se třeťáci se svými rodiči a sourozenci strávit společné odpoledne. Tře-

Foto I archiv ZŠ

ťáci měli to odpoledne jasný cíl – najít
poklad. Byli celý rok pirátská třída
a hledání pokladu u nás ve třídě nesmělo chybět. Za každou společnou
hru děti dostaly indicii k pokladu. Pak
už se jen přemýšlelo, hrabalo a hledalo…Se slunce západem jsme na ohni
opekli párečky a s úsměvem na tváři
jsme odcházeli domů.
Petra Řeháková

Branný den
Dne 29. 6. 2021 pořádala základní škola
již tradiční branný závod. Tentokrát
však jeho průběh ovlivnilo „aprílové
počasí“, nikoliv však výkony žáků. A tak
se závod branný změnil spíše v závod
běžecký. Bouřka ani déšť jim neubraly
na elánu a do cíle dobíhali žáci po
svých, popřípadě na ramenou svých
spolužáků. Někteří ověšeni i třemi batohy, ale všichni od bláta až za ušima
a spokojeni.

Foto I archiv ZŠ

Výsledky branného závodu
29. 6. 2021
pořadí

čas

č. družstva

1.

0:44:49

12.

2.

0:59:09

11.

3.

0:59:55

3.

4.

1:00:03

10.

5.

1:00:04

2.

6.

1:01:20

1.

7.

1:02:15

4.

8.

1:02:50

5.

9.

1:03:56

6.

10.

1:06:25

8.

11.

1:06:40

9.

12.

1:07:07

7.

Vítězné družstvo běželo ve složení:
Nastoupil Šimon (9.)
Svoreň Filip (8.)
Rousová Liliana (7.)
Petr Vávra (7.)
Chovanec Richard (6.)
Jirásková Karolína (5.)
Jirásková Nela (5.)
Škaredová Kateřina (4.)
Bednářová Vanda (3.)
Vávrová Markéta (3.)
Pacholík Denis (2.)
Simandlová Gabriela (2.)
Marek Šimon (1.)
Kot Stanislav (1.)
Hana Zpěváková a Yvona Rybová
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Čermenské slavnosti opět
po roční odmlce
Letošní ročník Čermenských slavností
se konečně po dvou letech podařilo
zorganizovat tak, aby vyhověly aktuálním hygienickým opatřením. To znamenalo udělat jen hlavní program na
venkovní scéně bez dalších doprovodných programů a koncertů, jak tomu
bylo u předešlých ročníků. Jsem přesvědčen, že to byla dobrá volba, a nakonec i motto tohoto ročníku bylo
o nadýchnutí a pozvolné navázání na
uplynulé ročníky. Samozřejmě nebylo
možné ani uvažovat o účasti zahraničních souborů.
I tak se podařilo dát dohromady pestrou přehlídku lidových písní a tanců
z našeho regionu Podorlicka (Jitřenka
a Jaro), Olomouckého kraje (Olešnica
Doloplazy) i tance ve stylu country
i irského stepu (Caramelka Praha). Program nebyl dlouhý, jednotlivé soubory
se rychle střídaly a vznikl tak možná
divácky přitažlivější program. Všichni
účinkující si svá vystoupení náležitě
užívali. Vždyť to pro většinu z nich bylo
vůbec první představení na větší scéně
po úplném uzavření kulturního života
u nás. Samozřejmě se objevila nejistota,
zda to zvládnou (nebylo možné trénovat), ale nakonec jsme se shodli na tom,
že jsme na tom všichni stejně. Hlavní
je možnost znovu sdílet radost z písní
a tance společně s publikem.
Organizace byla díky velmi omezenému programu jednodušší, ale o to větší

obavy panovaly z toho, zda vůbec přijdou diváci. Navíc čtvrt hodiny před zahájením začalo velmi silně pršet, a tak
jsme počítali s nejhorším. Začátek jsme
posunuli o patnáct minut a dobře jsme
udělali. Od té chvíle už jen svítilo slunko. Příjemně nás překvapilo, že přišlo
ještě více návštěvníků než v minulých
letech, a za to jim patří uznání. Za to,
že i v nelehké době přišli a svou účastí
podpořili letošní ročník Čermenských
slavností. Vstupné jsme rozhodli zrušit
a namísto toho bylo vyhlášeno vstupné
dobrovolné.
Celý program proběhl v celkově velmi
milé atmosféře. To ostatně dokládá
i skutečnost, že se diváci bez problémů
zapojili do výuky základního stepařského kroku, kterou zařadil v rámci
vystoupení jeden z tanečníků Caramelky. Všechny vystupující soubory byly
odměněny potleskem, a tak lze snad
říci, že se program letošního ročníku
festivalu vydařil. I samotné soubory
vyhodnotily celý program i atmosféru
jako velmi příjemnou.
Po skončení hlavního programu pak
čekalo na návštěvníky překvapení v podobě vystoupení skupiny Evžaband. Ta
pak vyplnila zbývající čas večera až do
jeho ukončení příjemnou country muzikou.
Během konání programu se všichni
mohli občerstvit něčím z pečlivě připravených dobrot ve stáncích čermenských divadelních ochotníků a členů
Orla. Děkujeme za pomoc důchodcům
při vstupu do areálu a hlavně všem,
kteří pomáhali s organizací přímo v areálu slavností. Samozřejmě i moderátoru

Ondrovi, který velmi vtipně dokázal
reagovat a provést nás celým programem. Opět se ukázalo, že jen dobře
sehraná parta nadšenců je schopná
takovou akci uspořádat.
Poděkování patří také těm, kteří nás
podpořili finančně, tedy společnostem
ADOR, HaS, TOTEM BIKES a Samarium.
Velká pomoc byla poskytnuta také ze
strany Městyse Dolní Čermná. Celé
vybrané dobrovolné vstupné bylo věnováno jako podpora pro tornádem
postižené jihomoravské obce. K tomu
přidali celý výtěžek čermenští divadelní
ochotníci a svůj honorář pro tento účel
věnovala také kapela Evžaband i moderátor. Celkově se vybralo 27 855 korun.
A to je nakonec velmi příjemné zjištění
toho, že dobrá vůle byla součástí celé
akce. O to hřeje lepší celkový pocit z vydařené akce.
Petr Ryba

Naši důchodci „sportovali“
Ano, čtete dobře, vážení spoluobčané.
Po dlouhé době přísných, někdy až nesmyslných coronavirových opatření se
sešli opět důchodci v Areálu zdraví
a sportu v Dolní Čermné, aby se nejen
pobavili, ale i zasportovali. Bylo úterý
29. června 2021, odpoledne plné sluníčka. Sice jsme nesportovali v aktivních
sportech náročných na pohyb, neboť
bylo pro důchodce příliš horko (plán byl
zahrát si petang, minigolf nebo šachy
v terénu). Sportovali jsme vsedě, při disciplínách, které posilují paměť a bystrost ducha. Za laskavé organizace a přítomnosti paní Katky Veselé (správce
areálu) jsme si na terase restaurace
Mathyss, s krásným výhledem na panorama s kostelem sv. Jiří, zahráli společenské hry. Připravené stolní hry mnozí
z nás vůbec neznali, natož abychom věděli, jak se hrají. No řekněte, kdo z vás
zná hry s názvem Barevný kód, Čoko IQ,
Piráti. Scrabble a nebo Dooble? Hry
nám laskavě zapůjčila paní Katka a vysvětlila nám pravidla. Každý stůl obsazený našimi důchodci (bylo nás 13) si
vybral jednu hru. Bylo v plánu, že si
všechny stoly po čase hry vymění, aby si
je zahrál každý. Ale ouha! Kdo si vybral
hru, již ji nepředal dalšímu stolu, jak se
účastníkům zalíbila. Bez nadsázky, důchodci se dobře bavili a prostředí plné
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upřímného chechotu se neslo okolím
AZAS až do osmnácté hodiny. Byli jsme
nejen zabráni hrou, ale i dobrým jídlem
a pitím, co si kdo z restaurace objednal
a zaplatil. A věřte, bylo to dobré. Vřele
doporučujeme všem občanům.
Závěrem bych rád ještě jednou veřejně
poděkoval paní Katce Veselé za ochotnou organizaci, městysi, který nám hradil náklady na zapůjčení her a restauraci
Mathyss s dobrou obsluhou, jídlem
a občerstvením.
Vladimír Jansa

Příměstský tábor RC KUK
První srpnový týden se po roční pauze
opět konal příměstský tábor pod zášti-

tou Rodinného centra KUK. Letos jsme
společně s dětmi zavítali do světa Malého prince. Spolu s naším malým průvodcem jsme cestovali a poznávali nejrůznější,
podivuhodné
planetky.
Společnými silami jsme se starali o růže,
učili jsme se létat, skládali jsme pilotní
zkoušky, vydali jsme se hledat beránky,
pořádali jsme olympiádu v letu po planetkách a mnoho dalšího. Poslední den
nám pan Aleš Hampl předal mnoho
užitečných a zajímavých informací
o ptácích, které můžeme potkat v přírodě. Viděli jsme, jak se takoví ptáci
kroužkují a společně jsme je vypustili
na svobodu. Milá a obohacující byla
také návštěva slečen z Papíren Brno,
které měly pro děti nachystán tvůrčí
program a dětem věnovaly několik sešitů a bloků, jako dárek. Dovolím si ještě

Foto I archiv RC KUK

zmínit poděkování Restauraci DC, která
nám připravovala opravdu výborné
obědy, paní Haně Marešové, která se
starala o nejen chutné, ale i originální
svačinky a paní Lee Schlegelové za administrativní a ekonomickou pomoc.
Myslím si, že i přes mírnou nepřízeň
počasí se tábor vydařil a děti si domů
odnesly spoustu krásných zážitků.
Klára Macháčková

Závěr ročníku mladých
hasičů
Po okresním kole mladých hasičů se
v červnu 2021 uskutečnil ještě závěrečný závod Ligy okresu v běhu na 60 metrů překážek mladých hasičů. Ročník
2020/2021 zahrnoval celkem čtyři závody – tři podzimní a poslední, který se
uskutečnil 18. 6. 2021 v Chocni. Na posledním závodu se našim soutěžícím
dařilo. V kategorii mladších dívek obsadila 3. místo Tereza Jedličková. Kateřina
Škaredová skončila sedmá a Barbora
Jedličková třináctá. V kategorii mladších
chlapců se Matěj Ptáček umístil na 7.
místě a Alex Ptáček na 9. místě. V našlapané kategorii starších chlapců skončil
Tadeáš Kulhavý na skvělém 10. místě.
Společně se závěrečným závodem proběhlo i celkové vyhodnocení ročníku.
Tereza Jedličková obsadila celkové 4.
místo, Kateřina Škaredová celkové 6.
místo. Alex Ptáček skončil celkově pátý,
Matěj Ptáček celkově dvanáctý a Tadeáš
Kulhavý celkově třináctý. Všem našim
reprezentantům děkujeme za reprezentaci a věříme, že své výsledky ještě vylepší v nové sezóně, která startuje závodem v Třebovicích 4. 9.
Na závěr ročníku si mladí hasiči ještě
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zasoutěžili na bowlingu v Lanškrouně
a podivný rok zakončili pizzou. První
schůzka mladých hasičů v novém školním roce proběhne ve středu 25. srpna 2021 od 15 hodin v AZAS Dolní
Čermná. Zveme i nové zájemce!
Jan Růžička

Letní tábor plný sportu
Od soboty 4. července do soboty
11. července uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Dolní Čermná tradiční letní
tábor. Po poledni nasedlo všech 99 dětí
do autobusů a vydalo se vstříc týdennímu pobytu v tábornické osadě Strážná
- Vosí údolí. Letošní téma neslo název
„Týden plný sportu“. Každý den byly připraveny hry, které se tematicky vázaly
k nějakému odvětví sportu. Nejlepším
týmem celotýdenního zápolení byli
tmavě modří. V průběhu týdne měli táborníci před sebou plnění výzev. Za každou splněnou výzvu získal tým kód od
zámku truhly, ve které se skrývaly odměny pro celé družstvo. Plnění výzev
bylo dobrodružstvím, protože šlo o čas
a napětí, zda se podaří výzvu splnit.
Tým musel například během určeného
času vypít várnici pití, přetlačit auto
z jedné části tábora do druhé, udržovat
půl dne oheň nebo sníst oběd bez jakýchkoli zbytků. Jinou výzvou bylo
uběhnout vzdálenost maratonu (v součtu v celém týmu), nebo přeházet špal-

Foto I L. Ešpandrová

kem výšku Eiffelovy věže. Asi nejdobrodružnější výzvou bylo přespání pod
širákem. V úterý byl připraven bublinový workshop, ve středu celodenní olympiáda a ve čtvrtek tradiční diskotéka. Po
týdnu všichni odjížděli unavení, ale plní
zážitků. Velký dík patří všem vedoucím
v čele se Zdeňkem Růžičkou. Tak snad
za rok v tradičním termínu na tradičním
místě. Budeme se těšit!
Jan Růžička

Sportovní den v režii
fotbalistů
Poslední červencovou sobotu uspořádal místní fotbalový oddíl sportovní
den pro děti. Akce byla avízovaná ve

Foto I archiv SDH

zpravodaji, na webových stránkách
i facebooku s dostatečným předstihem,
a tak mohla být zařazena do prázdninového programu většiny čermenských
rodin. Účast byla nad očekávání pořadatelů, dětí přišlo téměř sto padesát, pochopitelně vždy v doprovodu dospělých, na hřišti bylo opravdu rušno.
Různých zábavných soutěží či úkolů
bylo pro děti připraveno deset, za každý
splněný úkol dostalo dítko razítko na
kartičku, kterou obdrželo při příchodu.
Po nasbírání všech potřebných razítek
děti navštívily „obchod“ a papírek s razítky vyměnily za stavebnici, autíčko,
puzzle, hrníček, výběr odměn byl díky
sponzorům opravdu velký.
Házení kruhem na cíl, kop míčem na
branku, skákání v pytli a řada dalších
disciplín děti bavily tak, že si některé
dokonce zopakovaly několikrát. Na
správné provedení úkolu a razítkování
dohlíželi malí fotbalisté coby pořadatelé
a své role se pod dohledem dospělých
ujali skvěle.
A kdo už dosoutěžil a chtěl si odpočinout a posedět, měl příležitost ve stínu
slunečníku u stolu s připraveným občerstvením, domácími koláčky a nakrájenými melouny, které byly vítaným osvěžením v teplém slunečném dni. Počasí
se opravdu vydařilo. Další nápoje i jídlo
byly k mání ve stánku, kolo štěstí dodalo trošku staročeské pouťové atmosféry
a ke vší té pohodě vyhrával Evžaband.
Viděli jsme také ukázku bojových umění. Co dodat? Výborně připravenou akci
si všichni užili a bylo by moc hezké, kdyby se stala tradicí. Takže zase za rok?
L. Ešpandrová

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

15

číslo 4 I rok 2021

Český pohár v cyklotrialu
17. června letošního roku se Dolní Čermná stala dějištěm jednoho ze závodů
Českého poháru v cyklotrialu. Cyklotrial
je individuální sport provozovaný na
speciálních kolech, na kterých se zdolávají přírodní i umělé překážky. Výkony
jsou podle obtížnosti překážek bodovány rozhodčími. Přírodní překážky v podobě kamenů, svahů a klád čekaly na
závodníky v areálu bývalé pískovny,
v AZAS na ploše před pódiem byly postaveny překážky umělé - z palet, pneumatik a dřevěných cívek.
Závod měl své diváky na obou lokalitách,
netrpělivě očekávané byly jízdy zejména Václava Koláře, několikanásobného
mistra světa, Evropy i republiky. Díky
příznivému počasí nedělaly závodníkům
přesuny mezi areály potíže a také diváci
si užili netradiční podívanou v krásném
letním dni. Fotky ze závodu najdete jako
vždy na webových stránkách městyse
pod záložkou fotogalerie.
L. Ešpandrová

Zpráva fotbalového
oddílu a TJ
Vážení spoluobčané. Nová fotbalová sezóna je zde a nám nezbývá než doufat, že
do třetice se ji podaří dohrát do konce.
Situace zatím vypadá příznivě i proto, že
se do přírůstků nově nakažených a hlavně hospitalizovaných, pozitivně promítá
vliv očkování. V tuto chvíli proto není
žádný důvod k tomu, aby byl amatérský
sport opět paralyzován, jak se dělo poslední dva roky.
Na určitá omezení a opatření se však
musíme všichni připravit. Jde zejména
o podmínky, za kterých je možno sportovní utkání uspořádat a vpustit na něj
diváky. Nemusíme vůbec polemizovat

Foto I L. Ešpandrová

Rozpis zápasů – podzim 2021 – muži
sobota

7. 8.

16:00

Mistrovice – TJ Dolní Čermná

sobota

14. 8.

17:00

TJ Dolní Čermná – Jiskra Brandýs n/O

neděle

22. 8.

16:00

Sokol Klášterec – TJ Dolní Čermná

sobota

28. 8.

16:30

TJ Dolní Čermná – Rybník

neděle

5. 9.

16:00

Řetová – TJ Dolní Čermná

sobota

11. 9.

16:00

TJ Dolní Čermná – FK Dolní Dobrouč

neděle

19. 9.

15:00

FK Jehnědí – TJ Dolní Čermná

sobota

25. 9.

15:30

TJ Dolní Čermná – Rudoltice

sobota

2. 10.

15:00

TJ Albrechtice – TJ Dolní Čermná

sobota

9. 10.

15:00

TJ Dolní Čermná – Sokol Sruby

sobota

16. 10.

14:30

FK Č. Třebová „B“ – TJ Dolní Čermná

sobota

23. 10.

14:30

TJ Dolní Čermná – Verměřovice

sobota

30. 10.

14:30

Sopotnice – TJ Dolní Čermná (dohrávka1. kola)

Rozpis zápasů starší žáci
Neděle 5. 9.

Dolní Čermná

Česká Třebová

10:00

sraz 9:00

Sobota 11. 9.

Rybník

Dolní Čermná

9:30

odj. 8:15

Neděle 19. 9.

Dolní Čermná

Jehnědí

10:00

sraz 9:00

Neděle 26. 9.

Dolní Čermná

Rokytnice

10:00

sraz 9:00

Sobota 2. 10.

Dolní Dobrouč

Dolní Čermná

9:30

odj. 8:30

Neděle 10. 10.

Dolní Čermná

Ústí nad Orlicí

10:00

sraz 9:00

Sobota 16. 10.

Sruby

Dolní Čermná

9:30

odj. 7:45

Neděle 24. 10.

Dolní Čermná

Žichlínek

10:00

sraz 9:00

Neděle 31. 10.

Dlouhoňovice

Dolní Čermná

10:00

odj. 8:45
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o tom, že sport bez diváků nemá atmosféru a ubírá mu na atraktivitě. Zde bych
proto rád apeloval na vás, naše věrné
příznivce. Na naše utkání budete vpuštěni bez jakýchkoliv omezení. Avšak
svým vstupem do areálu nám dáváte
automaticky najevo, že nepředstavujete
pro ostatní žádné riziko. Nijak nebudeme kontrolovat certifikáty o vakcinaci, či
o testech na covid. Necháváme na vás
a na vaší odpovědnosti vůči ostatním,
že máte vše, co se týče covidu, pod svojí
kontrolou. Pouze v případě rozšíření
nákazy bychom byli nuceni postupovat
dle pokynů hygienické správy a zavést
přísné kontroly u vstupu.
Co se týče novinek v našem klubu, tou
nejpodstatnější je to, že jsme pro letošní
ročník postavili dvě mužstva přípravek.
Máme dostatek hráčů i trenérů, proto
nám to přišlo jako dobrý nápad. Tímto
zajistíme, že všechny děti, které máme
zaregistrované, dostanou na hřišti velkou příležitost zahrát si za Čermnou.
Přípravky hrají turnajovým způsobem
a my jsme se s okresním fotbalovým
svazem dohodli, že obě mužstva budou
jezdit společně na stejné turnaje. Nyní
zajišťujeme materiální vybavení tak,
aby obě mužstva měla potřebné zápasové a tréninkové vybavení.
Na jiném místě zpravodaje se dočtete
o dětském dni, který uspořádali trenéři
a funkcionáři mládeže za vydatné pomoci ostatních členů klubu, ale i našich
příznivců z řad veřejnosti. Všem bych
moc rád poděkoval. Stejně tak bych rád
poděkoval všem, kteří nám pomohli finančně, věcnými dary apod. Dále bych
rád poděkoval klukům z kapely Evžaband, kteří navodili skvělou atmosféru.
A v neposlední řadě bych rád poděkoval
vám všem, kteří jste akci navštívili a přispěli jste k tomu, že náš první ročník dopadl nad očekávání dobře. Ohlasy, které
se ke mně dostávají a které dále postupuji klukům pracujícím s mládeží, nám
všem dodávají elán k uspořádání i dalších ročníků. Zaznamenali jsme i jeden
vyloženě negativní, až hanlivý ohlas, ale
to přičítáme i jisté žárlivosti, že jsme takto úspěšnou akci uspořádali zrovna my
a ne jiný spolek pracující s dětmi. Takže
díky a těšíme se napřesrok!
Nakonec mně dovolte, abych všem našim sportovcům popřál hodně úspěchů
v nové sezóně, žádná zranění a radost
ze sportu. Našim příznivcům přeji, aby
měli z našich výkonů radost, a pokud se
nám něco nepodaří, tak aby nám zachovali věrnost.
Za fotbalový oddíl a TJ Filip Hampl

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

Foto I F. Mareš

Proč říkáme…
Jansova kaplička
Jansova kaplička stojí na předělu Jansových lánů nad Petrovicemi mezi dvěma letitými lípami. Podle dostupných
pramenů kapličku vystavěl v roce 1700
Jakub Jansa. Stojí v odlehlém místě a je
od ní krásný pohled na Čermnou, Orlické hory s Bukovou horou a Suchým
vrchem, na opačné straně pak vidíme
Petrovice s Hůrou. V roce 1988 byla
kaplička rozebrána a na nových betonových základech znovu postavena.
Klekarova hora
Vedle nejvyššího výškového bodu Červeného vrchu se nachází kopec Klekarova hora (519 m. n. m).
Ve starých mapách nese jméno po posledním čermenském rychtáři Betlachovi - Betlachsberg. Na statek pak nastoupil v roce 1848 majitel z rodu Klekarů
a od té doby se kopci říká Klekarova
hora neboli Klekarka.
V sadu
V roce 1951 společně místní zahrádkáři
a kroužek mladých zahrádkářů při základní škole pod vedením učitele Bohuslava Pravdy založili sady na obecním
pozemku. Postupem času si zde sadaři
postavili chaty k rekreaci, malebné místo se stalo oblíbeným cílem procházek
místních obyvatel.
Redakce zpravodaje,
kniha 700 let obce Čermná

Výjezdy JSDHO
Dolní Čermná
24. 7. 15:53 požár nízké budovy Lanškroun, Žichlínské předměstí
31. 7. 21:23 požár rodinného domku
v Lanškrouně, Ostrovské předměstí;
zasahovaly čtyři jednotky hasičů z (profesionální z Lanškrouna a dobrovolné
jednotky z Žichlínku, Lanškrouna a Dolní Čermné). Uvnitř hořícího domu byla
nalezena osoba s popáleninami a ihned
předána do péče zdravotníkům. Osobu
se bohužel nepodařilo oživit a na místě
zemřela. Hořelo v přízemí domu, požárem byly zasaženy dvě místnosti.
2. 8. 16:57 únik nebezpečných látek do
ovzduší Horní Čermná, překopnutá plynová přípojka
L. Ešpandrová

Foto I P. Faltus

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

28. - 29. 8. 2021

MUDr.

Jedličková

Bystřec 182

465 642 990

4. - 5. 9. 2021

MUDr.

Johnová

Letohrad, Šedivská 498

465 622 216

11. - 12. 9. 2021

MDDr.

Junková

Žamberk, Školská 834

739 374 555

18. - 19. 9. 2021

zubní lékař

Khmara

Letohrad, U Dvora 815

605 501 139

25. - 26. 9. 2021

MDDr.

Kopecký

Lanškroun, Mikoláše Alše 152

739 374 787

28. 9. 2021

MUDr., MBA

Mareš

Žamberk, Školská 834

739 374 555

2. - 3. 10. 2021

MUDr.

Marková

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

9. - 10. 10. 2021

MDDr.

Muthsam

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

16. - 17. 10. 2021

MUDr.

Nováková

Lanškroun, Dukelských hrdinů 615

604 749 331

23. - 24. 10. 2021

MDDr.

Pavlová

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží
pohotovost ve své ordinaci. Přehled pohotovostních služeb je uveden v následující tabulce (zdroj: http://sociologie.iglu.cz/zubarna/
pages/s_zubni_pohotovost.htm). Než se vydáte na zubní pohotovost, ověřte si službu zubního lékaře dle rozpisu telefonicky.
Stomatologové si můžou službu mezi sebou vyměnit! Informaci se dovíte na tel.: 465 710 111 - Orlickoústecká nemocnice, a.s.
Znovu upozorňujeme! Před návštěvou stomatologické pohotovosti si raději telefonicky ověřte, zda nedošlo ke změně lékaře
konajícího službu!

UPOZORNĚNÍ PRO SOUKROMÉ
PODNIKATELE

Nabízíme všem místním soukromým podnikatelům a živnostníkům možnost prezentace
jejich firmy v Dolnočermenském zpravodaji
(vychází v nákladu 550 ks) a na nových webových stránkách městysu. Zájemci nechť kontaktují Úřad městysu Dolní Čermná, Ing. Miladu
Marešovou, tel: 465 393 125,
e-mail: majetek@dolni-cermna.cz.

INZERUJTE NABÍDKY V DOLNOČERMENSKÉM
ZPRAVODAJI. PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
A OBYVATELE SLEVA 20 %.
INZERCE PODLE VLASTNÍHO NÁVRHU.
Ceník
formát

cena

A4

1000 Kč

A5

500 Kč

A6

250 Kč
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50. ročník Malého závodu míru - průjezd Dolní Čermnou 13. 8. 2021
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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné

Datum konání

10. - 11. 9.

Název akce

Začátek akce

Burza oděvů a sportovních potřeb

prodej:
7:30 - 10:00

Místo konání

Pořadatel

školní jídelna

RC KUK

Mariánská hora

Dolnočermenská
farnost

12. 9.

Pouť na Mariánské hoře

3. 10.

Ptačí festival, bližší info na plakátech

místní ornitologové

říjen

Uspávání broučků

MŠ

listopad

Posvícenské dozvuky

Klub důchodců

listopad

Čáry máry Cotkytle - derniéra

SDO

listopad

Setkání jubilantů

prosinec

Česko zpívá koledy

SDO, městys

prosinec

Mikulášský jarmark

městys, spolky

prosinec

Vycházka s mazlíčky

fotbalový oddíl

Silvestrovský běh Dolní Čermnou

pan P. Bednář

31. 12.

Sledujte prosím plakátovací plochy a webové stránky městyse. V kalendáři jsou uvedeny pravidelné akce, avšak nemusí se
uskutečnit vzhledem k epidemii.
Vysvětlivky:
AZAS - Areál zdraví a sportu
SDO - Spolek divadelních ochotníků
SDH - Sbor dobrovolných hasičů
MŠ - mateřská škola

ZŠ - základní škola
ČČK - Český červený kříž
MS - Myslivecký spolek Krahujec

RC KUK - Rodinné centrum KUK
ZUŠ - základní umělecká škola
DČ - Dolní Čermná

Letní tábor SDH

Foto I archiv SDH

Příměstský tábor RC KUK

Foto I archiv RC KUK

Sportovní den dětí

Foto I L. Ešpandrová

Dolnočermenský zpravodaj č. 4/2021, periodický tisk ÚSC, vychází šestkrát ročně
Vydává: Úřad městyse Dolní Čermná, 561 53 Dolní Čermná. IČ 278734, www.dolni-cermna.cz.
Registrováno u MK ČR č. E 10103. Redakční rada: L. Ešpandrová, F. Hampl , I. Hamplová, O. Liprová, M. Marešová.
Kontakt na redakční radu: e-mail: dczpravodaj@seznam.cz, telefon: 737 880 060 - Ešpandrová.
Příspěvky zasílejte písemně na adresu městyse nebo elektronicky. Finanční příspěvky na vydávání zpravodaje můžete
laskavě zasílat na účet městyse: 1321618359/0800; variabilní symbol: 2021. Příští číslo vyjde 22. 10. 2021, uzávěrka
3. 10. 2021. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele. Redakční rada neodpovídá za názory, mluvnické
a stylistické chyby přispěvatelů a vyhrazuje si právo texty redakčně krátit. Tisk: HEAT-TECH s.r.o., 561 53 Dolní Čermná 231.
Náklad - 560 výtisků. Neprodejné - pro vlastní potřebu.

