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V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE
SLOVO STAROSTY
PŘIVÍTÁNÍ NEJMENŠÍCH
DRAČÍ LODĚ
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
KALENDÁŘ AKCÍ
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Pozvánka na jednání zastupitelstva 1. 11. 2021
v zasedací místnosti městyse v 18:00 hodin.

www.dolni-cermna.cz

Vítání občánků

Foto I L. Ešpandrová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a už máme na dohled konec letošního roku. Pro nás byl
tento rok opravdu velice turbulentní.
Hlavním
tématem posledních
měsíců je projekt
„Obnova
obecní budovy č. p.
234 (stará škola
na náměstí v Dolní Čermné). Jak
jsem vás informoval v posledním
čísle zpravodaje,
museli jsme zrealizovat výběrové řízení
a zahájit stavbu do 30. 9. 2021, přestože
informaci o tom, že jsme dotaci dostali, jsme obdrželi až na začátku července 2021. Jednalo se opravdu o šibeniční
termín. Nakonec se vše podařilo zvládnout v rekordním čase, včetně provedení
výběrového řízení. Vysoutěžili jsme zhotovitele akce, kterým je společnost KPV
SYSTÉM, s. r. o. Ústí nad Orlicí. Firma obratem zahájila realizaci díla, jehož cena je
bezmála 17,5 mil. Kč, což je cca 10 % pod
rozpočtovou cenu. V dnešní době turbulentního růstu cen stavebních materiálů
je to takový malý zázrak. Dílo má být dokončeno nejdéle do 31. 10. 2022. Na uvedenou akci jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 10 mil. Kč,
což bylo maximum v daném dotačním
titulu. V současné době řešíme doprojektování zbytku stavby (přízemí a první
NP), což bychom rádi stihli do konce letošního roku. Uvedená část se nám nepodařila připravit v minulém roce, neboť
MMR zkrátil termín pro podání žádosti
o dotaci, a tudíž jsme byli pod časovým
tlakem. Po vyprojektování bude realizováno druhé výběrové řízení tak, aby
mohla být rekonstrukce budovy v příštím roce kompletně dokončena. Ovšem
ukázalo se, že jsme učinili dobře, když
jsme o uvedenou dotaci požádali v minulém roce, neboť na začátku letošního
října byl obdobný dotační titul vyhlášen
znovu, ovšem již se značným omezením
rozsahu. Kdybychom žádali o dotaci v letošním roce, získali bychom podle současných podmínek na daný rozsah stavebních prací podstatně menší dotaci,
a to až o cca 5 mil. Kč.
Dalším významným tématem je jistě
systém odpadového hospodářství. Jak

Foto I L. Ešpandrová

jsme vás informovali v minulém čísle,
od 1. 1. 2021 je v účinnosti nový zákon.
Paradoxem je, že prováděcí vyhláška,
která vysvětluje znění zákona, vyšla až
v srpnu 2021. Pro přípravu nového systému od 1. 1. 2022 nám opravdu nezbylo
moc času. Vzhledem k této skutečnosti
bude příští rok pro nás tzv. „přechodný“
s tím, že od 1. 1. 2023 bude nezbytné
připravit propracovaný nový systém,
který chceme s vámi prodiskutovat. Bez
zvýšení třídění odpadů ze strany vás,
občanů, je zřejmé, že bude muset dojít
k postupnému zdražování poplatku,
neboť po vyhodnocení prvních osmi
měsíců letošního roku je zřejmé, že v letošním roku přesáhneme vymezené maximum směsného odpadu na obyvatele
ve výši 200 kg asi o 10 %, což znamená
opět navýšení nákladů. V příštím roce se
zmíněná hranice na obyvatele snižuje
na 190 kg na osobu a zvyšuje se cena
za její přesáhnutí. Podrobně toto téma
rozebírá manažerka našeho DSO Severo-Lanškrounsko paní Bártlová na jiném
místě tohoto zpravodaje.
Již několikrát jsem byl dotazován na cestu
z Bídy na Mariánskou horu. Uvedená investice není realizovaná městysem Dolní
Čermná, ani obcí Horní Čermná. Jedná se
o stavbu, kterou od prvopočátku připravuje a realizuje Státní pozemkový úřad
ČR (SPÚ). Po provedení díla a jeho kolaudaci bude předmětná stavba převedena
do majetku obce Horní Čermná, neboť
leží na jejím katastru. Ze strany zástupců
SPÚ mi bylo přislíbeno, že v příštím roce
by měla pokračovat realizace navazující
komunikace z Bídy do Malovy boroviny,
po okraji zastavěného území Dolní
Čermné (horní smrčinská cesta). V této
souvislosti jsme v srpnu letošního roku
zadali zpracování projektu na nové

veřejné osvětlení na celé Smrčině. Pevně
doufám, že se nezmění priority, což se
v minulosti několikrát stalo, a zmíněný
úřad akci zrealizuje.
Další jistě důležitou stavbou je realizace
veřejného osvětlení v sídlišti nad školou.
Na konci prázdnin jsme získali stavební
povolení. Realizaci části nového osvětlení kolem okálů jsem sliboval v letošním
roce. Bohužel vzhledem k tomu, že jsme
museli urychleně řešit výše popsaný
projekt staré školy na náměstí, nezbyl
nám prostor na přípravu a realizaci dané
akce. Věc jsme projednali v radě a shodli
jsme se na tom, že v příštím roce bychom
zadali kompletní zakázku na realizace
nového veřejného osvětlení v celém sídlišti nad školou. Přes zimu bychom rádi
provedli výběrové řízení tak, aby pokud
možno na jaře mohli akci provést.
Do konce letošního roku by měla být
dokončena další rozpracovaná akce, a to
výměna krytiny na kravínu. Uvedená
akce je plně financována z našich příjmů.
Do 20. května 2022 má být ukončena
akce Rozšíření zázemí AZAS Dolní
Čermná, na kterou jsme obdrželi dotaci
z Pardubického kraje ve výši 1 mil. Kč.
Zároveň připravujeme akce již na další
kalendářní rok. Celkem se jedná o patnáct akcí, ať už investičních, nebo oprav.
Mimo jiné se jedná o opravu místních
komunikací, dokončení obnovy obecní
budovy č. p. 234 a zahájení II. etapy, zasíťování parcel „V Ráji“, realizaci parkoviště
u Dětského domova, příprava a realizace
dětského hřiště u tělocvičny, doplnění
dětského hřiště u školní jídelny atd.
Je zřejmé, že i další rok bude nesmírně
náročný. Pevně doufám, že ho vzájemnou spoluprácí společně zvládneme.
Petr Helekal, starosta
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky konané ve dnech
8. 10. - 9. 10. 2021
Výsledky hlasování za územní celek
Dolní Čermná
Dolní Čermná – volební účast

v procentech

volební účast celkem

77,82

okrsek 1 - Dolní Čermná

79,79

okrsek 2 - Jakubovice

58,59

Foto I L. Ešpandrová

Dolní Čermná, oba okrsky
politická strana

v procentech

počet hlasů

SPOLU

37,86

312

ANO

16,74

138

Piráti + STAN

15,65

129

SPD

9,34

77

PŘÍSAHA

6,67

55

TSS

3,64

30

ČSSD

3,03

25

KSČM

2,3

19

Zelení

1,57

13

Volný blok

1,09

9

Švýcar. demokr.

0,6

5

Moravané

0,48

4

APB

0,36

3

ANS

0,24

2

OtČe

0,24

2

PRAMENY

0,12

1

Nevolte Urza.cz

0

0

Monarchiste.cz

0

0

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (17/2021 - ZM)
Dne 2. září 2021 se konalo 17. jednání
Zastupitelstva městyse Dolní Čermná
a z jeho programu vybíráme dva
důležité body.
Ve finančních záležitostech bylo
projednáváno přijetí úvěrového
rámce a uzavření smlouvy o úvěru
na financování investičních akcí
realizovaných městysem v letech
2021 - 2022 s Českou spořitelnou, a. s.
Vlastnímu rozhodnutí o přijetí úvěru
předcházelo vyjednávání s Českou
spořitelnou o podmínkách úvěru
podle předložených indikativních
nabídek banky a jejich projednávání
ve finančním výboru a radě městyse.
Zastupitelstvo schválilo přijetí úvěru
ve výši 12 mil. Kč na financování zejména těchto projektů realizovaných
v letošním a příštím roce: „Obnova
obecní budovy č. p. 234 na náměstí
v Dolní Čermné“, „Rozšíření zázemí
AZAS Dolní Čermná“ a „Oprava
střechy – výměna krytiny na objektu
bývalého kravína na st.p. 748 v k. ú.
Dolní Čermná“.
Dalším bodem bylo projednání realizace akce „Obnova obecní budovy
č. p. 234 na náměstí v Dolní Čermné“.
Jedná se o opravu obecní budovy
staré školy. Uvedeným záměrem se
zabývalo zastupitelstvo již na dřívějších jednáních, konkrétněji pak na
zasedání dne 21. 6. 2021, kdy nám již
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bylo známo doporučení k poskytnutí
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na tento projekt ve výši 10 mil.
Kč; zastupitelé tedy přijali potřebná
usnesení a uložili úkoly k zajištění
výběrového řízení a přípravě financování. Rada městyse dle úkolu
zastupitelstva poskytovala plnou
součinnost společnosti RTS, a. s. Brno,
která městysu zajišťovala zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou
zakázku na stavební práce. Komise
pro posouzení a hodnocení nabídek
doporučila ke schválení nabídku společnosti KPV SYSTÉM, s. r. o., se sídlem
Ústí nad Orlicí, jejíž nabídka byla
v rámci hodnocení nabídek vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
tedy firma nabídla nejnižší cenu. Nabídnutá cena činí 14 419 385,88 Kč
bez DPH, tj. 17 447 456,91 Kč s DPH.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo
přidělení podlimitní veřejné zakázky
na projekt „Obnova obecní budovy
č. p. 234 na náměstí v Dolní Čermné“
společnosti KPV SYSTÉM, s. r. o. a uzavření smlouvy o dílo s touto firmou.
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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na Vás, jaká malebná místa na svých
fotografiích zachytíte. Kalendář bude
sestaven z fotografií orientovaných na
šířku. Předem děkujeme za jejich včasné zaslání.
Redakce zpravodaje

Významné životní
jubileum oslavili
Slavomír Plánský
Ludmila Křenková
Gertruda Voznická
Miroslav Halbrštát
František Křivohlávek
Emil Merta
Zdeněk Hanuš
Jitka Marková
Václav Mikula
Václav Kalousek
Vlasta Doskočilová
Věra Komárková
Věra Kašparová

pro nás připravily děti z mateřské školy
s paní ředitelkou Ivanou Hamplovou.
Poslední slova a přání nám věnoval pan
radní Jiří Zpěvák. I my se připojujeme
a přejeme všem dětem a rodičům, aby
se jim tady žilo tak dobře jako nám.
Petra a Robert Havlovi
U nás už to bylo třetí Vítání občánků a je
to moc hezká tradice. Dětičky ze školky
byly úžasné a Vy jste skvělí, že to pořádáte. Takže ještě jednou moc děkujeme.
Markéta Marešová

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

Přivítání těch nejmenších
Ve čtvrtek 30. 9. se konal slavnostní
obřad k přivítání těch nejmenších
v naší obci. Jelikož od posledního Vítání
občánků uběhl celý rok, některé děti už
běhaly a povídaly, a tak bylo v sále místní Orlovny veselo. Tradičně nás uvítala
paní Saša Pirklová a milé představení si

Foto I L. Ešpandrová

Uspávání broučků
Jsme rádi, že jsme po roční odmlce
mohli ve spolupráci s místními ochotníky uspořádat tradiční podzimní akci

Výzva pro fotografy –
Dolnočermenský kalendář
2023
Při diskusi o volbě tématu pro přípravu
velkoformátového barevného kalendáře jsme dospěli k závěru, že naše obec
a její okolí jsou natolik fotogenické, že
není nutné vymýšlet nějaké speciální
zadání. Proto jednoduchá volba: téma
zní „Dolní Čermná ve fotografii“. Je jen

Foto I L. Ešpandrová
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Uspávání broučků. Za vstupné, kterým
bylo jedno polínko za dítě, si všichni
mohli užít podvečerní opékání buřtů
a setkání s pohádkovými bytostmi při
krátké procházce osvíceným lesem
a svými lampiónky symbolicky posvítit
broučkům na cestu do jejich zimovišť.
I. Hamplová, mateřská škola

Slavnostní zahájení
školního roku u prvňáčků
Ve středu 1. 9. 2021 se opět rozezněl
školní zvonek v naší základní škole. Po
dlouhé koronavirové pauze jsme zahájili nový školní rok s nadějí, že to bude rok
plný pozitivních zpráv.
A bylo u nás pěkně veselo, neboť ranní
příchod žáčků nám před školou hudbou
zpestřilo Rádio Černá Hora.
Tento den byl pro naši školu výjimečný
nejen tím, že děti usedly do lavic po
mnoha měsících domácí on-line výuky,
ale také tím, že naše prvňáčky přivítal
hejtman pardubického kraje Martin
Netolický v doprovodu starosty obce
Dolní Čermná pana Petra Helekala.
Děti se nejvíce těšily na shledání se
svými spolužáky, paní učitelky si pochvalovaly návrat před školní tabuli.
Náš učitelský tým přeje všem rodičům
pohodový školní rok a žákům mnoho
studijních úspěchů a příjemných chvil
strávených ve školních lavicích.
M. Syrová

Foto I archiv ZŠ

Adaptační kurz
Od 2. do 3. září čekala naše školáky dvoudenní akce s názvem „Adaptační kurz“.
Jejím úkolem byla adaptace dětí na
nový školní rok v novém či staronovém
třídním kolektivu.
První stupeň strávil tyto dva dny v areálu
AZAS Dolní Čermná. Po ubytování následoval celodenní pestrý program, který
plnila každá třída zvlášť – čekala nás
stezka přes Červený vrch s plněním úkolů, nošení dříví na večerní táborák, hry na
stmelování třídního kolektivu, keramická
dílna pod vedením paní Vackové.

V odpoledních hodinách dorazili místní
hasiči se svým zábavně naladěným
vzdělávacím programem a večer byl
(jak ho označily děti) megatáborák
s opékáním buřtů. Po táboráku si rodiče
odvedli mladší žáky domů a starší zde
zůstali přes noc. Po přenocování v chatkách či ubytovně následovala rozcvička
s hudbou a po ní se celé dopoledne hrály
v areálu AZASu kolektivní hry v rámci
jednotlivých tříd.
Počasí nám o oba dva dny přálo, děti si to
opravdu užily. Akce byla ukončena úklidem areálu a obědem ve školní jídelně,
poté se děti plné dojmů a neobvyklých
zážitků rozešly do svých domovů, aby
tam o svých zážitcích ještě dlouho vyprávěly.
Celý školní tým děkuje maminkám
a babičkám za napečení buchet na
svačinu a snídani. Byly famózní! Dále
děkujeme dobrovolným hasičům z Dolní
Čermné za perfektní ukázku jejich práce.
A. Ježková

Střípky zážitků dětí
ze 4. třídy

Foto I archiv ZŠ

„Byli jsme na adaptačním kurzu a spala
jsem s Vandou a Mončou. Bylo to moc
super. Nejlepší bylo opékání buřtů.
- Líbilo se mi být s kamarády. Bylo to
mega fajn. - První den jsme se ubytovali
v chatkách, poučili se o chování a vyrazili
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sbírat klacky na večerní táborák. Druhý
den byla pyžamová rozcvička na hudbu.
Uklízeli jsme v chatkách, snídali a šli hrát
hry. Bylo to super! - Hodně mě bavily hry,
beach volejbal a hašení ohně hasičákem.
- Nejvíc se mi líbilo povídání s kamarády
v chatce. Vyhráli jsme beach, tak jsem
měl radost. Smál jsem se, když kamarád
v noci chrápal. Užil jsem si to. - Na adaptačním kurzu se mi nejvíce líbilo spaní.
Bál jsem se spát sám, ale nakonec jsem si
to moc užil. Když jsme vyšli z chatky, tak
jsme šlápli do bláta. Celé to bylo skvělé.
- Nejvíc se mi líbila ranní rozcvička. Na
kurzu jsem měla moc kamarádů, a to
bylo fajn. Hráli jsme hodně zábavných
her. Byli jsme tam v krásné přírodě.“

Druhý stupeň na
adaptačním kurzu
Začátek školního roku nemusí být nuda,
pokud se hned druhý den celý druhý
stupeň vydá na výlet. Naše škola vyrazila
2. září v ranních hodinách na dvoudenní,
jak říkají děti, „adapťák“. V čele každého
ročníku šla třídní učitelka buď v doprovodu paní asistentky, nebo jiné paní učitelky. Hustá mlha se pomalu rozplývala,
žáci plnili úkoly z mobilní aplikace Actionbound a stoupali pomalu na Mariánskou horu, kde si mohli zakousnout svačinku a poté scházeli dolů směrem
k Lanškrounským rybníkům. Tentokrát
už je doprovázel nádherný výhled na
kopečky a sluneční paprsky tančící na
strništích zlepšily náladu všem účastníkům. Před obědem došly postupně

Foto I archiv ZŠ
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všechny třídy do tábořiště, kde si připravily chatky na přenocování. Ještě než začal odpolední program, občerstvily se
obědem, který si nesly z domu ve svých
batůžcích. I přes to, že smažený řízek byl
k obědu hlášený až na druhý den, většina
dětí měla právě tuhle pochoutku. Heslem: „Řízků není nikdy dost!“ se řídily
i některé paní učitelky.
Po chvilce odpočinku začal nabitý
program plný her, soutěží a lanových
hrátek. Každý si našel to svoje. Když se
začalo stmívat, seběhly se třídy ke svým
ohništím a za zvuku praskajícího dřeva si
opekly buřty. S pohledem na poskakující
plamínky si děti povídaly, smály se a zpívaly za doprovodu kytary. Ač se mělo
jít ve 22:00 hodin na kutě, z chatek bylo
ještě chvíli slyšet štěbetání, ale to k tomu
nocování se svými kamarády přece patří,
ne? Druhý den začal skvělým rautem, na
němž si každý našel přesně to, co má ke
snídani rád. Následovalo malování třídní
vlajky, vymýšlení pokřiků a aktivity se
školním psychologem. Hned, co děti
snědly oběd, vyrazily se sluncem za zády
a už začínajícím babím létem zpět do
Dolní Čermné.
G. Vašíčková

Doučování po výuce
na dálku
Téměř od začátku září se naše škola
pustila do doučování žáků z různých
předmětů – velký podíl na tom mají

matematika, anglický jazyk, český jazyk, byl projeven zájem dokonce
i o tělesnou výchovu. Distanční výuka
byla pro všechny obtížná, a tak se paní
učitelky, asistentky i praktikantky zapojily na maximum, aby žákům pomohly dovysvětlit nepochopené učivo,
procvičit složitější příklady či je správně
naučit gramatiku. Doučování probíhá
od 2. do 9. třídy v období od září do
prosince a mezi žáky i rodiči je opravdu
zájem. I my učitelé to vnímáme velmi
pozitivně a těší nás, že děti nerezignují
a chtějí se zlepšovat a pilovat svoje dovednosti, aby mohly bez problémů
pokračovat v dalších ročnících.
G. Vašíčková

Kurz dopravní výchovy
4. třídy
Čtvrtá třída absolvovala kurz dopravní
výchovy. Žáčci si ve třídě nejprve připomněli pravidla silničního provozu, která
na závěr dne zúročili v závěrečném testu. Praktické dovednosti si ověřili hned
další týden na dopravním hřišti. Nebylo
jednoduché jezdit úplně bez prohřešků
proti pravidlům, ale všichni nakonec
svou jízdu po dopravním hřišti zvládli.
Cyklisté si také vyzkoušeli jízdu zručnosti, u které se všem mísili různé pocity – nervozita, chuť, obava, radost,
zklamání, hrdost. S pekelným soustředěním to všechny děti zvládly, některé

Foto I archiv ZŠ
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dokonce bez jediné chybičky. Celá třída
odcházela domů s úsměvem na tváři,
s odměnou, a hlavně s průkazem mladého cyklisty. Děkujeme skvělé instruktorce paní Miladě Kůrkové za provedení
celým kurzem.
P. Řeháková

Soutěž Řemeslo doma II
zná vítěze
Hezky se to na stránkách Pardubického
kraje čte - nejvíce cen posbírali žáci základních a středních škol z Orlickoústecka. Konkurence byla přitom veliká. Mladí
tvůrci přihlásili 127 příspěvků, které splnily podmínky organizátorů na originalitu a samostatnost práce. Aktéři ze základních škol byli rozděleni do dvou
skupin (6. - 7. a 8. - 9. třída). Studentům
ze středních odborných škol byly naopak určeny tři kategorie. Celkové pořadí na prvních třech místech určilo vždy
hlasování třiatřicetičlenné odborné poroty. Dvě samostatné kategorie představovalo hlasování veřejnosti na Facebooku. Výrobky žáci a studenti vytvořili
na jaře v domácích podmínkách během
covidového uzavření škol.
Nádherná dřevěná kanoe, dvoupatrové
motokolo se zvukovou fanfárou, elegantní valník vytvořený ze starého rozmetadla, ale také funkční model motoru

Foto I D. Pravdová

Foto I archiv ZŠ

Simson, věrné miniatury nářadí, zbraní
či kuchyňských potřeb nebo minibar
vytvořený z dvacetilitrového kanystru
na benzín… - to vše porotu okouzlilo.
A v úterý 7. září v rámci TECHNOhrátek
Pardubického kraje proběhlo slavnostní
vyhodnocení výsledků této soutěže.
Atraktivní ceny poskytli kromě organizátorů tradičně partneři projektu
TECHNOhrátky z krajské Hospodářské
komory, Svazu průmyslu a dopravy
ČR, společnosti Agrovenkov i předních
strojírenských a stavebních firem Bühler
CZ, Schaeffler Production CZ, Enteria či
Iveco Czech Republic. Vítězové dostali
elektrotechnické přístroje, poukázky na
IT zboží, společenské hry, knihy nebo
další technická zařízení. Příjemnou
atmosféru slavnostního vyhlášení
dokreslilo také velice zdařilé hudební
vystoupení a také pestré a chutné
občerstvení
připravené
studenty z OU Chroustovice.
A to nejlepší na konec: v kategorii
základních škol (6. – 7. třída) byl s prací
Miniatury nářadí, zbraní a nástrojů
vyhlášen jako vítěz Michal Pravda, žák
dolnočermenské školy! Gratulujeme mu
ke skvělému prvnímu místu.
(zdroj: www.klickevzdelani.cz/
Verejnost/TECHNOhratky/category/
technohratky/soutez-remeslo-doma-iizna-viteze-absolutni-kategorii-vyhralakanoe-z-ceske-trebove-nejvice-cenposbirali-zaci-z-orlickoustecka)
Redakce zpravodaje

Muzeum řemesel
Ahoj, ráda bych Vám povyprávěla o výletu do muzea v Letohradě. Vyrazili
jsme tam 15. 9. 2021 na kole. Nejprve jsme měli jako každou středu první
hodinu český jazyk a druhou hodinu angličtinu. Potom to ale začalo. Přišly si nás vyzvednout do třídy paní učitelky, které s námi jely – Kubová,
Skácelová a Pupíková.
Začátek byl náročný. Museli jsme slézt
z kol, protože byl před námi Veselý kopeček. Cestou nás čekalo ještě pár překážek i křižovatek, ale vše jsme zvládli
a mohlo se začít s prohlídkou.
V muzeu jsme si prohlédli mechanické
dílny, tvořené nejstaršími řemesly. Nejprve jsme viděli dílny koláře, zámečníka
a kováře. Průvodkyně nám vysvětlila,
jak se vyráběla loukoťová kola, jak se
napařovalo a ohýbalo dřevo na výrobu
sáněk a lyží.
Kovářství je řemeslo, které existovalo
už ve středověku. Kovárna byla místem, kde se scházeli lidé z celého okolí
a řešili tu své problémy. Kováři měli své
vlastní zvyky a pověry. Také vyráběli
železné nádoby, podkovy pro koně
i krávy. Nejtypičtější je koňská podkova, která je symbolem štěstí.
Dalším řemeslník byl klempíř – kovotlačitel. Ten vyráběl lampy, svítilny,
krabice, hrnce, poklice, talíře, vany do
koupelen a podobně. Další zde prezen-
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tovaná řemesla byla kameník, kamnář
a cihlář. Také jsme prošli obchodem se
smíšeným koloniálním zbožím. V regálech byly vystaveny například papírenské a kancelářské potřeby, galanterní
potřeby, svíčky, vánoční ozdoby, zápalky, mýdla, drátěnky, oleje, náhradní
díly k petrolejovým lampám či figurky
pro obdarovávání dětí. Celá exkurze
končila ukázkou práce truhlářů, tesařů a bednářů.
Viděli jsme také několik katrů, některé
i v chodu. Jsme rádi, že jsme na exkurzi
vyjeli, protože někteří z nás zde byli
poprvé. Navíc jsme si udělali představu
o tom, jak namáhavá byla v minulosti
ruční práce.
L. Vondrová, žákyně 7. třídy
Foto I archiv ZŠ

Hudební výchova s kytarou
Hrát na hudební nástroj není jednoduché, ale vzít si ho do školy a předvést se
před spolužáky, k tomu už je potřeba
velká odvaha. V deváté třídě je ale super
parta, která se před sebou nestydí.
I proto si Filip Málek přinesl svoji kytaru
a naprosto s přehledem nám na ni zahrál. My jsme si s radostí zazpívali oblíbené písničky a připomněli jsme si letní
táborové večery u ohně. „Buráky” nám
budou ještě dlouho znít v uších.
G. Vašíčková

IT konference – Počítač ve
škole a velká hlavolamová
soutěž
V pondělí 27. 9. jsme vyrazily na třídenní konferenci Počítač ve škole, která
nám má pomoci se zavedením nového
pojetí informatiky do hodin IT. Nejen,
že jsme se naučily hodně nových věcí,
poznaly mnoho lidí, zkusily ohromnou
spoustu manuálních činností perfektních do výuky informatiky, také jsme si
zasoutěžily, a dokonce jsme obsadily

krásné druhé místo z devatenácti
týmů, složených z učitelů vyučujících
na školách informatiku!
Úkol pro nás zněl jasně, stručně a výstižně: „Pojďte si sami vyzkoušet to,
k čemu bychom měli vést naše žáky,
tedy základy algoritmizace, prostorovou představivost, kreativitu, týmovou
spolupráci a v neposlední řadě i vytrvalost a trpělivost.“ Což znamenalo složit
hlavolam, natočit v týmu videonávod
k jeho složení, vtipně ho okomentovat
a nahrát na stránky konference.
K tomuto úkolu jsme se postavily s vervou nám vlastní a vytvořily jsme práci,
která se líbila nejenom porotě. Sladká
výhra byla jen třešničkou na dortu
inspirativních třech dní.
Z. Pupíková, A. Kubová, P. Řeháková

Okrsková soutěž
v požárním útoku

Foto I archiv ZŠ

V pátek 3. 9. 2021 se v Nepomukách
uskutečnila okrsková soutěž v požárním
útoku. Tradiční okrsková soutěž se letos
v květnu uskutečnit nemohla, a proto
bylo rozhodnuto, že SDH našeho okrsku
změří síly alespoň v požárním útoku.
SDH Dolní Čermná sestavilo družstvo
mužů, které dosáhlo nejlepšího času
v požárním útoku, a stalo se tak vítězem
okrsku 2021.
J. Růžička
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Pravidelné aktivity RC KUK školní rok 2021 - 2022
Název kroužku
Cvičení rodičů s dětmi
Badminton
Seznámení s keramikou - předškoláci,
1. a 2. třída

Doba konání
pondělí 15:30-16:30
úterý 15:00 -17:30
pátek 15:00 -18:00
středa od 12:15, časy dále určuje
lektorka

Vedoucí

Kontakt

L. Coufalová

tel.: 733 179 079

V. Krňávek,
J. Schöpp

tel.: 728 996 708

E. Šebrlová

tel.: 608 422 967

M. Vacková

tel.: 725 030 977

V. Marešová

tel.: 732 553 018

tel.: 603 368 024

čtvrtek 12:30 -16:00
Kroužek keramiky (1. a 2. stupeň)

DC Dance skupiny děti, junioři, dospělí

pátek 12:30-15:00, časy dále určuje
lektorka
sobota 9:30 - 12:30
sobota 14:30 - 19:00

Rodinné centrum KUK, z.s., Dolní Čermná 77, 561 53, IČO: 228 55 025
Kontakt Lea Schlegelová, tel: 604 234 529, e-mail: lea.schlegelova@seznam.cz

Soutěžní září mladých
hasičů
Od konce srpna se rozběhl nový ročník
činnosti kolektivu mladých hasičů SDH
Dolní Čermná. Velmi nás těší velký zájem
nových malých hasičů, kteří začali do
kroužku v průběhu září chodit. Noví členové se pilně učí hasičské znalosti a dovednosti a věříme, že v jarní sezóně již
budou měřit síly s ostatními mladými
hasiči z okresu.
V září jsme se zúčastnili tří závodů
Ligy OSH Ústí nad Orlicí v běhu na 60
metrů překážek jednotlivců. 4. 9. se
v Třebovicích konal první závod ročníku
2021/2022. V kategorii mladších dívek se
nejlépe dařilo Barboře Jedličkové, která
obsadila 9. bodovanou příčku. Starší dívky skončily na 10. místě (Klára Škaredová), 15. místě (Karolína Škaredová) a 23.
místě (Kateřina Škaredová). V kategorii
starších chlapců obsadil Filip Macháček
14. a Matěj Ptáček 16. místo. Další závody se konaly 18. 9. v Černovíru a 19. 9.
v Mladkově. Bára Jedličková skončila
v obou závodech osmá a průběžně je na
7. místě v okresní lize. Anežka Havlová
v mladší kategorii skončila v Černovíru
15. a v Mladkově 11. Ve starších dívkách
skončila Klára Škaredová 17. a 7. a průběžně je na 9. místě v lize. Filip Macháček
obsadil v Mladkově 18. místo a průběžně
je 21. v okrese. Matěj Ptáček vybojoval

18. a 21. místo a průběžně je 23. Poslední
podzimní závod se bude konat 16. 10.
v Lanškrouně.
Podzimní soutěžní sezóna pak tradičně
patří Závodu požárnické všestrannosti
mladých hasičů, který plní pětičlenné
hlídky a jedná se v podstatě o branný
závod. V sobotu 18. 9. se v Černovíru
uskutečnil Memoriál Zdeňka Veselého.
Na start jsme postavili hlídku starších
žáků, která skončila na 21. místě. O týden
později (25. 9.) jsme se zúčastnili Tatenického braňáku, kde jsme opět postavili
hlídky starších žáků. Ta lepší skončila 6.,
ta horší 13. Závěrečným závodem bude
9. 10. 2021 okresní kolo Závodu požárnic-

ké všestrannosti u nás v Dolní Čermné.
Děkujeme mladým hasičům za jejich
zájem a za reprezentaci. Od 20. 10. se
kroužek mladých hasičů bude konat
každou středu v tělocvičně ZŠ.
J. Růžička

Podzimní burza
Podzimní burza oděvů a sportovních
potřeb pořádaná Rodinným centrem
KUK proběhla 11. září v prostorách školní
jídelny. A protože jarní burza se ze zná-

Foto I L. Ešpandrová
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mých důvodů konat nemohla, tu podzimní většina čermenských maminek
uvítala, o čemž svědčilo množství prodaného zboží. K mání bylo oblečení pro
miminka, děti i dospělé, potřeby pro miminka, obuv, hračky a třeba i společenské hry, které už v původní domácnosti
neměly využití. Burza je způsob, jak dát
věcem, které mohou sloužit nebo udělat
radost někomu dalšímu, druhou šanci.
Nákupem z druhé ruky šetříme přírodu
i peněženku.
Moc děkujeme paní Krobotové za ochotné zapůjčení prostor.
L. Ešpandrová

Dolče baby
Po dlouhé přestávce zaviněné koronavirem zahájila opět činnost taneční skupina DOLČE BABY. Zatím nenacvičujeme
nic nového, ale od srpna opakujeme
starší „tanečky“. První veřejné vystoupení v tomto roce se uskutečnilo v Jablonném nad Orlicí. Bylo to v rámci 13.
podzimního seniorského odpoledne
pořádaného členkami MS ČČK a městem Jablonné nad Orlicí. Zřejmě jsme se
líbily. Obecenstvo nás odměnilo potleskem a všichni jsme si užili pěkné odpoledne.
Scházíme se každý čtvrtek v 17:30 hod.
v tělocvičně. Rády mezi nás přivítáme
další důchodkyně, které se nebojí pohybu a mají rády legraci.
A. Niklová

Foto I J. Vávra

Ptačí festival
v Dolní Čermné
Po dva poslední roky nám mimořádná
opatření MZ ČR znemožnila pokračovat
v tradičním květnovém Vítání ptačího
zpěvu. Jako náhradní akci jsme se rozhodli uspořádat říjnový Ptačí festival.
Loni se, bohužel, nevydařil. Velmi nepříznivé počasí jej předčasně ukončilo.
Letos v neděli 3. října jsme se o totéž
pokusili znovu, tentokrát s podstatně
lepším výsledkem. Počasí nám přálo,
pouze vítr mohl být mírnější. Vzhledem k tomu, že Ptačí festival začíná

Foto I archiv Dolče baby

podstatně později než Vítání ptačího
zpěvu, jsme možná očekávali trochu
vyšší účast, ale zklamáni jsme rozhodně
nebyli. Sešlo se nás osmnáct, což u akce
bez tradice není vůbec špatné.
Po setkání a přivítání na náměstí proběhla krátká ukázka kroužkování ráno
odchycených ptáků – pěnice černohlavé
a budníčků menších. Následně jsme se
přesunuli k polosuchému poldru za Areálem zdraví a sportu, kde se zdržuje rodinka labutí. Měli jsme v úmyslu některé
z jejich členů odchytit a označit kroužky,
bohužel tento záměr nám nevyšel. Nevíme, jestli labutě byly nervózní z většího
počtu lidí, nebo jsme prostě měli smůlu,
ale ani po lákání předkládáním potravy
ve formě kousků rohlíku na břeh nevyšly. Tak se pozorující alespoň mohli
na vlastní oči přesvědčit, že ne vždy se
zadaří. Poté jsme se rozdělili, dva jsme
se přemístili do prostoru pod Malým
rybníčkem, kde jsme měli připravená odchytová stanoviště, ostatní pod vedením
Jana Růžičky pokračovali přes Klekarovu
horu, Červený vrch, kolem Kreuzigerova
kříže, přes jakubovickou silnici k Malému
rybníčku, nakonec kolem rybníka do
místního Hasičského domu. Po cestě
všichni pozorovali ptáky, z nichž zcela
určitě nejzajímavějším byl luňák červený.
U Malého rybníčku ještě proběhla druhá
ukázka kroužkovaných ptáků, což byly
sýkory koňadra, modřinka a uhelníček,
králíčci obecní a ohniví a káně lesní.
Po příchodu do Hasičského domu Jan
Růžička promítl a okomentoval prezentaci fotografií některých druhů ptáků
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a vyzvali jsme přítomné k prohlídce
a převzetí si materiálů a předmětů,
poskytnutých
Českou
společností
ornitologickou. Při občerstvení neustále
probíhala debata k tématu dne, což
byli ptáci a jejich ochrana. Tímto také
děkujeme obsluze za přípravu a podání
veškerého občerstvení. Na závěr jsme
vyjádřili přání, abychom se takto sešli už
na jaře při dalším ročníku Vítání ptačího
zpěvu.
A. Hampl, M. Nastoupil, J. Růžička

Dračí lodě Pastviny
Dne 21. srpna se konal na Pastvinách pod
restaurací Na Pláži 14. ročník amatérského závodu dračích lodí – Memoriál Pepy
Strnada. Dvacetičlenné týmy závodily ve
sprintu na 250 m. Tým Čermáků v tyrkysových dresech závodil v kategorii A mezi
posádkami bez rozlišení věku a pohlaví.
Tým se sešel poprvé přímo na místě
konání závodu. První tréninková jízda na
dračí lodi, která plně naložená posádkou
vážila 2 000 kg, nevyšla úplně podle
představ týmu a pádla na lodi se občas
vzájemně otloukala. Jeden ze skalních fanoušků týmu Tyrkysových ohodnotil
tréninkovou jízdu slovy: „Vyřizovat si vzájemné účty pádly, tak to se můžete mlátit
v Dolní Čermné na návsi a nemusíte kvůli
tomu jezdit na Pastviny.“
Druhá jízda vyšla Tyrkysovým výrazně
lépe a Čermáci se protlačili do čtvrtfinále.
Ve čtvrtfinálové rozjížďce Tyrkysoví
ještě v půlce trati atakovali čas 1 minuta
a 15 sekund, který zajištoval místo mezi
dvaceti nejlepšími týmy. Závěr čtvrtfinálové rozjížďky bohužel Tyrkysovým nevyšel podle představ a nakonec obsadili
dělené dvacáté čtvrté místo.
Celý závod provázelo krásné letní počasí,
a tak si mnozí závodníci volný čas mezi
rozjížďkami užívali koupáním v teplé
a čisté vodě pastvinské přehrady. Velké
poděkování patří Petru Faltejskovi, duchovnímu otci celé akce, který sestavil
v rekordně krátké době tým Tyrkysových
Čermáků, zajistil logistiku, správné vyvážení dračí lodě a průběžnou komunikaci
s pořadatelem. Pro závod dračích lodí
v roce 2022 je cíl jasný - propádlovat se
mezi dvacet nejlepších posádek.
K. Hrodek ml.

Foto I P. Faltejsek

Pozn. redakce: Dračí loď je dlouhá 12,5
metrů, bez posádky váží kolem 250 kg,
má tvar otevřené kanoe s dračí hlavou
na špici a dračím ocasem na zádi. V sestavě je maximálně dvacet vsedě pádlujících závodníků (deset nalevo a deset
napravo) a bubeník, který sedí na špičce
čelem k posádce a udává rytmus údery
do bubnu, a kormidelník stojící na
zádi a řídící směr. Závodí se v drahách
na vzdálenosti 200, 500, 1 000, 2 000
a 5 000 m. Kategorie se dělí dle věku
a pohlaví, posádky však mohou být
i smíšené.
(zdroj: https://www.dragonboat.cz/
draci-lode/)

Klub seniorů
Dne 25. 8. 2021 uspořádal klub seniorů
zájezd na Vysočinu. I když byl celý týden deštivý, ve středu nám počasí přálo. Navštívili jsme památník Ležáky,
město Nasavrky a národní muzeum
v přírodě Veselý Kopec.
První zastávkou našeho výletu byl
památník Ležáky. Osada Ležáky byla
24. 6. 1942 nacisty vypálena. V muzeu
jsme si poslechli zajímavý výklad celé
historie. Také jsme si prošli bývalou
osadu včetně památníků.

Foto I archiv KD
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Dalším místem byla návštěva města
Nasavrky. Prohlédli jsme si expozici
„Po stopách Keltů“ s výkladem v nasavrckém zámku, která nám představuje
historii mladší doby železné. Z Nasavrk
jsme odjeli na Veselý Kopec. Prohlídku
skanzenu jsme absolvovali s průvodcem. V roubených domcích jsme
viděli ukázky bydlení a hospodaření
drobných zemědělců datované od pol.
19. století do pol. 20. století. Velice
zajímavé byly technické památky, jako
je vodní pila, vodní obilní mlýn a řada
dalších.
Z časových důvodů jsme nestihli
návštěvu zámeckého areálu v Nových
Hradech. Domů jsme se vraceli plni
dojmů a poznatků z naší historie.
M. Matyášová

přes potok, který vytéká z rybníku,
začíná Kostelní cesta. Vedla pod hrází
rybníka, lidé si tudy zkracovali cestu
do kostela a také na rychtu. Dnes vede
cesta po hrázi rybníka.

Plochá dráha, „ploška“
Dne 14. 8. 1949 k 20. výročí tragického
skonu automobilového závodníka
Vincence Junka, rodáka z Čermné, se
jely první závody na ploché dráze pod
názvem Junkův memoriál. Plochá dráha
byla vybudována na loukách, kde je
nyní dětský domov, fotbalové, volejbalové a tenisové hřiště. Svažitý terén
naproti sloužil jako divácká tribuna. Do
stráně byly zatlučeny dřevěné kůly, na
ně položena prkna. Vznikly tak jednoduché lavice na sezení. V dalších letech
závody nabývaly na věhlasu, také díky
účasti našich i zahraničních špičkových
závodníků. V polovině padesátých
let návštěvnost dosahovala počtu až
40 000 diváků. Poslední motocyklové
závody se zde jely v roce 1967, název
Plochá dráha přetrval a dodnes se
používá.

Redakce zpravodaje

Proč říkáme…

DC Moto Team v roce 2021
Oproti loňskému roku, kdy bylo všeobecně sportovních akcí poskrovnu, se
ten letošní už odehrál v téměř předcovidovém režimu. Všechny cyklistické
závody, které se pravidelně objevují
v našem kalendáři, se konaly v obvyklých termínech, jen lanškrounský Malý

závod míru byl přesunut z června na
srpen. Byl to 50. ročník závodu a organizátoři chtěli mít jistotu, že se uskuteční.
Letos vyjeli piloti DC Moto na první
závod už 17. dubna. No, zima tedy byla
pořádná, mlha k tomu, nájezd do Brna,
180 kilometrů na trati Brno - Velká Bíteš
- Brno a zpět domů. Spousta najetých
kilometrů znamená několik hodin na
sedadle motocyklu a zvlášť v nepříznivém počasí to mají piloti opravdu
těžké.
Následoval červnový Závod míru
Grand Prix Priessnitz (Jeseníky),
v červenci se DC Moto Team vrátil do
Brna, aby doprovodil mezinárodní cyklistický závod Visegradské 4 GP. Tento
závod se skládá ze čtyř etap, z nichž se

Malova borovina
Ačkoli je les smrkový, je nazýván borovinou, protože před léty tu staré borovice rostly. Jeden z dávných majitelů byl
koželuh Malý, a tak se zde začalo říkat
„u Malů“. Dodnes se také most, který
vede ze silnice na Smrčinu, jmenuje
Malův most, tak se i lesu, který vlastnil,
říkalo Malova borovina.
Kostelní cesta
Kdysi dřevěnou, dnes plechovou lávkou

Foto I J. Brychta
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každá jede na území jiného státu. Ta
česká vedla z Brna do Mikulova a zpět
do Brna.
První víkend v srpnu se uskutečnil
závod Regionem Orlicka. Následoval
největší cyklistický etapový závod
v České republice - čtyřdenní Sazka
Tour s náročnými etapami dlouhými
kolem 190 km, prověřující závodníky
i nastoupanými výškovými metry
s cílem například na Pustevnách nebo
Dlouhých stráních. 50. ročník Malého
závodu míru 13. - 15. srpna byl pak
v tomto roce závodem posledním.
Nyní už nás čeká jen závěrečná schůze.
Konečně se po dvou letech můžeme
v říjnu sejít, jako tomu bylo v letech minulých. Doufám, že jsem to nezakřikla.
L. Ešpandrová

Foto I archiv JSDHO

Výjezdy JSDHO
Dolní Čermná
28. 8. 12:47 záchrana osob
31. 8. požár na zimním stadionu v Lanškrouně, taktické cvičení
2. 9. požár výškové budovy v Lanškrouně, taktické cvičení
L. Ešpandrová

Zpráva fotbalového
oddílu a TJ
Vážení sportovní přátelé. Fotbalové
soutěže v tuto chvíli běží podle plánu,
což už samo o sobě znamená malé vítězství. O vítězství na hřištích se již musí
postarat hráči. A těm našim se to se
střídavými úspěchy daří. Tím, že jsme
pro letošní sezonu postavili o jedno
mužstvo přípravek více, jsme si na sebe
upletli bič. Zvýšila se nám organizační
náročnost, kdy namísto dvou domácích

Foto I L. Ešpandrová

turnajů pořádáme tři, zvýšily se výdaje
za objednanou autobusovou dopravu,
ale svého rozhodnutí nelitujeme.
Všechny děti si nyní zahrají zápasy v dostatečné míře a pokroky v jejich hře jsou
již vidět. Díky obětavosti všech trenérů
a lidí, kteří se o chod klubu starají, se
nám daří vše skloubit a organizačně vše
zvládat na jedničku. Proto nás velmi
těší, když od soupeřů slyšíme pochvaly
na turnaje, které pořádáme.
Všem našim mužstvům se daří odehrát
své zápasy v dobré kvalitě. Je jasné, že
ke sportu patří i porážky a ne vše se
podaří, jak bychom si představovali. Ale
důležité je, že je v zápasech vidět snaha
a nasazení. Rovněž tréninková morálka
je oproti minulosti nad očekávání. Je
vidět, že hráči si váží možnosti se po
dlouhé době věnovat sportu. Doufejme, že jim nadšení vydrží.
Nyní bych vás rád informoval, co chystáme do budoucna. Před pár lety jsme
vymysleli akci konanou mezi vánočními
svátky a Novým rokem. Jde o vycházku
s mazlíčky. Loni jsme tuto akci nemohli
ze známých důvodů uspořádat. Letos
zatím vypadá situace příznivě, proto
bychom se k této tradici rádi vrátili.
Předběžným termínem je 30. 12.
Jak víte, letos jsme uspořádali první
ročník Dne dětí, plného soutěží a zábavy pro naše (a vaše) nejmenší. Úspěch
tohoto zábavného dne nás přesvědčil
k rozhodnutí uspořádat i druhý ročník.
A protože s jídlem roste chuť, rozhodli
jsme se, že Den dětí prodloužíme
o “večer dospělých”. Vše uspořádáme

v AZAS, pokud dopadne jeho zápůjčka,
o kterou máme nyní zažádáno. Počítáme s termínem 30. 7. Pro vás to znamená
uzpůsobení Vašich dovolených mimo
tento termín.
Poslední akcí (prozatím), kterou plánujeme, je vybudování tribuny na místě
stávajícího hlediště u fotbalového hřiště.
Tato investiční akce je z hlediska jejího
zajištění za poslední roky nejsložitější
akcí, kterou realizujeme. Jak z hlediska
finanční náročnosti, množství povolení
a razítek a času. V tuto chvíli probíhá
příprava výstavby a shánění finančních
prostředků. S výstavbou prozatím počítáme na rok 2023. Vše se bude odvíjet
od peněz, jak to již tak bývá. Ale jsme
optimisté.
Co se týče TJ jako celku, absolvovali
jsme jednání s ostatními spolky, kde
se řešila obsazenost školní tělocvičny
v průběhu zimního období. Zde bych
rád ocenil věcnost jednání a vstřícnost
všech zúčastněných, která napomohla
tomu, že jsme se v rychlosti a bez problémů domluvili.
Rovněž plánujeme uspořádání valné
hromady spolku, která se rovněž loni
nemohla uskutečnit. Na této valné
hromadě informujeme své členy o naší
práci ve vedení, o tom, co se nám povedlo a co je potřeba ještě zlepšit.
Závěrem mně dovolte, abych vám popřál hezký podzim, žádné nervy s pandemií a hlavně zdravý rozum, kterého
kolem nás, zdá se, ubývá.
Za fotbalový oddíl a TJ Filip Hampl
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se naše členské obce aktuálně rozhodují,
jakou cestou co nejvíce motivovat své
občany k vyšší ochotě třídit odpady.

Foto I L. Ešpandrová

Hokej a covid
Pandemie covidu a protiepidemická
opatření ukončila čermenským hokejistům sezonu 2019/2020 21. února 2020.
Zápasy Lanškrounské hokejové ligy se
nedohrály, ale všechny týmy ligy s nadějí, že se situace už nebude opakovat,
rozehrály další ročník na začátku září.
Radost netrvala dlouho, naposled vyjeli
Rafani na led 2. 10. 2020. Zimní stadiony
byly uzavřeny a tak to zůstalo až do jara.
Příprava na nový ročník LHL se pro
Rafany rozjela prvním tréninkem19. září
a prvním zápasem 25. září proti HC
Klášterec nad Orlicí. Navzdory zranění
jednoho z hráčů, který musel vyhledat
chirurgické ošetření, kdy Rafani dohrávali oslabeni, zvítězili s přehledem 6:3.
Pochopitelně musí dodržovat platná
opatření a před zápasem musí předložit
doklad o očkování nebo testování.
Tak doufejme, že po dvou neúplných
sezonách se konečně vrátí LHL do normálu. Přijeďte fandit! Termíny zápasů
se dozvíte v kalendáři na www.zslan.cz,
hrací den je pátek.
L. Ešpandrová

KOMUNÁLNÍ ODPADY
NOVĚ A JINAK část II.
Co nás čeká a nemine…
Vážení občané,
dovolte mi v mém dalším – v pořadí již
druhém článku k problematice komunálních odpadů seznámit Vás s dosavadním

vývojem společných jednání členských
obcí našeho svazku na dané téma
a popsat Vám možné kroky obcí, které
by měly vést ke splnění povinností, jež
jim byly uloženy novou odpadovou
legislativou.
Jak jsme si již v předchozím článku řekli,
nová legislativa v oblasti odpadového
hospodářství přinesla hned několik
zásadních změn, které významným způsobem již nyní dopadají a do budoucna
budou ještě více dopadat především na
obce a jejich občany. Mezi ty nejzásadnější patří každoroční zvyšování poplatku za ukládání odpadu na skládku, stanovení povinného minimálního podílu
recyklace odpadu, počínaje rokem 2025,
a zákaz ukládání využitelných odpadů
na skládku od r. 2030. Zjednodušeně
řečeno – od letošního roku je na obce,
potažmo Vás občany vyvíjen obrovský
tlak na maximální třídění odpadu, jež
by mělo mít za cíl co nejnižší produkci
směsného komunálního odpadu, který
odkládáte do svých černých/ kovových
popelnic.
Domnívám se, že je v této souvislosti
důležité si teď a tady připomenout, že
obec je sice ze zákona povinna plnit roli
původce komunálního odpadu, nicméně jde o odpady, které produkujete na
jejím území Vy – její občané, a že zejména na Vás proto velkou měrou záleží, jak
se obci podaří plnit minimální povinný
podíl recyklace odpadu a jaké náklady
bude obec mít s ukládáním odpadu
z Vašich popelnic na skládku. Po zvážení
všech těchto skutečností při vědomí, že
v každé obci žijí občané, kteří odpovědně
třídí odpady, ale naopak také i občané,
kterým je tato problematika lhostejná,

ZAPLAŤ ZA TO, CO VYHODÍŠ
Jednou z možných a dle mého názoru nejvhodnější cestou je pozitivní
motivace občanů, která zohledňuje
jejich individuální ochotu odpady třídit
a podle toho také mezi ně spravedlivě
rozděluje náklady na jejich likvidaci.
O jakou cestu jde?
Jde o několik opatření, která na sebe
mohou navazovat, případně mohou jít
i ruku v ruce a bude záležet na každé
obci, zda vůbec či jaká z těchto opatření
se nakonec rozhodne zrealizovat a jak
rychle a v kolika krocích tak učiní. Možná
opatření na této cestě jsou následující:
• vážení směsného komunálního
odpadu, odkládaného Vámi občany
do jednotlivých černých/kovových popelnic (tj. vážení jednotlivých popelnic
u každé nemovitosti),
• zpoplatnění občanů místním poplatkem podle hmotnosti odkládaného
směsného komunálního odpadu do
černé/kovové popelnice (v duchu „zaplať za to, co vyhodíš“),
• zavedení popelnic na tříděný odpad
k jednotlivým nemovitostem (mělo
by jít především o popelnice na papír
a plast, příp. i na bioodpad),
• zavedení samostatných popelnic na
popel z pevných paliv z důvodu minimálního poplatku za ukládání tohoto
vytříděného odpadu na skládku.
ZAPLAŤ BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI
TŘÍDÍŠ
Další z cest, kterou má obec možnost
zvolit, je ponechat dosavadní systém
sběru, svozu a likvidace komunálních
odpadů s tím, že občané budou i nadále
zpoplatněni paušálním poplatkem,
který neumožňuje jakkoliv reflektovat
vyšší či nižší snahu jednotlivých občanů
třídit odpad. Výše tohoto poplatku
byla do loňského roku vázána na výši
nákladů, které obec vynaložila na svoz
a likvidaci směsného komunálního
odpadu. Nyní však již tento poplatek
vázán na propočet těchto nákladů není
a je možné jej tak bez váhání stanovit až
do výše 1 200 Kč na občana a rok. Tato
cesta sice dle mého názoru obci přinese
na nějakou dobu dostatečné finance na
pokrytí nákladů spojených se sběrem
a likvidací komunálních odpadů, nic-
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méně v ní postrádám pozitivní motivaci
ve vztahu k občanovi, která by ho vedla
k vyšší ochotě třídit a ve výsledku tak
i k zajištění plnění povinnosti obce,
spočívající v povinném podílu recyklace
odpadu.
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Vedení Vaší obce tak bude muset učinit
zásadní kroky k tomu, aby obec splnila
povinnosti dané jí zákonem a vyhnula
se tak vysokým finančním sankcím,
které jí hrozí za jejich porušení.
Věřím, že i Vy občané či majitelé rekreačních nemovitostí na území obce
Dolní Čermná máte zájem na tom,
aby obec plnila své zákonné povinnosti, spočívající v maximálním třídění
komunálního odpadu, co nejnižších
nákladech na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu a konec
konců i na zlepšení životního prostředí,
kterému všichni společně ulehčíme

Obec musí zajistit povinný podíl recyklace odpadu ve výši 60 % od r. 2025, ve
výši 65 % od r. 2030 a ve výši 70 % od
r. 2035. Z výše uvedeného ovšem vyplývá, že Vaše obec v letech 2018 - 2020
plnila povinný podíl recyklace v rozmezí
18,11 – 31,58 %, což v průměru nedosahuje ani poloviny podílu, který musí ze
zákona plnit již počínaje rokem 2025.

především minimalizací všech odpadů.
S Vámi všemi se ráda osobně setkám
třeba na některém ze společných setkání na toto téma ve Vaší obci, které jsme
například v Petrovicích s paní starostkou
Jitkou Duškovou a zastupiteli obce Petrovice uspořádali na konci září t.r. a jež
mělo dle našeho názoru značný úspěch
u tamních občanů.
Přeji Vám všem krásný podzim a pevné
zdraví!
Lenka Bártlová
manažerka Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Pojďme se nyní podívat na to, jak je na tom s množstvím a složením komunálního odpadu a dále s plněním podílu
recyklace konkrétně Vaše obec:
Obec

Dolní Čermná

rok

2018

2019

2020

počet obyvatel

1345

1345

1329

komodita

t/obec

kg/obyv.

t/obec

kg/obyv.

t/obec

kg/obyv.

papír

24,25

18,03

28,21

20,97

30,54

22,98

plasty

14,93

11,10

23,86

17,74

26,50

19,94

sklo

14,69

10,92

19,90

14,80

25,45

19,15

kovy

9,68

7,20

35,17

26,15

13,09

9,85

textil

3,75

2,79

5,62

4,18

6,59

4,95

bio

0,00

0,00

2,88

2,14

40,49

30,47

jedlý olej a tuk

0,31

0,23

0,28

0,21

0,33

0,25

nebezpečný odpad

0,90

0,67

1,09

0,81

2,40

1,80

směsný odpad

227,99

169,51

235,19

174,86

233,27

175,52

objemný odpad

76,74

57,06

59,07

43,92

74,17

55,81

373,24

277,50

411,27

305,78

452,83

340,73

Celkem

Podíl recyklace (v %)

18,11

28,19

31,58
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

23. - 24. 10. 2021

MDDr.

Pavlová

Simona

Žamberk, nám. Gen. Knopa 837

465 676 822

28. 10. 2021

MUDr.

Šrámek

Petr

Letohrad, U Dvora 815

465 621 551

30. - 31. 10. 2021

MUDr.

Valentová

Hana

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

6. - 7. 11. 2021

MUDr.

Vacková

Jana

Lanškroun, Hradební 227

465 322 348

13. - 14. 11. 2021

MUDr.

Vebrová

Zdeňka

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

17. 11. 2021

MUDr.

Vítková

Eva

Červená Voda 330 (MOVIOM)

465 626 460

20. - 21. 11. 2021

MUDr.

Vlasatá

Lenka

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

27. - 28. 11. 2021

MUDr.

Appl

Martin

Dolní Čermná 222

465 393 266

4. - 5. 12. 2021

MUDr.

Beranová

Renata

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

11. - 12. 12. 2021

MUDr.

Bílý

Aleš

Lanškroun, Pivovarské nám. 561

465 324 829

18. - 19. 12. 2021

MDDr.

Bílý

Aleš

Lanškroun, Pivovarské nám. 561

465 324 829

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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Přehled plánovaných kulturních a sportovních akcí v Dolní Čermné

Datum konání

6. 11.

Název akce

Začátek akce

viz plakátek

Pořadatel

u rybníka

pan Plundra

Posvícenské dozvuky

Orlovna

KD

3. 12.

Mikulášský jarmark

náměstí

městys, spolky

8. 12.

Česko zpívá koledy

místo bude
upřesněno

SDO, městys

Orlovna

SDO

od tělocvičny

TJ

u tělocvičny

pan P. Bednář

listopad

Výlov čermenského rybníka

Místo konání

18:00

11. 12.

Divadelní představení Čáry báby
Cotkytle

30. 12.

Vycházka s mazlíčky

31. 12.

Silvestrovský běh Dolní Čermnou

16:00 a 19:00

13:00

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

Uspávání broučků

Foto I L. Ešpandrová

Dračí lodě

Foto I P. Faltejsek
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