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V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE
SLOVO STAROSTY
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU
POCHOD PROTI DIABETU
DEN U STOLŮ
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
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Ať světlo vánoční noci promění smutek
v radost, trápení ve štěstí a neshody
v pokoj. A ať to všechno provází Vás po
celý nový rok.

www.dolni-cermna.cz
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
končí rok 2021. Dle mého názoru nebyl
opravdu jednoduchý. Z hlediska investic
městyse byl jedním z nejnáročnějších
za poslední roky
a příští rok nebude o moc jednodušší. K tomu
nám v průběhu
téměř celého roku
zásadně ztěžovala
naši činnost situace kolem koronaviru. Nechci zde
rozebírat situaci
ohledně tohoto virového onemocnění,
myslím, že téměř každý z nás je již z nekonečných diskusí docela unavený. Jsem
přesvědčený, že téměř všichni z nás by
si přáli zklidnění situace a návrat k době
před koronou. Bohužel, nebo bohudík se
toto s největší pravděpodobností již nestane. Čeká nás nová doba a bude čistě
na nás, jak se k ní postavíme. Je více než
evidentní, že bez vzájemné tolerance,
respektu a pochopení se nepohneme
z místa. Právě tyto aspekty mi v současné době chybí asi nejvíce. Podrážděnost
společnosti je opravdu veliká a mnohdy
si ji občané vybíjejí úplně jinde, než
by měli. Zářným příkladem může být
situace ve školství. Ředitelé škol ani
obce jako jejich zřizovatelé nevymýšlí
epidemiologická opatření, omezení, testování dětí apod. Přesto ve finále právě
oni schytávají největší kritiku. A těchto
oblastí je opravdu vícero. Někdy si kladu
otázku, jestli ztráty, o kterých se mluví
a které se dají nyní prokazatelně spočítat,
budou větší než ty, jež se nedají pragmaticky vyčíslit a které nás evidentně
teprve čekají, například v pošramocené
psychice lidí a s tím souvisejícím dopadu
na jejich životy.
Tlak na všechny je opravdu veliký a já
pevně doufám, že se s tím všichni srovnáme, pokud možno s co nejmenšími
ztrátami. Byl bych moc rád, kdyby se
situace zlepšila, abychom se mohli pravidelně potkávat na společenských akcích,
v restauraci, prostě abychom mohli normálně žít, neboť bez sociálního kontaktu
je život opravdu složitý. Doopravdy těžko
jde vysvětlovat určité postupy písemnou
formou bez osobního kontaktu.
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Když po sobě čtu řádky, které jsem právě
napsal, trochu na mne padá skepse.
Na druhou stranu i negativní věci jsou
součástí našeho života a je opravdu
na nás, jak dlouho se v nich budeme
babrat. Právě negativní věci mohou být
odrazovým můstkem k lepší budoucnosti a já pevně doufám, že vzájemnou
spoluprací, respektem a pochopením
k názorům druhých lidí vytvoříme naši
lepší buducnost.
Dovolte, abych Vám jménem celého
kolektivu městyse Dolní Čermná popřál
krásné Vánoce v kruhu blízkých. Do nového roku Vám přeji, nechť je tento naplněn spoluprací, pochopením a úctou
a ať je rozhodně lepší než ten letošní.
Petr Helekal
starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (18/2021 - ZM)
Dne 1. listopadu 2021 se konalo
18. jednání Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná. Zpráva o činnosti
rady byla podána za období od
konce června do října 2021. Konalo se
celkem osm jednání, kdy rada řešila
záležitosti dokončení akcí „Obnova
místní komunikace 17c“ na náměstí
a „Chodník Lesní brána“ a zároveň
už připravovala k zahájení a realizaci
v letošním roce další tři akce, o nichž
starosta
podrobně
informoval
v závěru jednání zastupitelstva. Průběžně se v radě projednávají všechny
nezbytné úkony přípravy území
V Ráji k budoucí výstavbě (smluvní
zajištění budoucího připojení parcel
k distribuční soustavě, zpracování
projektové dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí…). Mimo jiné
rada také schválila poskytnutí příspěvků na veřejné sbírky moravským
obcím zasaženým živelní pohromou
a řešila aktuální bytové záležitosti.
Předseda finančního výboru informoval zastupitelstvo o jednání
výboru dne 28. června 2021, na
kterém byly projednávány podmínky nabídky České spořitelny, a. s.
na poskytnutí úvěru pro zajištění
financování investičních akcí v r. 2021

a dalších letech. Byly probrány plánované investice do konce r. 2021 a pro
roky následující.
Ve finančních záležitostech podal
starosta informace o rozpočtovém
opatření č. 5 k rozpočtu městyse na
rok 2021, které představuje změnu
ve výši 1 480 785 Kč na straně příjmů
i výdajů a podal komentář k jednotlivým měněným položkám.
V rámci majetkových záležitostí
byl schválen prodej pozemku parc.
č. 3157/3 v k. ú. Dolní Čermná. Zastupitelstvo projednalo žádost o odkoupení části pozemkové parcely č. 875
- ostatní plocha v k. ú. Jakubovice,
seznámilo se s námitkami majitelů
nemovitostí v k. ú. Jakubovice k plánovanému prodeji předmětného
pozemku a s výsledkem osobního
jednání starosty s nimi a rozhodlo
této žádosti nevyhovět a předmětný
pozemek z majetku městyse neprodávat. Projednáno bylo vypořádání
majetkových vztahů k patnácti pozemkům v sídlišti za školou v k. ú. Dolní Čermná, které jsou v podílovém
spoluvlastnictví městyse a fyzické
osoby. Byla schválena dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
a rozdělení předmětných pozemků
mezi oběma spoluvlastníky. Součástí
vypořádání je i prodej pozemkové
parcely č. 3298/34 v k. ú. Dolní Čermná. Projednáno a schváleno bylo také
cenové vyrovnání spoluvlastníků.
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění
záměru prodeje části pozemkové
parcely č. 3347/5 a části pozemkové
parcely č. 3347/11 v k. ú. Dolní Čermná a dále pak zveřejnění záměru
prodeje pozemkové parcely č. 2197/1
v k. ú. Dolní Čermná. Zastupitelstvo
schválilo budoucí prodej pozemkové
parcely č. 8156/5 v k. ú. Dolní Čermná
pro účely umístění nové distribuční
trafostanice pro lokalitu V Ráji a uzavření příslušné smlouvy o smlouvě
budoucí kupní se společností ČEZ
Distribuce, a. s. Byly projednány také
dva záměry postupu při směnách
nemovitostí, a to pozemků u č. p.
223 a č. p. 2, a dále pak směny dalších
potřebných pozemků pro plánovanou výstavbu v Ráji mezi městysem
a soukromými vlastníky.
Zastupitelé schválili založení spole-
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čenství vlastníků jednotek v bytovém
domě č. p. 224. Starosta zastupitelstvo podrobně informoval o realizaci
investičních akcí „Rozšíření zázemí
AZAS“, „Oprava střechy – výměna
krytiny na objektu bývalého kravína
na st.p. č. 748 v k.ú. Dolní Čermná“
a „Obnova obecní budovy č. p. 234
na náměstí v Dolní Čermné“ (staré
školy), které byly zahájeny v průběhu
měsíce září.
V závěru jednání zastupitelé diskutovali o způsobech separace odpadů
a změnách, které nás v odpadovém
hospodářství čekají v příštím roce
a dalších letech.
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).

Rozšíření zázemí AZAS
Přístavba k budově probíhá dle plánu.
Zhotovitel, společnost Agrostav, a. s.,
musí stavbu dokončit nejdéle do
20. 5. 2022. Projekt je realizován za podpory finančních prostředků rozpočtu
Pardubického kraje, který poskytl formou
dotace na uvedenou stavbu 1 mil. Kč.
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ke snížení rychlosti na 30 km/hod, bude
doplněno vodorovné dopravní značení
a směrové sloupky. V současné době
probíhá správní řízení, jakmile bude
řízení dokončeno, dojde obratem k instalaci dopravních značek.

Hana Vágnerová

Obnova místní
komunikace 17c na
náměstí v Dolní Čermné

Investiční akce v Dolní
Čermné
Obnova budovy staré školy
Rekonstrukce budovy úspěšně pokračuje. Zhotoviteli, firmě KPV SYSTÉM, a. s.,
se podařilo před prvním sněhem zaklopit střechu budovy, což bylo opravdu
důležité. Za jejich vysoké pracovní nasazení jim patří velké poděkování.
Projekt je realizován za přispění
prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky, které poskytlo formou
dotace na rekonstrukci částku 10 mil.
Kč. První etapa rekonstrukce musí být
dokončena nejpozději do 30. 10. 2022.

Výměna krytiny na budově
kravínu
Až budete číst tyto řádky, lze předpokládat, že výměna krytiny bude již
dokončena. Uvedenou opravou dojde
k zabránění dalších zbytečných škod na
krovu budovy, který byl díky děravé střeše v havarijním stavu. Uvedené prostory
budou sloužit jako zázemí čety městyse.
Nejzazší termín dokončení je 31. 12. 2021.

Chodník Lesní brána
Stavba chodníku byla zrealizována
a zkolaudována. Projekt byl proveden
za přispění prostředků Evropské unie,
Integrovaného regionálního operačního programu, prostřednictvím místní
akční skupiny MAS Orlicko, která nám
poskytla dotaci na uvedenou stavbu ve
výši více jak 1,5 mil. Kč.
Na podkladě naší opětovné žádosti se
nám podařilo projednat doplnění dopravního značení. V daném místě dojde

Jedná se o obnovu místní komunikace
na náměstí. Akce byla zrealizována
a zkolaudována. Projekt byl realizován
za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky, které
prostřednictvím dotace poskytlo na
uvedenou akci bezmála 2,7 mil. Kč.

Oprava místní komunikace
Hasičský dům – fara
v Dolní Čermné
Oprava komunikace byla zrealizována
plné míře z prostředků rozpočtu městyse.

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ
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MĚSTYS DOLNÍ ČERMNÁ
Úřední hodiny o vánočních svátcích
čtvrtek 23. 12. 2021

zavřeno

pátek 24. 12. 2021

zavřeno - svátek

pondělí 27. 12. 2021

zavřeno

úterý 28. 12. 2021

zavřeno

středa 29. 12. 2021

8:00 - 15:00 hodin

čtvrtek 30. 12. 2021

8:00 - 12:00 hodin
po telefonické domluvě

pátek 31. 12. 2021

zavřeno

Vyhrnování sněhu

SBĚRNÝ DVŮR
Otevírací doba přes vánoční svátky
středa 22. 12. 2021

15:00 - 17:00 hodin

sobota 25. 12. 2021

zavřeno

středa 29. 12. 2021

15:00 - 17:00 hodin

sobota 1. 1. 2022

zavřeno

Žádáme všechny majitele osobních vozidel, aby je, pokud možno, neparkovali
přímo na místních komunikacích. Firma,
která pro nás provádí vyhrnování sněhu, má potom velký problém sníh z komunikací odstranit. Zároveň zde hrozí
poškození vašeho vozidla. Je zřejmé, že
ne ve všech případech je to možné.
Přesto prosíme o maximální spolupráci.
Děkujeme.
Radek Roller,
vedoucí technické čety městyse

SVOZOVÝ PLÁN PRO ROK 2022 - DOLNÍ ČERMNÁ
Druh odpadu

Četnost

Svozový den

Týdny

Komunální

26

Pátek

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Plast a tetrapack

26

Úterý
Čtvrtek

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Papír

26

Čtvrtek
Pátek

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51

Sklo - bílé

4

Pátek

8, 21, 34, 47

Sklo - barevné

4

Pátek

8, 21, 34, 47
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Veřejný rozhlas
Prosíme všechny spoluobčany o případné nahlášení nefunkčnosti místního
rozhlasu. Připomínky hlaste na email:
technickesluzby@dolni-cermna.cz,
nebo na mob. 734 231 271. Děkujeme.
Radek Roller,
vedoucí technické čety městyse

Vzpomínka
25. ledna 2022
uplyne třicet let od
úmrtí našeho syna
Josefa Bednáře.
Stále vzpomínají rodiče
Věra a Emil Mertovi.

Významné životní
jubileum oslavili
Věra Mačátová
Martin Červenka
Václav Špaček
Zdeněk Šilar
Stanislav Moravec
Ivana Marková

Své fotografie do kalendáře bez nároku
honorář poskytli: Ludmila Ešpandrová,
František Mareš, Michal Nastoupil, Josef
Nikl. Mnohokrát děkujeme.
Redakce zpravodaje

Opět svítí
V sobotu 27. listopadu v podvečer první
neděle adventní na přelomu liturgického
roku se věc podařila. V temných hodinách, kterých je teď v zimních měsících
víc než dost, do okolní krajiny po dlouhých devíti letech opět září všechny čtyři
ciferníky věžních hodin našeho kostela.
Prosklené osvětlené ciferníky o průměru
1,7 metru nahradily na věži kostela pů-

vodní černé ciferníky v druhé polovině
šedesátých let. Z celoobecní sbírky byl
tehdy pořízen také nový hodinový stroj.
I ten dnes najdeme ve třetím patře věže,
odkud otáčí ručičkami hodin. Po zahájení opravy střechy věže v roce 2012 však
bylo osvětlení věžních hodin odpojeno.
Důvod byl prostý – nevyhovující stav původní elektroinstalace včetně přípojky
z veřejného osvětlení.
Obnovovat osvětlení během oprav krytiny i krovu bylo nemyslitelné, snadno by
totiž mohlo dojít k poškození, podobně
jako se to stalo některým skleněným
výplním ciferníků. Oprava střechy trvala
až do podzimu roku 2015. Během té doby
však už probíhaly první pokusy, čím původní osvětlení nahradit. Tomu se tehdy
věnoval kostelník Josef Mareš se synem
a pan Jan Vacek. Opravu střechy však

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

Dolnočermenský kalendář
2022
Kalendář lze koupit za 160 Kč v Květince
paní Smejkalové a v prodejně na zastávce u paní Markové.

Foto I F. Mareš
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vystřídala oprava návrší u kostela, kdy
věžní hodiny čekaly na novou elektrickou
přípojku, která však nakonec nevznikla.
Ledy se hnuly až letos. Pro věžní hodiny
bylo zřízeno nové elektrické vedení
z rozvaděče kostela osazené vlastním
světelným čidlem. Pak už mohly začít
práce na věži. Vyklizen byl zbylý odpadový materiál z opravy střechy, očištěny
a natřeny byly kovové rámečky, v nichž
jsou osazeny skleněné výplně, vypadaný
a rozpraskaný tmel kolem výplní byl
nahrazen novým, aby skrze ciferníky
dovnitř nezatékalo, vyměněn byl také
rozbitý středový díl severního ciferníku
(viz foto na titulní straně minulého
Dolnočermenského zpravodaje). Vyčištěny a opraveny byly též omítky ostění
ciferníků. Obnoven byl bílý transparentní
nátěr skleněných výplní pro lepší rozptyl
světla, uvnitř byly vytvořeny bílé odrazné
plochy. A konečně – byly nainstalovány
nové konzoly s osvětlením. A zatímco
původně každý ciferník osvětlovaly čtyři
klasické žárovky, každá po 40 wattech,
tj. 160 W na jeden ciferník, dnes se za
každým z ciferníků skrývají tři malé LED
žárovky po 5 wattech, tedy 15 W na ciferník. Technologie zkrátka pokročily.
Během letošního podzimu tak bylo
odpracováno mnoho brigádnických
hodin. Vždyť na přípravách a instalaci
nového osvětlení se podílelo na patnáct
brigádníků! Všem jim patří velké díky.
Doufejme, že nám nové osvětlení bude
dlouho a spolehlivě sloužit.
Pěkný advent, prozářené Vánoce i nový
rok!
F. Mareš
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Foto I L. Ešpandrová

Pozdrav otce Jana
Drazí sousedé,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji
pozval do našich kostelů (sv. Jiří zde
v DČ, sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích
a sv. Františka Xaverského v Petrovicích) na oslavu vánoční radosti. Těším
se, že tuto jedinečnou, neopakovatelnou atmosféru Vánoc budeme moci
prožít společně.
Přeji Vám požehnané a radostné Vánoce
a vše potřebné v celém Vašem životě!
Vyprošuji Vám pevnou víru, zdraví, naději a moře lásky! Ať máte kolem sebe
dobré lidi!
Ze srdce žehnám Vám, Vašim rodinám
i všem obyvatelům našich obcí a těším
se na setkání s Vámi!
P. Jan Lukeš,
duchovní správce v Dolní Čermné

Betlémské světlo 2021
Rok se s rokem sešel a znovu řešíme
složitou situaci v souvislosti s COVID
opatřeními. Avšak o co Vás nechceme
ochudit v krásný vánoční čas, je přítomnost světla z Betléma ve vašich domovech. Světlo si skauti budou předávat na
hranicích států a dne 18. 12. 2021 bude
vlaky rozvezeno po České republice.
Tento plamen přátelství a pokoje bude
v Dolní Čermné k dispozici v kostele
sv. Jiří dne 23. 12. 2021 od 15:30 do 17:30.
A dne 24. 12. 2021 od 13:30 do 15:30.
Pokud si z nějakého důvodu nemůžete
pro Betlémské světlo přijít a měli byste
o něj zájem, zavolejte na telefonní číslo
732 598 259 a domluvíme se, jak Vám ho
budeme moci doručit.
Veronika Kubíčková,
6. oddíl Dolní Čermná

Jak vzpomínám na Vánoce
Vzpomínky! Kdo je volá, a přece přicházejí a šeptají: „Pamatuješ? Víš?“
Biskup, svatý Mikuláš
dávno už je v nebi.
Dokud býval na zemi,
hodným dětem dárky dával…

Foto I L. Ešpandrová

Básnička z dob, když jsem byla hodně
malá. Dobře, že se nám zvyk chození
Mikuláše zachoval. Dětem přinášel dárky,
ale jiné než dnes. Teplé ponožky a rukavice, které maminka upletla, omalovánky
nebo vystřihovánky, křížaly a sušené
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švestky. Žádné bonbony. Ty byly v době
války pouze na lístky, 10 dkg na měsíc,
čokoládové ale nebyly vůbec. A nejkrásnějším dárkem byl mikulášský perník.
Kupoval se v cukrárně u Uhrů (dnešní pizzerie Evženie). Byla to placka z tvrdšího
perníkového těsta, na které by nalepen
barevný obrázek Mikuláše, anděla nebo
čerta. Aby na perníku držel, byl na okrajích ozdoben barevnou polevou. Mikuláš
přečetl z tlusté knihy dětem hříchy, děti
odříkaly modlitbu a anděl rozdal skromné dárečky. Kluky přetáhl čert po zadku
voškrtem, aby věděli, co je čeká, když
nebudou poslouchat. Voškrt byl zbytek
březového koštěte. Mikulášský perník
byl pak vystaven v okně, a když se vařila
krupičná kaše nebo jablkové knedlíky,
maminka je nastrouhaným perníkem
posypala. Tu krásnou vůni perníkového
koření cítím dodnes.
A pak už bylo jen těšení na Vánoce. Ve
výloze cukrárny se třpytily ozdoby na vánoční stromeček. Výloha obchodu U Bati
byla plná krásně zabalených krabic od
bot, převázaných zlatou nebo stříbrnou
stuhou a mezi nimi postávala gumová
zvířátka. V papírnictví u Kubíčků (bílý
dům naproti TTK) se nakupoval barevný
papír, ze kterého se slepovaly řetězy na
stromeček. Kupoval se i jemný hedvábný
papír, do kterého jsme balili fondánové
bonbony. Konce jsme rozstříhali na drobné třepení. Nemohu si vzpomenout, jak
se tomuto cukroví říkalo, snad certle. Byla
to pěkná ozdoba vánočního stromečku.
Vánoční čokoládové kolekce tenkrát
neexistovaly.
A pak nastal Štědrý večer. Že muselo být
všechno naklizené a také muselo být

napečeno, to nás děti vůbec nezajímalo.
Co najdeme pod stromečkem? Kde
bylo malé dítě, tam zaručeně stála pod
stromečkem houpačka „kohouti“, nebo
houpací kůň. Troufám si říct, že nebylo
domácnosti, kde by tato houpačka
chyběla. Houpačky vyráběl řezbář pan
Macháček, přezdívaný Cerátek z č. p.
257, malé chaloupky u bývalého učiliště
Tesly. Častým dárkem byla také chaloupka, která předpovídala počasí. Byl to
také výrobek p. Macháčka. Byl to takový
dřevěný plochý domeček, který se zavěsil mezi okna, a buď vyšla z domečku
panenka, nebo panáček, podle toho,
jestli mělo být hezky, anebo mělo pršet.
Pod stromečkem bývaly také knížky.
Já měla nejraději ty, ve kterých se po
otevření postavily obrázky. Najednou se
z nich stala divadelní scéna. Nebo knížky
ilustrované A. Kvěchovou s roztomilými
dětskými postavičkami.
Jednou se pod naším stromečkem také
objevila plochá bedýnka. Světe, div se,
bylo to loutkové divadlo! Radost z něj
byla veliká.
A ještě jedna krásná vzpomínka. Byl to
zvyk asi jen v Čermné. Před půlnoční
mší se rozsvítila světla ve věži kostela
a muzikanti hráli ve věži koledy. Hudba
se nesla celou obcí. Ještě dnes mi při té
vzpomínce přeběhne mráz po zádech.
Proč se ten krásný zvyk nedochoval,
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nevím.
Na Boží hod se v Čermné tradičně hrálo
divadlo, nejdříve na sále U mydlářů
(dnešní Qanto), až v pozdějších letech
v Orlovně. Představení byla odpoledne
i večer. Na Štěpána se chodilo na návštěvy, ale omladina se bavila po svém.
Nejvíce rušno bylo na rybníku. Mladší
děti přidělaly „šlajfky“, a hurá na led. Šlajfky byly brusle, které se musely k botě
připevnit pomocí kličky. Ti starší už měli
brusle přidělané k botám napevno. Když
byl sníh, chodilo se sáňkovat na Kovářův
kopec. Žádné ploty tam tehdy nebyly,
a tak sáňky leckdy dojely až do potoka.
A ještě jedna zábava byla velice oblíbená.
Říkalo se jí „slitáž“. Odkud se to slovo vzalo, nemám ponětí. Můj otec zapřáhl koně
do saní a za ně se zapřáhly až patnáctery
sáňky, na kterých seděla mládež. Cesta
byl prohrnutá do hladka, auta nejezdila
žádná. Tak se jelo třeba do Petrovic, tam
se v hospodě popil čaj a jelo se zpět.
Po svátcích se chodilo podívat se kdykoliv na krásný betlém k panu Faltejskovi
(Děkanovi). Byl to velice svérázný děda.
Bydlel v chalupě č. p. 144 pod Letnou.
Pan Faltejsek vyřezával betlém sám
a každý rok přidal nějakou figurku. Betlém stavěl v rohu „seknice“, místnosti,
která byl obývákem, kuchyní i ložnicí. Na
betlém se chodily dívat celé generace.
Pan Faltejsek měl k postavičkám z bet-
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léma svérázné průpovídky. To byla zase
zábava spíše pro doprovod dětí. Dnes
nepředstavitelná věc, že by bez ohlášení
přišla horda dětí, nepřezula se a my
bychom je celé dopoledne vtipně bavili.
Dalo by se toho napsat o Vánocích
mého mládí! Byla bych moc ráda, kdyby
se ve zpravodaji postupně tiskly zápisy
z krásné obecní kroniky, kterou psal pan
Josef Mareš.
Přeji všem spoluobčanům klidné prožití
Vánoc.
Eva Havlová
foto: archiv městyse

Tříkrálová sbírka 2022
Pojďte koledovat – přivítejte koledníky
Každá mince má dvě strany. Stejně tak
v Tříkrálové sbírce se koledníci neobejdou bez štědrých dárců a naopak (většina z nás upřednostňuje osobní setkání
před darováním finanční částky na Tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800,
VS 777). Snad nám aktuální situace
dovolí, aby se dobrovolníci v kostýmech
tří králů vydali Čermnou a zazvonili
u našich dveří.
Tříkrálová sbírka je největší charitativní
sbírkovou akcí u nás a je velmi oblíbená.
Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem
v nouzi prostřednictvím Charity Česká
republika, která je pořadatelem sbírky.
Probíhá pravidelně od 1. do 14. ledna.
Koledníci Tříkrálové sbírky jsou skuteční
králové! V celé republice je jich přes
sedmdesát tisíc! Mají odvahu a přinášejí
dobro a radost do života ostatních. Koledování – to znamená v chladném počasí
nachodit několik kilometrů, odvážně
oslovit člověka, poznat lidi v okolí, nebát
se i případného odmítnutí, a především
předat radost, potěšit a vzájemně se
obdarovat. Dary pak pomáhají starým
a nemocným lidem, dětem z chudých
rodin nebo lidem na ulici (více na stránkách https://www.trikralovasbirka.cz/
vyuziti/).
Odměnou všem pak je hřejivý pocit,
že jsme udělali něco nesobeckého pro
ostatní, že jsme společně začali rok
dobrým skutkem.
(zdroj: https://www.trikralovasbirka.cz)
Redakce zpravodaje

Foto I I. Hamplová

Napínavá chvilka
v mateřské škole
Čekáme, těšíme se, ale trochu se i bojíme, jestli k nám do mateřské školy přijde
Mikuláš se svými pomocníky.
Už je to tady… Byli u nás! Zrovna když
jsme se procházeli po sídlišti. Nechali
nám ve třídách dopis (jak je možné, že
o nás všechno vědí?), uhlí, brambory
a hlavně dobroty.
Děkujeme písničkou a budeme se snažit
splnit vše, co jsme slíbili, a zase za rok se
těšit i bát.
J. Šponiarová
Za finanční podporu Městyse Dolní
Čermná na nákup balíčků děkujeme.

POKOS
Ve středu 6. října přijeli do naší školy
vojáci 14. pluku logistické podpory
společně s kolegy z odboru komunikace Ministerstva obrany s projektem
POKOS. Programu se účastnili žáci
5. – 9. třídy. Kromě zajímavé přednášky
o Armádě ČR, jim byla představena
taktická výstroj vojáků, základy první
pomoci, ukázky boje zblízka i moderní
technika. Dokonce jsme si mohli mezi
prvními prohlédnout novou vojenskou
Toyotu Hilux. Děti ani nedutaly při vyprávění vojáka o svých zkušenostech
ze zahraniční mise v Afghánistánu
a soutěž o různorodé ceny měla také
velký úspěch, jelikož snad každý si od-

Foto I archiv ZŠ

10

číslo 6 I rok 2021

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

nesl alespoň jednu pozornost. Všichni
zúčastnění si celý den opravdu užili,
a navíc získali mnoho zajímavých informací i zkušeností.
G. Vašíčková

Beseda s disidentkou
Kamilou Bendovou
Ve čtvrtek 7. října k nám přijela až
z Prahy Kamila Bendová, matematička,
bývalá inspektorka Úřadu pro ochranu
osobních údajů a manželka poslance,
senátora a předsedy Křesťanskodemokratické strany, Václava Bendy. Tato
akce se uskutečnila díky programu
Samet na školách. Paní Bendová vyprávěla žákům osmé a deváté třídy, jak
prožívala na vlastní kůži totalitu. Její
manžel byl jeden z mluvčích Charty
77, takže si jejich rodina na vlastní kůži
vyzkoušela výslechy, sledování Státní
tajnou bezpečností, a dokonce i vězení.
Nic z toho je neodradilo a jejich byt se
stal střediskem disidentského života.
Děti s napětím poslouchaly vyprávění
této neskutečně silné a odvážné ženy
a se zájmem si prohlížely fotografie
a dokumenty, které s sebou přivezla.
Srozumitelně jim předala nejen mnoho
informací, které využijí při dějepise, ale
také se podělila o důvěrnější osobní
zážitky, obavy i názory, které byly o to
silnější, když před námi seděla skutečná
osoba, která si vším tím prošla.
G. Vašíčková

Foto I archiv ZŠ

Běháme pro
handicapovaná zvířátka
Pokud jste v pátek 8. října kolem poledne slyšeli po Dolní Čermné dupot
a hudbu – byli jsme to my! Zapojili jsme
se totiž do akce Virtuální běh pro záchrannou stanici handicapovaných zvířat Pasíčka. Cílem bylo uběhnout čtyři
kilometry, což pro nás byla hračka. Zúčastnili se kluci i holky z osmé a deváté
třídy. Hned po poslední vyučovací hodině jsme se sešli venku u školy, protáhli jsme se, chlapci zapnuli písničky „na
plné pecky”, protože s písničkou se běží
vždy lépe, a vyběhli jsme. Slunce nám

Foto I archiv ZŠ

poskakovalo po tváři, silnice ubíhala
pod nohami a stromy oblečené do
podzimních barevných kabátků nás
poháněly kupředu. Párkrát jsme si
oběhli kemp, vyběhli jsme i kopeček
k myslivecké chatě a s vidinou výborné
svíčkové ze školní jídelny jsme se vraceli zpět ke škole. Sečteno a podtrženo –
pěkně jsme si zasportovali, přispěli
jsme na dobrou věc a užili jsme si legraci, takže ideální začátek víkendu.
G. Vašíčková

Technohrátky
Dne 19. 10. 2021 se chlapci z 8. a 9. třídy
zúčastnili akce TECHNOHRÁTKY, kterou
pořádala Průmyslová střední škola
v Letohradě.
Na této škole je možné studovat obory:
stavebnictví, strojírenský technik, geodézie a katastr nemovitostí, elektrikář,
nástrojař a strojní mechanik.
Po příjezdu a slavnostním zahájení byly
všechny děti rozděleny do skupin, které
si vzali na starost studenti čtvrtých, maturitních ročníků. Prošli s nimi jednotlivá stanoviště, kde se děti dozvěděly
zajímavé informace a zasoutěžily si.
Naši skupinu nejdříve odvezli autobusem do učiliště, kde si děti prohlédly
učebny i dílny elektrikářů a strojní
mechaniky a viděly programování či
3D tisk. Po návratu zpět na průmyslovou školu si prošly učebny geodézie,
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pár fotografií nebo videí o tom, kde žijí,
jak vypadá jejich škola a třída. Některé
školy představili i své studenty – naše
nové zahraniční kamarády. Prvním úkolem pro všechny zúčastněné bylo představení vlajky, znaku a hymny své vlasti.
Čtvrťáci se, s vervou jim vlastní, pustili
do výroby vlajky a znaku. S výsledkem
své práce byli spokojeni, očička jim
svítila a s úsměvem na tváři sledovali
video vytvořené pro naše zahraniční
spojence. Společně jsme naši prezentaci uložili do virtuálního prostředí
a teď čekáme, až se i my budeme moci
pokochat prací ostatních.
P. Řeháková

Foto I archiv ZŠ

dopravních staveb a dozvěděly se
informace o stavbách a architektuře. Na
všech stanovištích mohly skupiny získat
body za správné odpovědi a zručnost.
Na závěr proběhla v tělocvičně vědomostní soutěž „Hej ty, víš to?!“. Po
vyhlášení výsledků, kde naši chlapci
získali krásné 3. místo za získané informace a 5. místo za body na stanovištích,
jsme se vydali zpět domů.
Chlapci si odvezli mnoho zajímavých
zkušeností, které jim pomohou v rozhodování, jakou školu, či obor by chtěli
studovat.
P. Applová

E-twinnig – mezinárodní
spolupráce škol
Národní symboly
Koncem října začala 4. třída pracovat
na jednom z dalších zahraničních
projektů. Letos jsem s dětmi otevřela
téma národních symbolů. Do tohoto
projektu, který vede Agniezska Jankowska z Polska, se přihlásilo 44 učitelů
ze 17 evropských zemí. Každá škola se
na začátku projetu představila a do společného virtuálního prostředí přidala

Polytechnická výchova
Ve čtvrtek 11. 11. vyrazili žáci 6. ročníku
do Lanškrouna, kde je čekal dvouhodinový program z polytechnické výchovy. Jednalo se o sestavení výrobku ze
stavebnice firmy Fisher Price. Po instrukcích se děti ve dvojicích pustily do
sestavování výrobku podle plánku.
Nejprve bylo nutné najít a sestavit základní dílky budoucího výtvoru, poté je
seskládat dohromady a ověřit si, zda jim
jejich výrobek funguje tak, jak má. Pokud ano, ozval se radostný výkřik, pokud ne, následovaly okamžité opravy
a úpravy, až vše vyšlo tak, jak má. Někteří žáci si vybrali výrobek jednodušší,

VZPoura úrazům
Předposlední říjnový týden byl u nás ve
škole ve znamení prevence úrazům. Ve
středu a ve čtvrtek k nám do školy dorazili hendikepovaní pracovníci VZP, kteří
nám přiblížili problematiku vzniku úrazů, upozornili nás na rizikovost určitých
životních situací a dozvěděli jsme se,
jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.
Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Právě hendikepovaní lidé z vlastní
zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými
následky po úrazu. Přednáška byla velice poutavá a řadě z nás otevřela oči.
A. Kubová

Foto I archiv ZŠ
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takže toho stihli vyrobit více, jiní začali
hned od začátku tím nejsložitějším
a potom měli co dělat, aby konstrukci
jedné věci stihli. V nabídce byla
např. čtyřkolka se zatáčecími koly, bagr
s radlicí a funkčními pásy, houpací
křeslo, větrný mlýn s otáčivými lopatkami, posuvný jeřáb a někteří stavěli i podle vlastní fantazie – např. vesmírného
průzkumníka či sekačku. Děti práce velice bavila a těší se na jaro, kdy nás čeká
další lekce se stavebnicemi.
A. Ježková

Etiketa a školní řád
Ve dnech 11. a 12. 11 se žáci naší školy
zúčastnili výchovného programu s názvem Etiketa a školní řád. Jak už název
napovídá, jednalo se o zásady slušného
chování ve škole, a to nejen vůči učitelům a dospělým, ale i k sobě samým.
Žáci se pomocí praktických nácviků
situací naučili, kdo koho zdraví první,
jak se správně chovat v jídelně, šatnách,
na chodbě, ve třídě a při vstupu do
sborovny.
V závěru lekce se stali patrony školního
řádu a přislíbili, že jej budou nejen sami
dodržovat, ale i dohlížet na to, aby byl
dodržován ostatními.
M. Brettlerová

Muzikál Sestra v akci
Během páteční odpoledne 12. 11. 2021
se žáci z druhého stupně vydali do Prahy za kulturou. Na programu byl oblíbený muzikál Sestra v akci. V hlavní roli
se představila samotná Lucie Bílá, která
svým osobitým kouzlem a jedinečným
hlasem připravila publiku skvělý zážitek. Kromě ní jsme měli štěstí i na další
známé herce – Martin Písařík, Václav
Vydra či Světlana Nálepková. Všem se
představení velice líbilo, kromě toho
byli někteří udiveni i krásnými prostory
divadla Karlín, a v neposlední řadě bylo
vidět, že jsou šťastní i jen za to, že mohli strávit hodně času se svými kamarády
při cestě autobusem. Snad se nám zase
brzo naskytne příležitost naplánovat
další takový výlet.
G. Vašíčková

Foto I archiv ZŠ

Soutěž zručnosti
a technické tvořivosti
Firma Bühler Žamberk vyhlásila koncem
září 2021 soutěž pro technické nadšence. Soutěžilo se ve třech kategoriích
a jednotlivé kategorie byly rozděleny na
tři věkové skupiny. V soutěži se letos
objevil rekordní počet exponátů – 130.
V sobotu 13. listopadu se ve firmě Bühler
uskutečnil již 8. ročník akce zaměřené
pro děti a mládež se zájmem o techniku
s názvem Techné, kde byli vyhlášeni vítězové celé technické soutěže.
Z naší školy se z 1. stupně zúčastnilo šest

dětí, které buď samostatně, nebo s malou pomocí rodičů, vytvořily překrásné
výrobky. A jak to dopadlo?
Kategorie I. Modely obsahující prvky
elektroniky 4. – 6. ročník
1. místo:
Jan Šebrle a Filip Šebrle (King Kong
a Godzilla ve městě)
Nejdříve jsme si museli spájet roboty,
táta nám k tomu přidával cín a říkal,
která součástka kam patří, a my to pak
pájeli. Potom jsme si vymysleli téma,
a pak jsme museli načrtnout obrysy
King-konga a Godzilly na překližku. Z ní
jsme to vyřezávali na lupínkové pilce

Foto I archiv ZŠ
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průmyslového materiálu, pevné i pohyblivé 1. – 3. ročník
3. místo:
Adam Hašek (model: raketoplán z papíru)
Karolína Janáčková (vánoční stromeček – dekorace)
Kategorie III. Modely ze součástek stavebnic Lego, Merkur, pevné i pohyblivé
4. – 6. ročník
Zvláštní ocenění: Daniel Krsek (model:
vrhací katapult a další stroje ze stavebnice Lego)
Dále se soutěže zúčastnil: Dominik Mareš (model: loď ze stavebnice Merkur)
Všem zúčastněným ještě jednou gratulujeme.
P. Řeháková
Foto I archiv ZŠ

a dále jsme vypalovali různé detaily. Po
slepení dohromady to táta připevnil na
robota. Nakonec jsme vyráběli město,
kde se budou sami pohybovat po čáře.
Stíhačky vytiskl táta na 3D tiskárně.
Jan a Filip Šebrlovi

Připomínka událostí
17. listopadu
V úterý 16. 11. jsme si my, deváťáci, připravili pro celý druhý stupeň milé překvapení. Hned u vchodu do školy jsme

rozdávali letáčky s informacemi o tom,
co se 17. listopadu odehrávalo a proč
vlastně slavíme státní svátek. Všichni
jsme na sobě samozřejmě měli dobové
oblečení. Poté všichni žáci pokračovali
na přístavbu. Zde se mohli vyfotit
s námi i s transparenty, nebo dostat
dobrotu za to, když napsali, co pro ně
znamená svoboda. Nejvíce si naši kamarádi spojují svobodu s cestováním
a s filmy. Podívat se mohli i na fotografie
a dozvědět se něco nového.
Aleš Jansa, žák 9. třídy
Kategorie II. Modely z přírodního nebo

Foto I archiv ZŠ

Pochod proti diabetu
14. 11. je Světový den diabetu. V tento
den si intenzivněji připomínáme prevenci diabetu (cukrovky) s důrazem na
zdravý životní styl, příznaky diabetu
a komplikace při neléčení této nemoci.
Dnes jsou poznatky medicíny mnohem
dále, než tomu bylo dříve, a víme, že
existuje několik typů diabetu: diabetes
I. typu, diabetes II. typu atd. O diabetu
II. typu hovoříme jako o nemoci získané
v průběhu života a důsledku nevhodného životního stylu. Hlavně na toto
téma jsme vedli ve družině debatu,

Foto I archiv ZŠ

14

číslo 6 I rok 2021

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

protože víme, jak děti mají rády mlsání
a další ne příliš zdravé „dobroty“.
18. 11. se děti z družiny a někteří členové místního ČČK zúčastnili Pochodu
proti diabetu 2021.
M. Sklenářová

Foto I archiv ZŠ

Foto I archiv ZŠ

Plavání
Letos jsme plavecký výcvik zahájili již
23. září. Třetí třída absolvovala deset
lekcí. Pětkrát s nimi jeli prvňáčci a po
nich pokračovali žáci druhé třídy. Většina dětí překonala strach z vody. Mnozí
překročili svoje hranice a překvapili
sami sebe, co dokážou. Vystihují to slova prvňáčka: „Já nevěděl, že umím plavat.“ Starší děti se zdokonalily v technice
plavání, získaly jistotu v pohybu v hluboké vodě a pobyt v bazéně si užívaly.
Navzdory časté nemocnosti i neustálé
nejistotě, zda nedojde ke zrušení výcviku kvůli pandemii, se nám podařilo výcvik úspěšně dokončit.
Učitelky 1. stupně

Slavnost již trochu
„očteného“ Slabikáře
K první třídě neodmyslitelně patří
knížka, která děti po celý školní rok
provází od písmenek, slabik a slov
až k prvním příběhům – Slabikář. Od
začátku školního roku děti pracovaly
s Živou abecedou, ale Slabikář, to už

je opravdové čtení. Na jeho slavnostní
předávání jsme se všichni těšili. Bohužel nás v daném termínu kvůli nemocem chodilo do školy málo. Domluvili
jsme se, že na kamarády počkáme.
Po týdnu – dne 29. listopadu – se to
téměř podařilo. Radovali jsme se nejen
ze Slabikáře, ale i z toho, že jsme zase
skoro všichni spolu. Nikomu nevadilo,
že už jsme pár stránek ze Slabikáře
přečetli. Hezký den a radost si přece
můžeme udělat kdykoliv.
H. Zpěváková

žáci). Spousta z nich si prošla výukou
obojího.
Škola připravuje děti pro výuku na ZUŠ,
nebo je vhodná pro ty, které na ZUŠ
z důvodu náročnosti chodit nechtějí.
Výuka totiž probíhá bez neoblíbených
etud a stupnic.
Děti hrají napříč spektrem hudebních
stylů: lidové písně, populární a zahraniční hudbu, muzikálové písně
i country. Často se z učebny ozývá
oblíbené Love theme, Lady in black,
Ma ma Maria, Massachusetts a jiné.
Vize hudební školy je taková, že by
žáky ráda připravila na vystoupení,
které by potěšilo nejen rodiče, ale
i ostatní veřejnost, až to momentální
epidemiologická situace povolí.
Podle informací poskytnutých panem
Radkem Plhákem sepsala M. Brettlerová

Brloh
Žáci osmé a deváté třídy se probojovali
do malého finále logické soutěže Brloh.
Finále se uskutečnilo 30. listopadu. Za
úkol bylo vyřešit co nejvíce z dvaceti
úloh za dvě hodiny. Úlohy byly náročné,
ale i tak jsme jich dost zvládli. Bohužel
jsme při řešení nebyli v plném složení, jelikož nám to koronavirus nedovolil.
Přes náročnost úkolů nás řešení úkolů
bavilo.
Za všechny soutěžící zapsal Aleš Jansa,
žák 9. třídy

Soukromá hudební škola
Soukromá hudební škola Radka Plháka,
která má za sebou už třináctiletou činnost na základních školách v našem
okrese, již druhý rok vede výuku taky
u nás, na Základní škole Vincence Junka v Dolní Čermné.
Výběr hudebních nástrojů je nepřeberný, od kláves, ukulele, flétny, přes
saxofon, trumpetu, trombon aj. Na
naší škole byla pro žáky nejlákavější
hra na kytaru (4 žáci) a na klávesy (4

Foto I archiv ZŠ

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

číslo 6 I rok 2021

15

Květinkový den 2021
Ligy proti rakovině
I 25. ročník této tradičně jarní akce byl
poznamenán covidovou pandemií.
Květnový termín byl přesunut na podzim. Od středy 29. září do pátku 1. října 2021 jste se mohli potkat s členkami/
členy místní organizace ČČK a zakoupit
si kvítek měsíčku lékařského se zelenou
stužkou. Letošní sbírka s tématem možnosti prevence nádorů ledvin, močového měchýře a prostaty se zaměřuje kromě prevence také na zlepšení kvality
života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.
Čermenští jsou vždy štědří, a tak se nám
letos podařilo vybrat celkem 8 404 Kč.
Děkujeme!
Unikla vám tato akce? Chcete se
také přidat? Možnosti tu stále jsou.
Posláním dárcovské SMS ve tvaru DMS
KVET 30, nebo DMS KVET 60, nebo DMS
KVET 90 na číslo 87 777 můžete koupit
e-kytičku. Cena DMS je 30/60/90 Kč.
Pomáhat nám můžete také pravidelně
každý měsíc odesláním DMS TRV KVET
30, nebo DMS TRV KVET 60, nebo DMS
KVET 90. Více informací o e-kytičkách
najdete na www.cdpr.cz/dms.
Celoročně můžete podpořit projekty
Ligy proti rakovině příspěvkem na běžný účet 8888 88 8888/0300.
Předem děkujeme za podporu!
Za místní organizaci ČČK Zdena Mikulová

Foto I L. Kozel

li nakoupit ryby na štědrovečerní stůl.
Jak je již zvykem, výběr byl opět bohatý.
V nabídce byl kapr, štika, amur, či lín.
Některé kousky byly opravdu výstavní.
Zajímavé bylo i sledovat tvrdou práci
rybářů, kterou jim jen málokdo závidí.
Počasí opět vyšlo na výbornou a celá
akce se vydařila. Vánoce jsou již definitivně za dveřmi.
Za redakci DCZ Filip Hampl

Jitřenka
Rychle se blíží vánoční čas, a tak jak bývá
dobrým zvykem, je čas také na krátké
zhodnocení a poděkování.
Přes všechna opatření se Jitřence v letoš-

ním roce podařilo uskutečnit několik důležitých vystoupení, a to na festivalech
v Pardubicích a v Dolní Lomné, účast
na dožínkách a později i na slavnostech
v Moravské Třebové, vystoupení na
Fortelláckém vinobraní a samozřejmě na
domácí půdě v rámci Čermenských slavností. Bylo fajn, že vlastně Čermenské
slavnosti proběhly, byť s předepsanými
ochrannými opatřeními. Nakonec počet
návštěvníků byl i tak vyšší, než v uplynulých ročnících. A to bylo moc dobře.
Současná doba není zcela jednoduchá
a jistě až delší čas ukáže, jak se ji podařilo
překlenout a zda mnohá opatření, která ji
doprovází, měla svůj smysl. Osobně jsem
přesvědčen, že ano a že se dělá mnoho
proto, aby situace nebyla mnohem horší.
Je vcelku jednoduché chránit si vlastní
zdraví (pokud naslouchám a nevěřím

Výlov rybníka
Na podzim bývá již tradicí, že sledujeme
postupné ubývání vody v našem rybníku. Bývá to neklamným znamením, že
se opět blíží výlov rybníka. Tato akce je
v posledních letech velikou atrakcí pro
místní, i pro lidi z okolí. Loni byla bohužel pojata, v rámci protiepidemických
opatření, úsporněji, než jsme zvyklí.
Proto jsme byli všichni rádi, že letos bylo
možno výlov uspořádat opět v obvyklé
podobě. Plundrovo rybářství si tak opět
mohlo připravit stánky s bohatým občerstvením z místních úlovků a atrakce
pro děti. Zahřát jsme se mohli výbornou
horkou medovinou. Návštěvníci si moh-

Foto I archiv Jitřenky
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dezinformacím), ale je o hodně složitější
rozhodovat o zdraví jiných. Já bych rozhodovat nechtěl, ale je povinností každé
vyspělé a civilizované společnosti dělat
pro to maximum. Vždy bude část těch,
kteří tomu nebudou chtít porozumět
a budou se přitom odkazovat na svá
práva. To není třeba komentovat, ale
nemělo by se zapomínat, že základní
povinností je chránit zdraví a životy
všech. Myslet jen na sebe je velmi nebezpečné a celkové situaci to zcela jistě
nepomáhá. Každé řešení, které může
zamezit ještě větším ztrátám na zdraví
nás všech, je nutné.
Určitě se dá řada opatření dělat jinak,
ale principiálně s nimi souhlasím. Píši
o tom z toho důvodu, že i my jsme
s Jitřenkou měli na letošní adventní
dobu připravenou řadu programů
a vystoupení v našem regionu. Soubor
se na ně pečlivě připravoval. Ale situaci
chápeme a věříme, že jakmile to bude
možné, určitě alespoň část připravovaných programů využijeme při jiných
veřejných příležitostech. Snažíme se
průběžně stále připravovat a trénovat.
V letošním roce jsme také významně
obměnili naše krojové vybavení a těšíme se, až se budeme moci představit
v „novém“. Přeci jen už máme za sebou
pětadvacítku, a tak si soubor nové kroje
určitě zasloužil.
Je škoda, že jsme neměli možnost společně prožít tu příjemnou atmosféru,
která bývá každý rok na náměstí v Dolní
Čermné a popřát si zde hezké svátky.
Nedá se nic dělat, však příště se nám to
už určitě podaří.
Proto Vám všem přeji za Jitřenku hezké
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prožití vánočního času, mysleme na
ostatní, zkusme se alespoň občas navzájem se duševně podpořit a hlavně
věřme, že zase bude lépe. Děkujeme
všem, kteří nás podporují, a věřím, že
tomu tak bude i nadále. A všem členům
Jitřenky děkuji za dobrou spolupráci
a těším se na spoustu dalších společně
prožitých akcí.
Do nového roku přeji všem lidem dobré
vůle pevné zdraví a ať Vás dobrá mysl
neopouští.
Petr Ryba

Spolek divadelních
ochotníků
Vážení příznivci čermenských divadelníků,
někteří z vás si jistě vzpomínají na
loňskou premiéru veselé pohádky „Čáry
báby Cotkytle“. Bohužel, v tom roce se
nám ji podařilo odehrát pouze dvakrát,
než nám její další uvedení znemožnila
vládní opatření, vyhlášená v souvislosti
s covidem.
Proto jsme agenturu Dilia požádali
o prodloužení licence i na rok 2021 a věřili, že podmínky se zlepší a my budeme
moci představení uvést na více místech
a sezónu zakončit tradiční derniérou. Na
podzim si herci skutečně texty „oprášili“
a počátkem listopadu jsme odehráli
představení v Lukové a v Petrovicích.
Podmínky se však změnily a vyhlášená
nová opatření možnosti uvádění kulturních vystoupení výrazně omezila.
Protože jsme nechtěli prohlubovat

Foto I L. Ešpandrová

selektování diváků, rozhodli jsme se
letošních plánovaných pět představení,
včetně derniéry, odvolat. Moc nás to
mrzí, ale současný vývoj epidemie nám
dává za pravdu.
Všem našim milým příznivcům přejeme
klidné a spokojené prožití vánočních
svátků. Do nového roku vám přejeme
pevné zdraví, samá správná rozhodnutí
a věřme v konečně příznivý obrat v covidové situaci. Dovolí-li nám to podmínky,
alespoň derniéru nacvičené pohádky
bychom vám rádi nabídli.
Za SDO Dolní Čermná Aleš Hampl

Nová zajímavá zpětná
hlášení kroužkovaných
ptáků
Letošní kroužkovací sezóna se pomalu
chýlí ke svému konci a nám přišlo několik zajímavých zpětných hlášení našich kroužkovanců.
Prvním je hlášení čápa bílého, kterého
jsme kroužkovali jako mládě na hnízdě
v areálu MŠ Luková 1. 7. 2019. Tento
jedinec byl 12. 8. 2021 pozorován
v jižním Polsku u obce Naczeslawice.
Čápi dosahují pohlavní dospělosti
nejdříve v třetím roce života, a proto
určitě ještě letos nevyhnízdil. Tahový
pohyb dokumentuje také další hlášení
o tomto čápovi - o patnáct dní později
byl pozorován přímo v areálu ZOO
Dvůr Králové nad Labem.
Druhým je kos černý, kterého jsme jako
mládě na hnízdě kroužkovali 1. 6. 2021
u Jansových. Tento mladý samec kosa
byl chycen kočkou 12. 10. 2021 ve městě
Arbouans ve Francii (kousek od hranic
se Švýcarskem) ve vzdálenosti 766 km
od místa kroužkování. Část našich
kosů zimuje ve Středomoří (Francie,
Španělsko). Jedná se hlavně o mladé
ptáky a samice. Dospělí samci a starší
samice u nás zůstávají celoročně a jsou
častými hosty krmítek.
Třetí hlášení nám přišlo o čížkovi
lesním. V únoru a březnu jsme okroužkovali na našich krmítkách v Dolní
Čermné více než 800 jedinců. Samec,
který byl kroužkován na krmítku na
Bahnech 4. 3. 2021, byl 11. 10. 2021
kontrolován (tedy chycen a puštěn)
na ornitologické stanici Rybachyi na
Kurské kose (v Baltském moři) v Kali-
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ningradské oblasti v Rusku ve vzdálenosti 633 km. Tento pták tedy pochází
z oblasti Skandinávie nebo Pobaltí
a odhaluje nám informace o původu
čížků, kteří u nás tráví zimní měsíce.
Část populace čížků lesních, kteří u nás
hnízdí, tráví zimu v jižní Evropě. O tom
svědčí i dva naše odchyty zahraničních
kroužkovanců. 6. března 2021 jsme
na Bahnech odchytili čížka se švýcarským kroužkem, který byl kroužkován
9. 10. 2020 na stanici Col de Bretolet
na švýcarsko-francouzských hranicích.
14. 3. 2021 jsme pak na krmítku na
Bahnech odchytili čížka se slovinským
kroužkem, který byl ve městě Verje
kroužkován 7. 1. 2021.
Přejeme příjemné prožití vánočních
svátků!
Místní ornitologická skupina

Ptačí hodinka
Každoroční sčítání ptáků (nejen) na krmítkách probíhá od roku 2019. Program
nazvaný Ptačí hodinka je určený všem
zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich
okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum,
zúčastnit se může úplně každý bez
předchozích zkušeností. Podobně sčítají
ptáky stovky tisíc lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích.
Sčítáme ve dnech 7. – 9. ledna 2022.
Vybereme si vhodné místo k pozorování – nejlépe krmítko s pestrou nabídkou

Foto I L. Ešpandrová
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potravy. Kdykoliv v průběhu 7. – 9. ledna 2022 sčítáme ptáky po dobu jedné
hodiny.
U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Vidíme-li například tři sýkory
modřinky, za chvíli je jich tam šest a po
chvíli už jen jedna, zapíšeme si u modřinky šestku.
Počítáme všechny ptáky – nejen na krmítku, ale i ptáky v okolí nebo přeletující.
Sčítání není soutěž, ale vědecký výzkum.
Určitě pošlete své výsledky, i kdybyste
během své hodinky spatřili jen málo
ptáků, nebo dokonce žádné. Jenom
díky tomu se dozvíme, kde ptáci chybí.
Kam poslat svá pozorování? Údaje je
možné zadávat online na stránkách
ht tps://ptacihodinka.birdlife.cz /#/
observe, či vyplnit papírový formulář z letáku, který je na těchto stránkách
volně ke stažení. Výsledky je potřeba
odeslat do 14. ledna 2022. Těšíme se na
Vaši spolupráci.
Místní ornitologická skupina

Kroužek mladých hasičů
SDH Dolní Čermná
Podzimní soutěžní sezóna mladých hasičů se úspěšně dostala do finále. V sobotu 9. října se v Areálu zdraví a sportu
Dolní Čermná uskutečnilo Okresní kolo
Závodu požárnické všestrannosti mladých hasičů a dorostu okresu Ústí nad
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Orlicí. Naše SDH postavilo na start dvě
hlídky starších žáků. Družstvo se v konečných výsledcích umístilo na pěkném
14. místě ze 42 zúčastněných. Pro jarní
kolo tak máme dobrou výchozí pozici
v první polovině výsledkové listiny.
Poslední závod se uskutečnil v sobotu
16. října v Lanškrouně na stadionu
Romana Šebrleho. Závodu Ligy OSH
v běhu na 60 metrů překážek jednotlivců se zúčastnili naši mladí hasiči.
V kategorii mladších dívek se Barbora
Jedličková umístila na 10. místě a Anežka Havlová na místě 16. Ve starších dívkách se Karolína Škaredová umístila na
14. místě a v kategorii starších chlapců
skončil Filip Macháček na 20. místě. Po
čtyřech závodech je průběžné pořadí
našich závodníků v kategorii mladší
dívky – Barbora Jedličková 6., Anežka
Havlová 15. v okrese. Klára Škaredová
je v kategorii starších dívek celkově
jedenáctá. Ve starších chlapcích je Filip
Macháček celkově dvacátý šestý, následovaný Matějem Ptáčkem na 27. místě.
Další čtyři závody jsou plánovány na
duben a květen 2022 a doufáme, že se
soutěže v jarní sezóně uskuteční. Děkujeme mladým hasičům za reprezentaci!
Kroužek mladých hasičů probíhá každou
středu od 15 hodin v tělocvičně ZŠ. Zimní měsíce budeme kromě sportovní přípravy na jarní sezónu věnovat přípravě
na zkoušky odborností mladých hasičů
a malování výkresů do soutěže Požární
ochrana očima dětí a mládeže 2022.
Jan Růžička

Foto I archiv SDH
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Zpráva fotbalového
oddílu a TJ
Zima se přihlásila o slovo a nám se po
dvou letech podařilo dohrát celou podzimní část fotbalové sezóny. Je to takový
malý dílčí úspěch, vzhledem k tomu, jak
se pandemická situace nyní vyvíjí. Pro
naše mužstva byl tento podzim poměrně
úspěšný.
Jak již víte, letos jsme postavili dvě mužstva přípravek. Jedno mužstvo je složené
ze zkušenějších dětí, které již mají něco
odehráno. Sehranost a zkušenosti se
projevily a děti nám dělaly výsledky
a výkony radost. Druhé mužstvo jsme
postavili z dětí, které s fotbalem začínají
a učí se vše od začátku. Je krásné sledovat
pokroky, které dělají. V jednom z turnajů
dokonce získali svůj první bod. Máme
opravdu velikou radost z nadšení, které
děti ze sportu mají.
Mužstvo starších žáků hraje klasickou
okresní soutěž ve formátu 8 + 1 (brankář
+ 8 hráčů v poli), na zkráceném hřišti.
Po podzimu jsou naše barvy v tabulce
na slušném 6. místě, s bilancí 3 výhry,
0 remíz a 5 porážek. Skóre mají mírně
pasivní - 22:24. Na jaře tak bude určitě
na čem zapracovat. Nutno také zmínit,
že toto mužstvo u nás hraje poslední
sezónu, jelikož nebudeme mít kapacity
na postavení mužstva dorostu. Klukům
tak budeme hledat místa v okolních
klubech a budeme doufat, že se k nám
v mužském věku vrátí.
Mužstvo mužů podávalo během podzimu (až na výjimky) kvalitní výkony
a na hru se dalo i dívat. V některých
zápasech nám body unikly jenom kvůli
smůle a někdy kvůli špatnému řešení
některých herních situací. V posledním
zápase v Sopotnici jsme si však značně
vylepšili svoji situaci a do jara můžeme jít
v klidu z desáté pozice, s bilancí 4 výhry,
1 remíza a 8 porážek. Skóre máme 29:34.
Oproti minulým sezónám se nám daří
střílet góly, což je jistě pozitivní zpráva.
Bezprostřední boje o záchranu by se nás

Foto I K. Hrodek

týkat nemusely.
Nyní budeme vyhlížet fotbalové jaro. Je
zde však jeden poměrně závažný problém. Všichni vidíme, jak se vyvíjí situace
ohledně covidu a všech možných opatření. V tuto chvíli platí, že se může trénovat
bez očkování, avšak jakmile začne soutěž,
bude nutné, aby byli hráči a realizační
tým naočkováni. Co se mládeže týče,
děti se očkovat nemusí, avšak trenéři
ano, pokud chceme využívat tělocvičnu.
V tuto chvíli máme očkované dva trenéry
z osmi u mládeže. Byli jsme proto nuceni
tréninky do odvolání přerušit. To, jestli
začneme na jaře vůbec hrát, bude záležet
na pandemické situaci a z velké míry také
na osobní zodpovědnosti každého z nás.
V tuto chvíli bychom hrát nemohli, každý
neodehraný zápas by nám byl kontumován a kromě pokut bychom platili
i náklady soupeřům, které by jim vznikly
naším (ne)jednáním. Samozřejmě, očkování je každého soukromé rozhodnutí
a to, jestli věří dezinformacím a bludům
také, ale v případě, že bychom měli platit
nějaké závratné pokuty, museli bychom
nastalou situaci řešit. Budeme doufat, že
k nejhoršímu nedojde a o všem podstatném se rozhodne na hřišti.
Jak možná víte, na 30. 12. máme naplánovánu vycházku s mazlíčky. V tuto
chvíli s touto akcí stále počítáme, ale je
otázka, jaká opatření budou platit na
konci prosince. Sledujte proto naše facebookové stránky, kde budeme informace
aktualizovat. To samé platí i pro valnou
hromadu TJ, kterou plánujeme uspořádat 25. 2. 2022.
Závěrem bych vám rád popřál veselé
a klidné Vánoce a šťastný nový rok 2022.
Příští rok nebude všeobecně jednoduchý, ale pokud budeme zodpovědní
a ohleduplní, tak vše zvládneme.
Za fotbalový oddíl a TJ Filip Hampl

Den u stolů
V sobotu 20. 11. se příznivci stolního tenisu sešli u znovuzrozené akce Den
u stolů. Do soutěží se prezentovalo jedenáct dvojic v širokém věkovém rozpětí.
V průběhu osmi hodin byly odehrány tři
turnaje ve čtyřhře, hrálo se systémem
každý s každým na dva vítězné sety.
V průběhu prvního turnaje se projevila
více jak dvouletá pauza od posledního
turnaje a nízká rozehranost většiny
účastníků. Jednotlivé dvojice se oťukávaly. V druhém turnaji byly znát již odehrané zápasy. Vzrostla rychlost, razance
i přesnost úderů, ve většině utkání docházelo k přetahování o každý míček
a každý vítězný set. Do třetího turnaje
nastoupili dvojice s nejlepší fyzikou
kondicí a jednotlivá utkání přinesla opět
napínavou a dramatickou podívanou.
Nyní je čas na výsledky. Vyhráli všichni,
kteří se akce Den u stolů zúčastnili.
Všem čtenářům Dolnočermenského
zpravodaje přejí účastníci klidný advent
a mnoho úspěchů v roce 2022.
Karel Hrodek ml.

Kulturní a sportovní komise
Přesto, že epidemická situace nepřeje
ani kultuře ani sportu, chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli v uplynulém roce na
sportovním a kulturním dění v naší
obci. Něco se stihlo, něco zrušilo a něco
přeložilo. Až budeme bilancovat, budeme vzpomínat na dobu před covidem, v covidu a po covidu. Přeji všem,
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aby ta třetí etapa nastala co nejdříve.
S přáním krásného konce roku a pevného zdraví
Ivana Hamplová
Kulturní a sportovní komise

Pozor na lákavé nabídky
podomních prodejců
Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu
důvodů a příběhů, kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře
vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou podomní prodej zakázán, se
tímto jednáním dopouští protiprávního
jednání. Ani to je od lehce nabitého zisku neodradí.
V současné době, kdy lze v médiích
slyšíme o „energetické krizi“ a některé
společnosti oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních
prodejců nabízejících právě výhodné
smlouvy na dodávky energií. Dalšími
a častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby
kominíka či servis oken. Pozor, lze se
také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled vypadá
jako originál, ale originálem není.
Policie proto radí:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic
zadarmo.
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- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho
takového nepouštějte do svého bytu,
obzvlášť v případech, kdy cizí osoba
chce rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné vody.
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si
prověřujte.
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy
o koupi či prodeji.
- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně
hned vyzkoušejte a ověřte.
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud
můžete, kontaktujte ihned členy rodiny
nebo si nechte čas na rozmyšlenou.
- V případě, že jste byli podvedeni,
nebojte se obrátit na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině
rychlého zbohatnutí, výhodné koupě
či dokonce výhry. V naprosté většině
těchto případů se jedná o podvod.
Jiří Tesař
koordinátor prevence

Proč říkáme …
Volšina
Při cestě ze Smrčiny do Jakubovic z lesa
vytéká potůček Doubravka, který napájí

Myslivecký rybníček a zamokřuje louku.
Daří se zde statným olším, odtud pochází název Volšina.
Budišův kopec
V roce 1908 zakoupil statek, který na
tomto kopci stojí, Petr Dušek s přezdívkou Budiš. Z Budišova kopce je výhled
na Dolní i Horní Čermnou. Název se
užívá dodnes.

Foto I archiv JSDHO

Výjezdy JSDHO
Dolní Čermná
18. 10. požár nízké budovy Dolní Čermná – Jakubovice, dle volajícího hořel
komín na domě
30. 11. 15:58 technická pomoc Dolní
Čermná, odstranění překážek, cisterna
blokuje jízdní pruh
L. Ešpandrová

Veřejná sbírka rolba
Sdružení obcí Orlicko vyhlašuje veřejnou sbírku za účelem získání
finančních prostředků na pořízení stroje na úpravu lyžařských
běžeckých stop – rolby v území Suchého vrchu a Bukové hory.
Sdružení obcí Orlicko zabezpečuje od roku 2001 strojovou
úpravu lyžařských stop mezi Mladkovem, Suchým vrchem,
Červenovodským sedlem, Bukovou horou a Štíty. Tuto nabídku
lyžařských stop využívájí každoročně desítky tisíc běžkařů. Od roku
2004 upravuje Orlicko stopy rolbou, která je již ve velmi špatném
technickém stavu a proto se Sdružení obcí Orlicko rozhodlo pořídit
novější stroj.
Protože se jedná o veřejně prospěšný projekt neumožňující
přímé příjmy z využívání lyžařských stop, rozhodlo se Sdružení
obcí Orlicko uspořádat veřejnou sbírku, když můžete přispět
libovolnou částkou na transparentní účet zřízený pro tento účel
u České spořitelny, a. s., číslo účtu: 5932392369/0800. Sbírka
potrvá do 31. 12. 2021.
www.orlicko.cz
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Jak správně topit a ušetřit
V kotli či kamnech je nutné používat pouze takové palivo, které určil výrobce zdroje (kotle, kamen, krbu) a se kterým
byl zdroj testován při uvádění na trh. Mezi nejčastější chyby ve výběru paliva patří spalování hnědého uhlí v litinových
kotlích, které byly konstruovány pro černé uhlí nebo jen koks, případně nedodržení předepsaného maximálního obsahu vody v palivovém dřevě, nebo použití uhlí jiné zrnitosti nebo dokonce uhelných sort, jejichž spalování je zákonem
zakázáno (hnědé energetické uhlí, lignit, proplástky a uhelné kaly).
Při spalování dřeva je nutné zachovat předepsanou velikost kusů a vyhnout se spalování např. dřevní štěpky v kotlech
na kusové dřevo. Nejvýznamnějším parametrem kusového dřeva je jeho vlhkost, kde vyšší vlhkost vede nejen k vyšším
emisím znečišťujících látek, ale i ztrátám tepla (všechnu vodu je nejprve nutné bez užitku odpařit). Horší hoření pak
vede k zanášení kotle i spalinových cest (komínu a kouřovodu) a větší spotřebě dřeva. Optimální je skladovat dřevo
v zastřešeném, ale provětrávaném, dřevníku izolovaném od země, a to minimálně dva roky. U dřevěných pelet pak doporučujeme volit kvalitní, certifikované pelety. Pelety horší kvality mohou vést například k poškození podavače paliva
a nemusí zajistit požadovaný výkon kotle.
Spalování odpadu vede zpravidla jen k malé finanční úspoře, ale kromě toho, že se jedná o porušení zákona o ochraně
ovzduší pod pokutou, je to především velmi nezodpovědné chování. Při spalování odpadu mohou vznikat a do ovzduší unikat nebezpečné látky, současně je obtížné zachovat správný průběh procesu hoření, může docházet k nedokonalému hoření, které způsobí zanášení spalinových cest. Zdroj, ve kterém je odpad spalován, může být poškozen jak přílišným a nárazovým tepelným zatížením, tak zvýšenou korozí. Odpadem jsou nejen zbytky plastů a papíru z domácností,
ale také zbytky dřevěných výrobků (nábytek, okna, krovy, pražce apod.), které jsou kontaminovány mořidly či barvami.
Některé starší kusy dřeva mohou být ještě mořeny nebezpečnou rtutí nebo karcinogenními dehtovými látkami.
Instalaci zdroje přenechte prověřeným odborníkům. U starších kotlů může instalaci ověřit technik při kontrole technického stavu a provozu zdroje, jejíž provedení je povinné každé 3 roky. Zajistěte dostatečný přívod vzduchu ke kotli –
spalování paliv vyžaduje velké množství vzduchu.
U moderních zdrojů začněte podrobným přečtením návodu, a předepsané postupy dodržujte. Zásadní je u kotlů
s ručním přikládáním zátop a přikládání, kdy vzniká největší množství emisí a i zdánlivě drobné odchýlení od předepsaného postupu může tyto emise významně zvýšit. Problém může nastat také při přiložení příliš velkého množství
paliva v situaci, kdy již není zajištěn odběr tepla (a akumulační nádoby jsou již nabité). V této situaci pak kotle se spalinovým ventilátorem přejdou do určitého nouzového stavu, při kterém palivo dohořívá za malého přístupu vzduchu
a vysoké produkce emisí. U jednoduchých či špatně zapojených kotlů může tento stav být i nebezpečný.
Pokud používáte pevná paliva jen doplňkově, omezte jejich použití při zhoršené kvalitě ovzduší, nebo zhoršených
rozptylových podmínkách.
Pokud nejste s provozem kotle spokojeni, nebo si na Vaše topení stěžují sousedi, může se jednat o snadno odstranitelný
problém. V takovém případě se obraťte na odborníky (kominíka či odborně způsobilou osobu k provádění kontrol
technického stavu a provozu zdrojů).
V souladu s návodem dodržujte předepsanou údržbu! Každý kotel vyžaduje pravidelné čištění - výměníku, čímž se
zvýší jeho účinnost. Nejméně v termínech daných vyhláškou provádějte čištění a každoroční kontrolu spalinových cest
(komína a kouřovodů).
Každou závadu ihned odstraňte – nedoléhající či chybějící spalinová klapka nebo netěsnící dvířka kotle či kamen (chybějící či opotřebované těsnění) mohou významně ovlivnit přístup vzduchu a tím zhoršit kvalitu spalování. Neřešená
závada pak může vést k dalším problémům.
Nastavení zdroje u moderních kotlů přenechte odborníkům a nezasahujte do něj, pokud si nejste jisti tím, co děláte.
Změny nastavení vstupní a výstupní teploty kotle, otáček spalinového ventilátoru nebo rychlosti přikládání automatického hořáku mohou mít komplexní dopad na činnost zdroje. Často dobře míněný zásah (např. zvýšení účinnosti snížením teploty vody) může vést k negativním dopadům. K optimálnímu nastavení a provozu kotle je vhodné instalovat
spalinový teploměr a udržovat teplotu spalin v předepsaném rozsahu. Moderní kotle však dosahují vysoké účinnosti
mimo jiné snížením teploty spalin, což však za určitých okolností může mít negativní dopady na vlastní spalovací proces. Někdy je tak vhodnější obětovat část tepla zvýšením teploty spalin a zajistit tím lepší hoření.
Více informací ke správnému topení je možné nalézt např. na stránkách Smokemana nebo na zvláštní webové stránce
provozované Moravsko-slezským krajem https://lokalni-topeniste.msk.cz
Počátkem roku 2020 byla zpřístupněna pro provozovatele také databáze odborně způsobilých osob, která obsahuje
všechny odborně způsobilé osoby v ČR, které jsou oprávněny ke kontrole zdroje dané značky a typu. Databázi naleznete na tomto odkazu: https://ipo.mzp.cz/.
www.mzp.cz
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Stomatologická pohotovost
ve dnech
18. - 19. 12. 2021

lékař
ABE Dent Lanškroun s.r.o.

24. 12. 2021

adresa

telefon

MDDr.

Bílý

Lanškroun, Pivovarské nám. 561

465 324 829

MUDr.

Dunglová

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

25. 12. 2021

LaDentika s.r.o

MDDr.

Faltusová

Lanškroun, Českých bratří 519

467 771 918

26. 12. 2021

MUDr. Valentová Hana

MDDr.

Hrdinová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

MUDr.

Jedličková

Bystřec 182

465 642 990

27. 12. 2021
28. 12. 2021

Kdentika s.r.o.

MDDr.

Nováková

Letohrad, Šedivská 339

29. 12. 2021

Veselý zoubek s.r.o.

MDDr.

Junková

Žamberk, Školská 834

739 374 555

30. 12. 2021

Dantex stomatologie s.r.o.

zubní
lékař

Khmara

Letohrad, U Dvora 815

605 501 139

MDDr.

Kopecký

Lanškroun, Mikoláše Alše 152

739 374 787

MUDr.,
Mareš
MBA

Žamberk, Školská 834

739 374 555

MUDr.

Lanškroun, 5. května 2

465 322 897

31. 12. 2021

1 - 2. 1. 2022

Veselý zoubek s.r.o.

8. - 9. 1. 2022

Marková

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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Vánoční pořad bohoslužeb
24. 12. Štědrý den (pátek)
14:00 mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích zaměřená na rodiny s dětmi, hudba s rytmickým doprovodem
16:00 Dolní Čermná – mše svatá zaměřená na rodiny s dětmi, s hudebním doprovodem našich dětí
24:00 „půlnoční“ mše svatá v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné, při které zazní Česká mše vánoční „Hej mistře“
Jakuba Jana Ryby v podání místního chrámového sboru
25. 12. slavnost NAROZENÍ PÁNĚ (sobota)
9:00 mše svatá ve Verměřovicích
10:30 Dolní Čermná – mše sv. s hudebním doprovodem našich dětí
26. 12. Svátek Svaté rodiny (neděle)
Při mši svatých proběhne žehnání manželům
7:30 Dolní Čermná – varhanní doprovod
9:00 Dolní Čermná – mše sv. s hudebním doprovodem mládeže
10:30 Petrovice
28. 12. Koncert cimbálovky z Červeného Kostelce (úterý)
18:30 v kostele v Dolní Čermné – zazní krkonošské a jiné koledy, s cimbálovkou vystoupí také náš duchovní správce
P. Jan Lukeš. Po koncertě následuje posezení u vína a u hudby v Orlovně.
31. 12. SILVESTR (pátek)
16:00 Dolní Čermná – mše svatá na poděkování za uplynulý rok 2021 s prosbou o Boží pomoc a ochranu v roce 2022
1. ledna 2022 Nový rok, slavnost Matky Boží, Panny Marie (sobota)
9:00 Dolní Čermná
10:30 Petrovice
2. ledna 2. neděle po Narození Páně (neděle)
na konci mše svatých požehnání tříkrálovým koledníkům
7:30 Dolní Čermná
9:00 Dolní Čermná
10:30 Verměřovice
6. ledna Slavnost Zjevení Páně – sv. Tři králové (čtvrtek)
žehnání vody, kadidla a křídy
18:00 Dolní Čermná
9. ledna Svátek Křtu Páně (neděle)
končí doba vánoční
7:30 Dolní Čermná
9:00 Dolní Čermná – při mši svaté zazní druhá pastýřská mše od Františka Kolaříka v podání místního chrámového sboru
10:30 Petrovice
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Odpadové hospodářství
V minulých číslech zpravodaje jsem Vás informoval o skutečnosti, že od 1. ledna 2021 platí nová legislativa na úseku odpadového hospodářství. Bohužel prováděcí předpis byl vydán až v srpnu 2021,
tudíž jsme již nebyli schopni z hlediska časového tlaku připravit kompletně nový systém odpadového
hospodářství. Ne nadarmo se ale říká, že vše špatné je k něčemu dobré. V orgánech městyse jsme se
shodli, že v roce 2022 budeme připravovat nový systém, pro který budou zásadní zkušenosti z obcí,
kde již nové postupy případně aplikovali, a to včetně možnosti vážení směsného odpadu a zajištění
popelnic na separaci odpadu ke každému domu. Jinými slovy nebudeme vymýšlet vymyšlené, ale
chceme se inspirovat zkušenostmi jiných a tyto realizovat v našem prostředí. Uvedené možnosti
budeme určitě komunikovat s Vámi, spoluobčany. Je nezbytné, aby v tomto ohledu fungovala maximální spolupráce, protože můžeme vymýšlet jakákoliv opatření, ale bez Vaší spolupráce nemohou
být přínosná.
Přesto jsme museli v letošním roce reagovat na výše zmíněnou novou legislativu. V prosinci 2021 byla
vydána nová obecně závazná vyhláška městyse. Od 1. 1. 2022 nebudou na sběrném místě odebírány
pneumatiky – jedná se o výrobky, které podléhají zpětnému odběru u prodejců. Sběr nebezpečného odpadu (plechovky od barev, láhve od ředidel apod.) bude realizován mobilní svozem po území
Dolní Čermné a místní části Jakubovice spol. Ekola, a to dvakrát ročně. O termínech budete včas
informováni. Ostatní záležitosti zůstávají zachovány, včetně zpětného odběru elektro zařízení, které
bude i nadále odebírat Sbor dobrovolných hasičů Dolní Čermná.
Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2022 zvyšuje společnost Ekola ceny za likvidaci odpadu, bude v orgánech
městyse projednáno zvýšení ceny poplatku za likvidaci odpadu z 550 Kč na 700 Kč za osobu a rok. Do
navýšení uvedeného poplatku se promítlo nejen zdražení od společnosti Ekola, ale i zmíněná nová
legislativa. Jde zejména o navýšení poplatku za uložení směsného odpadu na skládku, kdy jsme
v roce 2021 mohli uložit na obyvatele 200 kg za rok za cenu 500 Kč/t, zbytek odpadu jsme již ukládali
za 800 Kč/t. V roce 2022 to bude již jen 190 kg za 500 Kč/t a zbytek za 900 Kč/t. V následujících letech
se bude každý rok množství odpadu na obyvatele neustále snižovat a cena za uložení na skládku
zvyšovat, až na cenu 1850 Kč za tunu. Dle zákonodárce je to kvůli vytvoření tlaku na maximální
separaci odpadu. V letošním roce dle predikce překročíme hranici 200 kg na obyvatele, cca o 30 kg.
Podotýkám, že cena za uložení na skládku tvoří pouze část celkových nákladů za likvidaci odpadu,
a to přibližně 25 %.
Je nezbytné uvést, že poplatek za likvidaci odpadu jsme naposledy zvyšovali pro rok 2013. V rámci
posledních devíti let jsme hledali vždy úspory na výdajové stránce odpadového hospodářství. Na
podkladě všech výše uvedených informací nám již nezbylo než poplatek zvýšit. V současné době je
zcela zřejmé, že jestliže nedojde ke zvýšení separace ze strany nás, obyvatel, bude nezbytné poplatek zvyšovat i v příštích letech. Z našeho pohledu uděláme vše proto, aby náklady zůstaly co nejnižší.
K tomu budeme ovšem potřebovat Vaši spolupráci.
Na další stránce je uveden letáček, kam jaký odpad patří. Vše ostatní, tedy kdy bude realizován svoz
směsného odpadu, mobilní svoz nebezpečného odpadu, nebo například kam jaký odpad patří,
si můžete dohledat na webových stránkách www.ekola.cz. Mnohokrát jsem v této souvislosti byl
dotazován, kam patří kovové a hliníkové obaly od nápojů. Z vedení spol. Ekola nám bylo sděleno,
že v našem případě je můžeme dávat do kontejnerů na plast. V případě, že je i nadále chcete třídit,
budou samozřejmě vybíraný na sběrném místě. Oba způsoby jsou v pořádku. Hlavní je, že neskončí
v černé popelnici na směsný odpad.
Pevně doufám, že společnou spoluprací se nám podaří zvýšit separaci odpadu a tím zabránit zvyšování poplatku za likvidaci odpadu. Za danou spolupráci Vám předem děkuji.
Petr Helekal , starosta

Vánoční stromečky ozdobily děti z mateřské školy, dětského domova a školní družiny.
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