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V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE
SLOVO STAROSTY
KLUB DŮCHODCŮ
OBČANSKÁ PORADNA
KALENDÁŘ AKCÍ
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„Život je moc krátký na to, abychom se
z něčeho příliš dlouho hroutili. Když se
jedna cesta uzavře, neváhej a najdi si jinou.“
https://kazdydenscitatem.cz/
www.dolni-cermna.cz

Tříkrálová sbírka

Foto I H.Kyšperková, L.Coufalová, M. Macháčková, T. Bednář, J. Vávra
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme za sebou
dva měsíce nového roku 2022. Roku,
který bude, alespoň doufám, lepší než
ty předchozí. Prozatím vše vypadá
tak, že bychom se
konečně po dlouhé době mohli
zbavit opatření,
která nám tak výrazně omezovala
život. S tím souvisí
i možnost opět se
volně potkávat,
pořádat sportovní a kulturní akce. Věřím, že se budeme moci osobně setkat
na našich Čermenských folklorních
slavnostech a i na akci Den se sousedy,
která by měla proběhnout v sobotu
13. 8. 2022. Uvedenou akci jsme již
několikrát odkládali, ale nyní jsem přesvědčený, že letos již vše proběhne bez
problémů. Můžete se těšit na stand-up
Lukáše Pavláska a další různá vystoupení, včetně prezentace místních spolků.
Vrcholem večera by mělo být vystoupení skupiny Queen revival a skupiny
Wohnout. Akce bude opětovně pořádána ve spolupráci s místními spolky.
Letošní rok je specifický i z pohledu
realizovaných investičních akcí. V předchozích letech jsme většinu akcí dokončovali do konce roku a v průběhu
ledna a února jsme připravovali rozpočet a nové investiční akce. Letošní
rok je jiný, neboť nám do něho přešly
tři velké investiční akce, které jsme zahájili loni. Jedná se o „Obnovu obecní
budovy č. p. 234 na náměstí v Dolní
Čermné“ (stará škola), „Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“ a „Oprava
střechy kravínu“. Na uvedených akcích
probíhá stavební činnost a kontrolní
dny. Zvláště u Obnovy obecní budovy
se jedná o složitou záležitost, neboť
u rekonstrukcí starých budov nelze vše
předvídat a na vše se připravit. Zároveň
intenzivně pracujeme na dokončení
rozpočtu na II. etapu Obnovy obecní
budovy č. p. 234. Až budete číst tyto
řádky, pevně doufám, že již bude probíhat výběrové řízení. Vše směřujeme
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k tomu, aby i tato akce byla dokončena
do 31. 10. 2022. Dalšími plánovanými
investicemi jsou opravy místních komunikací a veřejného osvětlení a mnoho dalších akcí. Zásadním problémem
dnešní doby je turbulentní růst ceny
stavebních materiálů a prací. Pryč jsou
časy, kdy docházelo ke zdražování vždy
na začátku roku. Dnes není možné
predikovat téměř nic. Ke zdražování
dochází neřízeně i několikrát v průběhu roku. Proto musíme být velice
obezřetní a vše pečlivě monitorovat
a kontrolovat, abychom se nedostali
do finančních problémů. Z tohoto
pohledu máme výhodu, že jsme si
v předchozích letech díky rozumnému
hospodaření vytvořili dostatečnou finanční rezervu.
Pro realizaci výše zmíněných investic
a fungování městyse je nezbytné mít
schválený rozpočet. Jak již jsem zmínil, tento standardně připravujeme
v průběhu ledna a února. Projednávat
a schvalovat ho budeme na únorovém
zastupitelstvu. Letošní plánované
výdaje jsou téměř 69 mil. Kč a příjmy
41 mil. Kč. Schodek je kryt přebytky
minulých let (úsporami) a zbytkem
investičního úvěru. Rozpočet byl jako
standardně sestavován konzervativně, a to hlavně na příjmové stránce.
Vzhledem k tomu, že se v letošním roce
očekává mírný růst ekonomiky, máme
zde určitou finanční rezervu. Návrh
rozpočtu byl projednán ve finančním
výboru a dvakrát v radě městyse. Oba
orgány doporučily zastupitelstvu, aby
ho v navrhovaném znění schválilo.
Čím dál více si uvědomuji, jaký je to
dar, že se u nás na městysi nepolitikaří.
Když se podíváte na parametry rozpočtu v roce 2011, zjistíte, že výdaje se
téměř ztrojnásobily. Když k tomu přičtu neuvěřitelné navýšení byrokracie,
tak si říkám, že je zázrak, že to vůbec
zvládáme. Velké poděkování za to patří
všem, kteří se podílejí na vedení a provozu městyse a kteří ho podporují. Je
zřejmé, že bez této podpory bychom
byli těžko schopni takový rozsah prací
zvládat. Čeká nás velice náročný rok,
ale pevně doufám, že vzájemnou spoluprací ho bezproblémově zvládneme.
Petr Helekal,
starosta

Vybráno ze zasedání
Zastupitelstva městyse
Dolní Čermná (19/2021 - ZM)
Dne 13. prosince 2021 se konalo 19.
jednání Zastupitelstva městyse Dolní
Čermná. Zpráva o činnosti rady byla
podána za období od konce října do
prosince 2021, konala se celkem čtyři
jednání. Rada v tomto období byla
průběžně informována o průběhu tří
velkých investičních akcí (uvedeno
dále) a řešila všechny potřebné věci
s tím související. Dále, mimo jiné,
projednávala zajištění hospodaření
v lesích městyse, podání žádostí
o dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje (z POV a na
vybavení JSDHO), záležitosti příspěvkových organizací a bytovou
problematiku včetně dalšího způsobu zajištění správy bytů. Podrobně
se také seznamovala s aktuálními
změnami a analýzami odpadového
hospodářství.
Ve finančních záležitostech zastupitelé schválili pravidla rozpočtového
provizoria pro rok 2022, kterými se
bude hospodaření městyse řídit do
přijetí rozpočtu; jeho projednání je
plánováno na jednání zastupitelstva
v únoru.
V samostatném bodě starosta podal
zprávu o investičních akcích v roce
2021 - dokončených a velkých akcích
probíhajících („Obnova obecní
budovy č. p. 234 na náměstí v Dolní
Čermné“, „Rozšíření zázemí AZAS“
a „Oprava střechy – výměna krytiny
na objektu bývalého kravína na
st.p. č. 748 v k.ú. Dolní Čermná“), uvedl jejich celkové náklady a získané
dotace na některé z nich. Informoval
o projektech ve fázi projektové
přípravy, zejména V Ráji – zasíťování
parcel pro výstavbu rodinných domů,
o plánované půdní vestavbě budovy
základní školy a s tím souvisejícím
přesunem tříd MŠ a ZŠ, obnově
obecní budovy č. p. 234 na náměstí
Dolní Čermná (II. etapa včetně vybavení), o budování chodníků v Dolní
Čermné, o opravě veřejného osvětlení. Projekty je nutné mít připravené
pro případ vypsání dotačních výzev,
neboť jinak bychom nebyli schopni
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o dotace požádat. Jedná se hlavně
o finančně náročné investice, které je
velmi složité bez dotačních titulů realizovat. Zastupitelé se seznámili také
se spoluprací městyse na projektech
jiných investorů (Státní pozemkový
úřad, Povodí Labe).
V rámci majetkových záležitostí byl
schválen prodej pozemkové parcely
č. 2197/1 v k. ú. Dolní Čermná s podmínkou zřízení věcného břemene
(služebnosti inženýrské sítě) ve prospěch městyse a DSO Pod Bukovou
horou. V souvislosti s dokončenou
akcí „Chodník Lesní brána“ zastupitelstvo schválilo bezúplatné nabytí
nově zaměřené pozemkové parcely
č. 4106/105 (z původní ppč. 4106/1
v k. ú. Dolní Čermná) z vlastnictví
Pardubického kraje do majetku
městyse.
Projednán a schválen byl návrh na
poskytnutí mimořádné odměny
starostovi a místostarostovi za rok
2021 za splnění významných a mimořádných úkolů.
Důležitým bodem bylo projednání
nových a obecně závazných vyhlášek (OZV) z oblasti odpadového
hospodářství - OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství a OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, které byly
zpracovány podle nové legislativy.
Starosta podal podrobný komentář
k současným i očekávaným změnám
a na přehledných analýzách a kalkulacích vysvětlil zvyšující se náklady
v této oblasti. Od roku 2013 tedy
nakonec dochází ke zvýšení místního poplatku za komunální odpad
o 150 Kč na poplatníka a rok.
V závěru jednání byl schválen akční
plán na roky 2022 - 2023 zahrnující
aktuální a výhledové akce na uvedené období, který je nezbytným dokumentem pro využívání vhodných
dotačních titulů.
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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Informace z evidence
obyvatel za rok 2021
Počet obyvatel k 31. 12. 2021:
celkem 1349
Dolní Čermná: 1223
Jakubovice: 126
Dospělí: celkem 1073 - muži: 521
- ženy: 552
Děti:
celkem 276 - chlapci: 137
- dívky: 139
Průměrný věk obyvatel: 40,7 let
Počet narozených: 16
Počet zemřelých: 9
Počet přistěhovaných: 25
Počet odstěhovaných: 18
M. Macháčková

Připomínáme občanům
Poplatek za odpad na rok 2022 ve výši
700 Kč je splatný do 31. 3. 2022.
Poplatek za psa na rok 2022 ve výši
200 Kč je splatný do 31. 3. 2022.

brána. Snížení rychlosti v daném úseku
jsme chtěli realizovat již při výstavbě
nového chodníku, bohužel povoleno
nám bylo až nyní. Přesto jsme za to rádi,
neboť dle našeho názoru nové dopravní
značení přispěje k bezpečnějšímu průjezdu daným úsekem. V místě dojde
ještě k instalaci vodorovného dopravního značení, jakmile to dovolí klimatické
podmínky.
Petr Helekal

Bioodpad
v zimním období

Upozorňujeme občany, kteří hradí poplatky za odpad bezhotovostně na účet
1321618359/0800, VS 1340, a č. p., že je
po úhradě poplatku nutné si na úřadu
městyse vyzvednout novou známku na
popelnici, a to nejdéle do konce března.

V případě potřeby uložení bioodpadu
volejte 734 231 271.

Milada Marešová
Městys Dolní Čermná

Bohužel ani v loňském roce nám epidemiologická situace nedovolila uspořádat tradiční předvánoční posezení
a osobně se setkat s našimi jubilanty.
V předvánočním čase je členové společenské komise osobně navštívili a předali jim malý dárek. Všichni věříme, že
se letos situace zlepší a my budeme
moci setkání uskutečnit.

Dopravní značení
u Lesní brány
Po dlouhých peripetiích se nám podařilo projednat, schválit a umístit doplnění
dopravního značení u penzionu Lesní

Jubilanti 2021

Společenská komise
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Významné životní
jubileum oslavili
Marie Severinová
Jiřina Faltusová
Jiří Formánek
Jan Ptáček
Marian Šimko
Anežka Formánková
Věra Šverclová
Helena Mačátová
Marie Kunertová
Lenka Maťátková
Marie Hubálková
Vlastislav Vyhnálek
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně
hodně zdraví.

Tříkrálová sbírka
Poděkování si všichni, kteří naše čermenské „krále“ ochotně přijali, skutečně zaslouží. Myslíme si, že obdarování
úsměvem a milým slovem bylo vzájemné. Pro potřebné, kterým charita
pomáhá, se letos v Dolní Čermné a Jakubovicích vybralo neuvěřitelných
70 162 Kč, což je zde nejvíce od počátku
sbírky. Do koledování se letos zapojilo
patnáct skupinek koledníků - pro některé to byla premiéra, kterou zvládli
bravurně. Velké poděkování patří i jejich patnácti vedoucím (vlastně šestnácti, protože jedna vedoucí musela
těsně před akcí do karantény a jiná se
„osiřelé“ skupinky ochotně na poslední
chvíli ujala - má náš obdiv a dík). Poděkování patří též paní Markové a paní
Smejkalové, v jejichž prodejnách byla
také možnost přispět do pokladniček.
Hlavním organizátorem celé akce je
Charita Česká republika.
Pavla a Pavel Marešovi
Poznámka redakce: Manželé Marešovi
při přípravě příspěvku podotkli, že oni
„jen pomáhali, aby to tady v místě klaplo
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a všichni zúčastnění byli pokud možno
spokojení,“ ale bez jejich organizace
by to přece nešlo! Skromnost stranou.
Děkujeme!

Výročí úmrtí Jindřicha
Štýrského
21. března 2022 uplyne 80 let od úmrtí
významného čermenského rodáka, malíře, fotografa a básníka Jindřicha Štýrského. Narodil se 11. 8. 1899 v Čermné
a prožil zde své dětství a mládí. Po absolvování učitelského ústavu učil na
zdejší škole a účinkoval také v ochotnickém spolku. Po studiu na Akademii výtvarných umění v Praze se pak mohl
zcela věnovat své umělecké dráze. Štýrského výtvarná díla najdeme v Národní
galerii v Praze, v Národní galerii v Brně.
Jeho uměleckou i životní družkou byla
Marie Černínová, česko-francouzská
malířka, představitelka evropského surrealismu, známá pod uměleckým jménem Toyen.
Jindřicha Štýrského připomíná pamětní
deska na staré škole v Dolní Čermné.

Pokusy se sněhem nás zase dovedly
k zjištění, že jíst nebo lízat sníh není dobrý nápad. Když jsme viděli tu špinavou
vodu po rozpuštěném sněhu, sborově
jsme zakřičeli fuj.
A protože nám počasí přálo, hrátky se
sněhem mohly pokračovat i venku. Možná jste si také všimli sněhových staveb
a sněhuláků na naší zahradě.
S. Adamcová
foto: archiv MŠ

L. Ešpandrová

Zima kolem nás
Bílé vločky, bílé nebe,
sotva spadnou, již nás zebe.
Aby nás ve školce také nezáblo, vyrobili jsme si barevné palčáky a čepice. Je
pravda, že párů rukavic nebylo mnoho,
protože naše řady stále oslabují karantény a onemocnění, ale i tak jsme si týden
o zimě užili. Ve třídě jsme zažili pořádnou
papírovou koulovačku a papírové sněžení. Zjistili jsme, že se dá bruslit i po koberci
s igelitovými pytlíky. Při skládání origami
sněhuláků jsme si procvičili znalost geometrických tvarů, počítání od 1 do 6 a už
také víme, co je větší a co menší.

Ptáčci z našich krmítek
Česká ornitologická společnost pořádá
každý rok na začátku ledna akci, která se
jmenuje Ptačí hodinka, při které česká
veřejnost sčítá ptáčky na krmítkách. I my
v mateřské škole jsme se snažili dětem
přiblížit návštěvníky krmítek. Celý týden
jsme s dětmi malovali, stříhali a lepili, vše
na téma Ptáčci našich krmítek. Děti plnily
kokosové skořápky semínky s tukem
a předškoláci také vyrobili krmítko, které
jsme pověsili na zahradu mateřské školy.
Moc děkujeme panu Aleši Hamplovi za
poslechovou nahrávku zpěvných ptáků
a za jejich živou ukázku.
K. Ptáčková
foto: archiv MŠ
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Čerti
V pondělí 6. 12. jsme my, žáci 9. třídy,
navštívili 1. – 4. třídu v převlecích za
čerty, Mikuláše a anděla. Do rolí jsme se
vžili jednoduše, protože čertovské plamínky v očích nám jsou vlastní. A Verča
je po celý rok takový náš anděl, jen teď
si na sebe ještě oblékla křídla. Vyzpovídali jsme děti, které musely slíbit, že se
polepší. Občas se v očích objevila nějaká
slzička, ale Mikuláš naštěstí včas zasáhl.
Poté nám zazpívaly písničku či řekly
básničku. Za to si vysloužily sladkou
odměnu, která nakonec všem udělala
radost. Žáčci si odnesli ponaučení, že
mají být hodní na učitele i na ostatní.
A my jsme rádi, že jsme se mohli zapojit,
zachrastit řetězy, udělat trochu rozruch
a pomoci paní učitelkám. Podle nás se
akce vydařila a děti se snad napraví.
Lukáš Němeček, Filip Málek, žáci 9. třídy
foto: archiv ZŠ

Vánoční dárek pro pejsky
do útulku v Dolním
Třešňovci
V pondělí 6. 12. se u nás uskutečnil
školní bazárek. Žáci přinesli věci, které
už nevyužijí, a vystavili je. Smyslem bylo
poukázat na plýtvání věcmi a na skutečnost, že to, co se nehodí mně, může
potěšit někoho jiného. Knížky, náramky,

hračky a další drobnosti se prodávaly
za symbolickou jednu korunu. Vybrané
peníze měly putovat potřebným. Děti
hlasovaly a vybraly si psí útulek v Dolním
Třešňovci. Paní učitelky také přihodily
nějakou tu korunu, a nakonec do útulku
bylo posláno 1 500 Kč. Tím jsme za naši
školu popřáli pejskům pěkné Vánoce
a hodně kostí nejen pod stromečkem.
G. Vašíčková
foto: archiv ZŠ

Co stálo za popálenými
prsty?
V pondělí 6. prosince byl na naší škole
uskutečněn projektový den. První tři hodiny jsme se učili podle rozvrhu. Poté
jsme šli na oběd a po něm nás rozdělili
do skupin společně s devítkou. Hlavním

tématem tohoto dne bylo, jak správně
třídit odpad, jak neplýtvat jídlem a využití starých věcí.
První stanoviště naší skupinky bylo
u paní učitelky Faltejskové. Dostali jsme
anglický text a z něho jsme vybírali, co
přírodě škodí a co ne. Na stanovišti číslo
dva na nás čekala paní učitelka Pupíková. Tam jsme vymýšleli, jak ze starých
věcí vyrobit něco znovu použitelného,
například z košile kapesník, hadr či
tašku. Na dalším stanovišti nás přivítala
paní asistentka Applová a u ní jsme
třídili, do kterého kontejneru jaký odpad
patří. U čtvrtého stanoviště na nás čekala
paní asistentka Boháčová. U ní jsme se
zabývali tématem, jak neplýtvat jídlem.
Zjistili jsme například, že když koupíme
až moc rohlíků, tak zbytek můžeme zamrazit. Po šesté vyučovací hodině jsme
se přesunuli do jazykové učebny, tam
na nás čekal pan myslivec Faltejsek. Především jsme poslouchali, jak se máme
chovat v lese. Celé vyprávění stihl pan
Faltejsek za jednu vyučovací hodinu. Ta
poslední aktivita, na kterou jsme se těšili
nejvíc, byla vyrábění vánočního svícínku.
Kvůli kterému jsem si trochu spálila prsty
od tavné pistole. „Bavilo mě to víc než
normální učení. Navíc jsem zjistila i něco
nového o třídění odpadu,“ říká jedna
účastnice. „Je dobrý, že jsme se o tomhle
tématu bavili. Možná to někomu dalo do
hlavy rozum a uvědomil si, že zahazovat
odpadky jen tak na ulici nebo vyhazovat
jídlo není v pořádku. Jiní lidé by za kus
chleba dali všechno, co mají a my ho necháme zplesnivět,“ zhodnotila žákyně.
Ema Adamcová, Adéla Lešikarová,
Michal Pravda, Marie Křemenáková,
Marie Marešová, všichni z 8. třídy

Deskovky starověkého
Egypta
Hodiny dějepisu nemusí být nuda, hlavně když se děti pustí do vytváření deskových her s tématikou starověkého
Egypta. Žáci se nejprve dali do tvoření
hracího pole, rozvíjeli tak svoje kreativní
myšlení a zručnost. Ve třídě zněly věty:
„Kolik stran má pyramida?” „Jak vlastně
vypadá velbloud?” „Měli v Egyptě jeskyně?”. Díky své zvídavosti se dozvěděli
spoustu nových informací. Do hry následně s pomocí učebnice a internetu

DOLNOČERMENSKÝ ZPRAVODAJ

vytvářeli úkoly, otázky a aktivity, čímž si
sami vědomosti procvičili. Učili se pracovat ve skupinkách a vyzkoušeli si tak,
že týmová práce není vždy jednoduchá.
Nakonec se deskovky moc povedly a za
odměnu si je všichni navzájem zahráli.
G. Vašíčková
foto: archiv ZŠ

Od šifrování k bruslení
V měsíci listopadu se 4. třída zapojila do
soutěže s Regionální „učebnicí“ Lanškrounsko. Děti prošly jednu lekci
z učebnice s názvem Janovy duby
a splnily šifrovací výzvu. Naším úkolem
bylo zašifrovat celý název naší školy
a výtvarně ho zpracovat. Měsíční soutěž
končí losováním, šance na výhru nebyla
velká, ale děti se u šifrování náramně
bavily. O to bylo překvapení větší, když
v polovině měsíce přišla zpráva, že „MY“
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jsme ti vyvolení. Odměna za výhru byla
pro všechny překvapující – volná vstupenka na bruslení v Lanškrouně. „Děti?
Chcete jet s rodiči nebo pojedeme společně?“ Odpověď byla jednohlasná!
SPOLEČNĚ! Tak jsme zamluvili termín
a 6. 1. po vyučování autobusem vyrazili
směr Lanškroun. Hodinové bruslení
uteklo jako voda. Tváře dětí zčervenaly,
kolena zmodrala, ale úsměv na tvářích
zůstal. Víc takových společných chvil.
Děkujeme MAP III ORP Lanškroun za
pěknou výhru.
P. Řeháková
foto: archiv ZŠ

Klub důchodců v roce 2021
Jako v jiných oblastech života – kultura,
podnikání, školství atd. – i důchodci
v Dolní Čermné fungovali kvůli covidu
sotva „na půl plynu“. Avšak ti, kteří
chtěli a mohli, přece jen něco podnikli.
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Za horkého letního dne 29. 6. v péči
paní Kateřiny Veselé v ASAZ si mohli zahrát petang, minigolf a venkovní šachy.
Všech třináct účastníků ale spíše dalo
přednost deskovým hrám na zastíněné
terase. Všichni si užili zábavy, legrace
a dobrého občerstvení. Byla to zdařilá
akce. Všem se líbila.
V sobotu 26. 6. KD zajistil čtyři členy
na službu k pokladně a kontrole
dodržování hygienických opatření při
Čermenských folklorních slavnostech
a hlídání pokladny na dobrovolné
vstupné. Daného úkolu se důchodci
dobře zhostili.
Za poněkud uvolněnějších covidových opatření se 25. srpna uskutečnil
autobusový zájezd na Chrudimsko.
Navštívili jsme památník vyvražděných
a vypálených Ležáků a zámek Nasavrky
s výstavou archeologických artefaktů
kultury Keltů. Po obědě v příjemné restauraci „Pod lípou“ na náměstí pak následovala prohlídka skanzenu lidových
staveb na Veselém Kopci u Hlinska. Zde
jsme poznali kulturu prostého bydlení
našich předků. Počasí přálo, nálada na
jedničku.
Dne 15. září se konalo tradiční opékání
buřtů na zahradě u Jansů. I bez jakéhokoli připraveného programu si všech
třináct účastníků za pěkného počasí
pěkně popovídalo. V dnešní době vzácné a moc potřebné.
V Hasičském domě se 19. 10. opět uskutečnilo hodnotné promítání videa pan
Jiřího Mikysky z Letohradu z jeho putování po vlastech českých i vzdálených.
Tentokrát to byl Hrubý Jeseník. Jako
vždy výborně zpracováno a okomentováno. Pro většinu z nás, důchodců, kteří
už něco takového sotva podnikneme,

8
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o to cennější pohlazení po duši a pastva pro oči.
Pod garancí ministerstva zdravotnictví
9. listopadu se bohužel jen šest účastníků
poučilo o pomáhajících bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového
ústrojí, posílení imunity a proti syndromu
únavy. Na přednášejícího pana Karla
Šternbauera se dotazy jen sypaly. Přednáška byla velice zajímavá a poučná.
KD zajistil 11. 11. v pizzerii u paní Uhrové
pro třicet jedna přihlášených zájemců
„Martinskou husu“ nejen do kastrůlků.
Kvůli covidovým omezením si ji u prostřeného stolu vychutnala jen polovina
jedlíků, ta druhá až doma.
Náš KD je vnímavý také k těm, kteří potřebují pomoc druhých. Tak jsme v roce
2021 finančně podpořili Charitu Letohrad
částkou 3 000 Kč a na konto Adventních
koncertů v České televizi jsme přispěli
částkou 1 000 Kč.
Za dobře hodnocenou spolupráci s městysem jsme od něho obdrželi finanční
podporu na pořádané společenské akce
pro důchodce. Městys nám také uhradil
náklady spojené se sportovním odpolednem v AZAS (nájemné za sportoviště).
Děkujeme.
O veškerém různém podnikání a akcích
je možné se dovídat v klubové skřínce
klubu důchodců na náměstí, která byla
v roce 2021 obměňována každý měsíc.
Za KD M. Pecháčková
foto: L. Ešpandrová

Torza stromů
Ochrana přírody není jen zakládání do
krmelců, zasypávání do krmítek a kosení květnatých luk. Příroda je mnohem
rozmanitější a je třeba chránit všechny
její součásti, i takové, které obvykle nejsou okem příliš patrné, nebo dokonce
se nám zdají na první pohled „škodlivé“.
Co se týče stromů, nejcennější pro
přírodu jsou ty staré. Produkují kyslík,
zachytávají polétavý prach, zajišťují
stín, zadržují vodu, zlepšují mikroklima
lokality, poskytují podmínky pro mechy, lišejníky a různé houby, vytváření
vhodné příležitosti pro hnízdění ptáků
i pro životní cyklus nejrůznějších druhů
hmyzu.
Dalším argumentem proti zbytečnému
kácení starých stromů je hledisko este-

tické. Cožpak nejsou krásné staré stromy
se známkami bojů o život, které přesto
všechny útrapy přežily? Ne nadarmo
fotografové a malíři vyhledávají právě
takové stromy, a ne v řadě vysázené
mladé stromky. Bohužel často i ti, kteří
staré stromy obdivují, je do tohoto stáří
nenechají dorůst buď předčasným pokácením, nebo necitlivým soustavným
ořezáváním, které potlačuje jejich přirozený tvar a strukturu větví, tzv. habitus.
Největší význam pro přírodu mají
samozřejmě staré živé stromy. Pokud
však je nezbytné jejich pokácení,
objevil se nový trend, který alespoň
částečně odstraňuje negativní dopady
likvidace starých stromů. Je to ořezání
větví a ponechání kmene s krátkými
pahýly nejsilnějších větví, tzv. torza.
Setkal jsem se s tím např. v Německu,
ale viděl jsem to už i na jižní Moravě.
Tam byla tímto způsobem pokácena
část přestárlé aleje ovocných stromů. Ve
vzdálenosti do 0,5 m od ponechaných
torz byly vysázeny stromky nové. Torza
jsou tak ponechána k samovolnému
„dožití“. Nikoho už neohrožují padající
suché větve, torza nepřekážejí běžné
údržbě, protože technika se stejně musí
vyhýbat nově vysazeným stromkům,
které jsou v těsné blízkosti. Ponechaná
torza tak i nadále plní většinu z výše
uvedených funkcí, přirozeně kromě
produkce kyslíku a stínu. Pahýly větví se
ponechávají proto, aby to nevypadalo
jako uříznuté telegrafní sloupy.
Setkali jsme se s názorem, že ponecha-
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ná mrtvá torza jsou jen semeništěm
dřevokazných organizmů, které pak
napadají stromy zdravé. K tomu je třeba
poznamenat, že v mrtvém dřevu žijí jiné
organizmy, než jsou ty, které napadají
dřevo živé. Poměrně názorným příkladem je velmi známý lýkožrout smrkový,
zvaný kůrovec. Ten napadá stromy
živé a jeho larvy konzumují jejich lýko.
Pokud strom odumře, opustí jej poslední generace lýkožrouta a další ho
již nevyhledává, protože pro vývin larev
je nezbytné živé lýko. Naopak, nejsou-li
mrtvé kmeny odstraněny, obsadí je jiné
organizmy, které naopak využívají pro
svůj životní cyklus dřevo mrtvé. Mnoho
vzácných a kriticky ohrožených druhů
hmyzu ke svému životu potřebuje
mrtvé, trouchnivějící dřevo, dnes tak
vzácné.
A nezanedbatelným faktem je, že
ponecháním torza „na dožití“ navíc
můžeme alespoň částečně vyjádřit úctu
stromům, které často pamatují víc, než
i ti nejstarší z nás.
Prvním příkladem u nás je ponechaný
kmen javoru vedle tělocvičny. Jeho
kmen se rozdvojoval v nevhodném
úhlu, vzniklo v něm tzv. tlakové větvení,
v něm puklina a hrozilo jeho rozlomení.
V místě, kde se pohybuje mnoho dětí,
bylo třeba tento nevyhovující stav řešit.
Pravda, vhodnější by bylo ponechat
nějaké pahýly větví, ale berme to jako
první pokus. Byli bychom rádi, když už
bude likvidace staršího stromu nezbytná, aby další případy byly řešeny tímto
způsobem. A chceme poprosit „iniciativní“ lidi, pokud něco takového uvidí, aby
zbylé torzo neodstraňovali. Jeho funkci
jsme snad dostatečně vysvětlili výše.
Komise životního prostředí
foto: L. Ešpandrová

Kroužkování ptáků
v roce 2021
Naše ornitologická skupina se i v roce
2021 věnovala kroužkování ptáků. Celkem jsme označili 2 688 ptáků (z toho
485 mláďat na hnízdech), což je druhý
nejlepší výsledek od roku 1983, kdy začal s pravidelnou činností Aleš Hampl.
Více (o 150 kusů) jsme okroužkovali
v roce 2018. Nejvíce jsme kroužkovali
čížky lesní (866 kusů), kteří se úspěšně
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Výsledky Ptačí hodinky
2022
Na stránkách České společnosti ornitologické, která Ptačí hodinku organizuje
(https://ptacihodinka.birdlife.cz/vysledky), jsou k polovině února uvedeny zatím průběžné výsledky.
Legenda k tabulce:
Počet
Celkový počet ptáků zaznamenaných
během všech sčítání v daném území.

chytali především v únoru a březnu na
krmítkách. Dále jsme označili 696 sýkor
koňader (z toho 263 mláďat v budkách)
a 576 sýkor modřinek. Vůbec poprvé
jsme kroužkovali mláďata krkavce velkého. Z dalších zajímavých počtů jsme
označili 30 mláďat čápů bílých na hnízdech na Lanškrounsku, 2 mláďata a 1
dospělého výra velkého, 10 rorýsů
obecných či 6 kání lesních. Z okroužkovaných jedinců jsme získali 135 zpětných hlášení, o kterých jsme informovali v minulém vydání: kos černý z Francie,
čížek lesní ze Švýcarska, Slovinska
a Ruska, čáp bílý z Polska či sýkora uhelníček z Estonska. Děkujeme všem, kteří
v roce 2021 naši činnost podpořili, a tě-

šíme se na 40. kroužkovací sezónu! Věříme, že letošní rok již bude probíhat
normálně, a proto přivítáme všechny
zájemce na Vítání ptačího zpěvu v neděli 1. 5. 2022 ve 4:00 hodiny na náměstí
v Dolní Čermné.
Místní ornitologická skupina
foto: M. Nastoupil

V procentu sčítání
Frekvence výskytu. Udává, jak často byl
druh zaznamenán. Například frekvence
25 % znamená, že druh byl zjištěn na
čtvrtině sčítacích míst.
Průměrný počet
Průměrný počet jedinců daného druhu
na jedno sčítání. Nelze z něj ovšem usuzovat např. na častost výskytu (o té lépe
vypovídá hodnota „v procentu sčítání“).
Průměrná velikost hejna
V průměrně jak velkých skupinkách byli

účastníci

počet
sčítání

celkem
ptáků

průměrný
počet ptáků

Česká republika

35 270

24 365

761 261

31,24

Pardubický kraj

1 793

1 302

43 207

33,19

474

356

11 037

31

okres Ústí nad Orlicí

výsledky z okresu Ústí nad Orlicí
pořadí

druh

počet

v procentu
sčítání

průměrný
počet

změna oproti
roku 2021

průměrná
velikost hejna

1.

sýkora koňadra

1 991

86,80 %

5,6

6,4

2.

vrabec polní

1 336

41,90 %

3,8

9

3.

sýkora modřinka

1 051

66,60 %

3

4,4

4.

vrabec domácí

1 012

31,20 %

2,8

9,1

5.

stehlík obecný

887

23,30 %

2,5

10,7

6.

zvonek zelený

850

37,10 %

2,4

6,4

7.

kos černý

714

68,80 %

2

2,9

8.

hrdlička zahradní

349

34,60 %

1

2,8

9.

pěnkava obecná

292

26,40 %

0,8

3,1

10.

čížek lesní

269

12,60 %

0,8

6
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ptáci spatřeni. Velká čísla jsou typická
pro ptáky pohybující se přes zimu v hejnech, jako jsou čížci nebo jikavci.
Změna oproti předchozímu roku
+10 % a více
+5 až +10 %
+/- 5 %
-5 až -10 %
-10 % a méně

Pták roku 2022
Ptákem letošního roku ornitologové
vyhlásili zvonka zeleného. Za posledních deset let zmizely v Česku dvě třetiny těchto malých pěvců. Může za to
choroba, která postihuje nejen je, ale
i další pěnkavovité ptáky jako čížky
nebo stehlíky. Udělení titulu má podle
ní upozornit na to, že ptáci, které se
považují za všudypřítomné, nemusí být
běžní napořád.
Titul pták roku udělují ornitologové
obvykle druhům, které veřejnost zná ze
svého okolí. Zvonka zeleného mohou
lidé vidět po celý rok. Obývá otevřenou
zemědělskou krajinu s poli, sady a pásy
křovin, ale žije i v lidských sídlech
včetně největších měst, kde vyhledává
zahrady a parky. Lidé ho poznají mimo
jiné podle hlasitého zvonivého hlasu,
připomíná zvonění malého zvonečku,
případně elektrického domovního
zvonku.
Počet zvonků zelených ale v posledních

letech prudce klesá. Hlavní příčinou je
závažná ptačí choroba trichomonóza,
kvůli ní je zvonek podle ornitologů
jedním z nejrychleji ubývajících druhů
posledního desetiletí. Trichomonózu
způsobuje parazitický prvok bičenka
drůbeží, která napadá zadní část
ptačí ústní dutiny. Zde se namnoží
a způsobuje rozsáhlé záněty, které
znemožňují polykání a ptáci nakonec
uhynou hladem. Bičenky se přenášejí
slinami a zbytky potravy, která odpadne nakaženým ptákům od zobáku. Na
vzduchu dlouho nevydrží. Krmítka,
kde jsou ptáci v těsném kontaktu, však
přispívají k šíření nemoci, a proto se
trichomonóze říká krmítková nákaza.
Smysluplná léčba volně žijících ptáků
s touto nemocí není podle ornitologů
možná. Nákaza není na člověka přenosná. Nakažení ptáci jsou neteční, mají
načepýřené peří a chovají se apaticky.
Také jim tečou sliny, a proto mají často
mokré opeření kolem zobáku, těžce
polykají a vyplivují potravu.
„Pokud ptáka s trichomonózou pozorujeme, je potřeba přestat s přikrmováním
aspoň na dva týdny, všechna krmítka
vyčistit a nechat důkladně vysušit – bičenku drůbeží sucho spolehlivě zabije,“
radí Zdeněk Vermouzek, ředitel České
společnosti ornitologické. Zároveň je
podle něj potřeba informovat sousedy,
kteří mají krmítka. Důležitá je proto prevence, zejména v okolí krmítek. „Denně
z krmítka odstraňujeme zbytky potravy
a trus. Pravidelně pítko i krmítko čistíme
a po umytí necháme důkladně vysušit,“
doporučuje Vermouzek.
Zdroj: www.irozhlas.cz/vedatechnologie/priroda/ptak-roku-2022zvonek-zeleny-trichomonoza-nemocchoroba

Recyklujte s hasiči v roce
2021
Sbor dobrovolných hasičů v roce 2021
zajišťoval sběr a svoz elektroodpadu
v našem městysi. Starý vysloužilý elektroodpad odevzdáváme společnosti
Elektrowin, která organizuje zpětný odběr vysloužilého elektra. Celkem jsme
uskutečnili 8 svozů, při kterých jsme
odevzdali k recyklaci 74 pytlů (bagů)
s drobnými elektrospotřebiči, 91 vel-
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kých elektrospotřebičů (pračky, myčky,
sporáky), 50 ledniček a mrazniček, 10
bojlerů a 107 monitorů a televizí. Získanou odměnu jsme použili na činnost
kolektivu mladých hasičů a provoz hasičského domu. Se sběrem pokračujeme i v roce 2022.
Jan Růžička

Kroužek mladých hasičů
Ve středu 15. prosince se mladí hasiči
naposledy sešli na hasičském kroužku
v roce 2021. Nejprve se sešli v tělocvičně
ZŠ a poté se šli podívat na hasičskou
techniku a garáž Jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse Dolní Čermná.
Děti provedl velitel jednotky Jan Svoboda a zhlédli vybavení a hasičská auta,
která se používají při práci hasičů. Mladým hasičům se prohlídka moc líbila,
jediným zklamáním dětí byla chybějící
tyč, po které hasiči sjíždějí do garáže
hlavně v amerických filmech. Na závěr
kroužku se všichni sešli v Hasičském
domě, kde u fotografií ze sezóny zhodnotili uplynulý rok, občerstvili se párkem v rohlíku a dostali drobný dárek –
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hasičskou láhev na pití. Od ledna se
opět schází v tělocvičně, kde se začínají
připravovat na jarní sezónu, která začne
závodem v běhu na 60 m překážek
23. 4. v Chocni. V únoru se také zapojí
do výtvarné soutěže Požární ochrana
očima dětí a v březnu budou mladší
i starší žáci skládat zkoušky odborností
mladých hasičů.
Jan Růžička
foto: archiv SDH

číslo 1 I rok 2022

dělili a prostředky pro zahřátí dvounohých účastníků jsme rovněž hrdinně
zvládli sami.
Jak se k pořádání akce postavíme do
budoucna? Uvidíme. Určitě více popřemýšlíme nad termínem a s pejsky
vyrazíme znova.
Za TJ Dolní Čermná Filip Hampl
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20. 12. 2021 14:20 Verměřovice - záchrana osob
24. 1. 2022 15:22 Dolní Čermná - dopravní nehoda na silnici ve směru na
Jakubovice
30. 1. 2022 17:15 Dolní Čermná - technická pomoc, odstranění padlého stromu
z komunikace
5. 2. 2022 12:11 Dolní Čermná - záchrana
osob
L. Ešpandrová
foto: P. Faltus

Výsledek veřejné sbírky

Pozvánka na výroční
schůzi TJ
Výbor TJ Dolní Čermná, z. s. si dovoluje
pozvat všechny své členy na členskou
výroční schůzi, která se koná v sobotu
26. 2. 2022 od 14:00 v restauraci na náměstí. Na programu budou zprávy
o činnosti TJ za uplynulé období, zprávy
o hospodaření organizace a zpráva
kontrolní komise. V diskusi rovněž předneseme naše představy o činnosti v budoucnu.
Za TJ Dolní Čermná Filip Hampl

Vycházka s mazlíčky
30. 12. jsme uspořádali další ročník vycházky s mazlíčky, kterou v rámci TJ organizujeme již pravidelně. Volba termínu a nezájem spoluobčanů, bohužel,
způsobily, že jsme se v daný čas u tělocvičny sešli celkem dva “páníčci” a dva
čtyřnozí účastníci. Situací jsme se ovšem
nenechali znechutit (akci nepořádáme
pro sebe, nýbrž pro naše pejsky) a na
procházku jsme i tak vyrazili. Trasu jsme
zvolili, s ohledem na povětrnostní podmínky, po zpevněných cestách. Absolvovali jsme cestu k Crku, dále ke Kreuzigerovu kříži a poté směrem na
jakubovickou silnici, po které jsme se
vrátili do vsi. Dobroty připravené pro
větší účast pejsků jsme spravedlivě roz-

Výjezdy JSDHO
Dolní Čermná
5. 12. 2021 11:01 technologický test,
zkouška nové aplikace
9. 12. 2021 19:52 Jakubovice - technická
pomoc odstranění překážky (nákladního auta)
10. 12. 2021 9:18 Dolní Čermná - dopravní nehoda
13. 12. 2021 9:29 Verměřovice - technická pomoc dopravní nehoda, uvolnění
komunikace

Sdružení obcí Orlicko zabezpečuje od
roku 2001 strojovou úpravu téměř sedmdesáti pěti kilometrů lyžařských běžeckých stop. Pro lyžaře na Červenovodském sedle v oblastech Suchého
vrchu a Bukové hory upravuje běžecké
stopy nová rolba. Stroj byl pořízen za
necelé 4,5 miliony Kč. Původní rolba už
byla stará dvacet pět let, její technický
stav byl již nevyhovující a náklady na
opravy stroje každoročně vzrůstaly.
Financovat celou částku na pořízení
nové rolby z vlastních zdrojů nebylo
možné. Proto Sdružení obcí Orlicko
požádalo o příspěvek na její pořízení
i okolní obce. Příspěvky obcí a dary činily
celkem 1,5 milionu Kč. Také Pardubický
kraj poskytl dotaci ve výši 0,5 milionu
Kč. Pro získání chybějících finančních
prostředků vyhlásilo Sdružení obcí
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Orlicko veřejnou sbírku, díky které se
podařilo vybrat dalších 250 tisíc Kč.
Lyžařské trasy v nedalekých Čenkovicích
jsou vyhledávaným místem sportovců
z širokého okolí, kteří si jejich upravenost už nyní pochvalují.
Petra Klementová
zdroj: www.lanskroun.eu

Oblastní charita Ústí nad
Orlicí – sociální šatník
Nepotřebné šatstvo můžete odevzdat
do sociálního šatníku k dalšímu využití.
Sbírky se konají každou první středu
v měsíci na adrese Na Kopečku 356,
Letohrad od 13 do 16 hodin.
Charita přijímá použitelné a čisté oděvy
obuv, ložní prádlo a dětské pleny.
Přijaté věci dále slouží sociálně potřebným rodinám s dětmi, lidem bez
domova a klientům Pobytového střediska žadatelů o mezinárodní ochranu
v Kostelci nad Orlicí.
Charitní aktuality

Tichý svět - podpora osob
se sluchovým postižením
Jsme nezisková organice, která poskytuje
sociální služby osobám se sluchovým
postižením v celém Pardubickém kraji.
Naše pobočka sídlí v Pardubicích, ale
služby poskytujeme také terénní formou.
Víme, že lidé, kteří přichází o sluch, často
nemají dostatečné informace, jak mají
postupovat, ať už při řešení vhodných
kompenzačních pomůcek, žádostí o invalidní důchod, průkazů ZTP či vyhledání
vhodného ORL lékaře. V celé této oblasti
můžeme poskytnout podporu. Naši konzultanti ovládají znakový jazyk, jsou
schopni komunikovat také s neslyšícími
osobami.
Tereza Pospíšilová
vedoucí konzultantka
Tichý svět
Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice 5
(www.tichysvet.cz)
e-mail: tereza.pospisilova@tichysvet.cz;
mobil: 702 167 010
DMS TICHYSVET na číslo 87 777;
Sbírkové konto: 2800335465/2010

Občanská poradna
informuje
Občanská poradna Ústí nad Orlicí od
1. září 2020 poskytuje osobní konzultace
na všech svých kontaktních místech
(Česká Třebová, Králíky, Vysoké Mýto, Letohrad a Lanškroun).
Od 1. 1. 2022 dochází k řadě legislativních
změn. Přinášíme Vám stručný přehled:
Pěstounské dávky
Lidé, kterým pěstounskou péči nezprostředkoval krajský úřad (typicky babičky
pečující o svá vlastní vnoučata, tety, starší
sourozenci apod.), již nebudou mít nárok
na odměnu pěstouna jako dosud, ale
novou dávku – příspěvek při pěstounské
péči, který je výrazně nižší. Ostatním
pěstounům zprostředkovaným krajským
úřadem dosavadní odměny stoupnou.
Zvýšení minimální mzdy
Minimální mzda se od ledna zvyšuje
z 15 200 Kč hrubého na 16 200 Kč. Minimální hodinová mzda se tak zvýšila
z 90,50 Kč na 96,40 Kč.
Příspěvek na bydlení
Zvýšení normativních nákladů na bydlení
otevírá cestu k čerpání příspěvku více
domácnostem a zvyšuje se i částka, kterou mohou lidé od úřadu práce dostat.
Úprava je reakcí na zvyšování cen energií
a měla by nízkopříjmové domácnosti
např. seniorů ochránit před energetickou
chudobou.
Příspěvek na péči
Tento příspěvek pobírají od úřadu práce
lidé závislí na péči jiné osoby ve čtyřech
stupních podle míry své závislosti.
Ve dvou nejvyšších stupních se nově
již nebude rozlišovat, zda je osoba
v zaopatření nějakého ústavu nebo
o ni pečují blízcí a výše příspěvku bude
v obou případech jednotná.
Exekuce
V oblasti exekucí je novinek celá řada.
Proběhla velmi úspěšná mimořádná
tříměsíční akce Milostivé léto – možnost
zbavit se výhodně exekucí u veřejnoprávních věřitelů a výrazně tím ušetřit.
Dále dochází k drobnému zvýšení
nezabavitelné části mzdy – lidem s exekučními srážkami ze mzdy nebo platu tak
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měsíčně zůstane o něco více. Zaměstnavatel, který srážky provádí a posílá exekutorovi, si z nich nově může ponechat
50 Kč měsíčně právě na náklady spojené
s jejich prováděním.
Větší ochrana spotřebitele
Novela energetického zákona posiluje
práva spotřebitelů v boji s tzv. energošmejdy – zprostředkovateli energií, kteří
pod záminkou různých slev lákají především seniory k podpisu nevýhodných
smluv, účasti na aukcích energií apod.
Důchody
K navýšení důchodů od ledna dochází
každoročně, letos to bude v průměru
o 805 Kč. Příjemci důchodů si také
v tomto roce nejspíš polepší hned
dvakrát – další valorizace se očekává
v červenci – ke zmírnění dopadů vysoké
inflace a zdražování cen zboží a služeb.
Otcovská dovolená
Novopečení tatínci mohou využít delší
otcovskou dovolenou – místo původního
jednoho týdne až 14 dní. O nárok již nepřijdou otcové předčasně narozených dětí,
jejichž potomci musí po narození trávit
delší čas v nemocnici – nově bude možné
vybrat si otcovskou dovolenou později
po propuštění dítěte z nemocnice.
Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné
Zmírňují se podmínky nároku na tyto
dávky - na ošetřovné nově dosáhnou
i příbuzní, kteří nežili s ošetřovanou
osobou ve společné domácnosti.
U dlouhodobého ošetřovného již postačí
délka předcházející hospitalizace 4 dny
namísto dosavadních 7 dnů. U nevyléčitelně nemocných již předchozí pobyt
v nemocnici není podmínkou nároku na
dlouhodobé ošetřovné.
Zdravotní pojištění
Ruku v ruce s navýšením minimální
mzdy se od ledna zvyšuje i pojistné
na zdravotní pojištění, které si hradí
samoplátci – osoby bez zdanitelných
příjmů (např. lidé, kteří se po skončení
zaměstnání nezaevidují na úřadě práce).
Namísto 2 052 Kč půjde nově o 2 187 Kč
měsíčně.
Kontakt: e-mail: poradna@uo.hk.carits.cz
Zdroj: https://uo.charita.cz/jakpomahame/obcanska-poradna/
informace-z-obcanske-poradny/
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Kotlíkové dotace pro domácnosti
s nižšími příjmy
Pardubický kraj bude stejně jako ostatní kraje poskytovat v roce 2022 kotlíkové dotace pro žadatele
s nižšími příjmy. TERMÍN VÝZVY NEBYL K DNEŠNÍMU DNI, TEDY 26.1.2022, VYHLÁŠEN. Vyhlášení
výzvy Pardubického kraje na předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci je plánováno ve 2. čtvrtletí 2022.
Zájemcům o kotlíkovou dotaci mohou poskytnout konzultace telefonické i formou e-mailu pracovníci
Krajského úřadu Pardubického kraje – viz níže.
Telefonické konzultace poskytují v časech:
pondělí, středa 8 – 16 h
úterý, čtvrtek, pátek 8 – 13 h
Kontakty pro individuální konzultace:
Mgr. Lucie Angelová, email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 343
Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 325
Ing. Jana Nováková, email: jana.novakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 489
Ing. Ivana Musilová, email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 340
Bc. Lenka Vondrová, email: lenka.vondrova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 644
Bc. Petra Koblížková, email: petra.koblizkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 265
Mgr. Klára Skřivánková, email: klara.skrivankova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 643
Ing. Petra Kodytková, email: petra.kodytkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 647
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Tříkrálová sbírka 2022 – okres Ústí nad Orlicí
Organizace
OBLASTNÍ CHARITA
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Albrechtice
Anenská Studánka
Běstovice
Brandýs nad Orlicí
Bystřec
Čenkovice
Česká Rybná
Česká Třebová
České Libchavy
Choceň
Damníkov
Dlouhá Třebová
Dlouhoňovice
Dolní Čermná
Dolní Dobrouč
Hejnice
Helvíkovice
Hnátnice
Horní Čermná
Horní Heřmanice
Horní Třešňovec
Jablonné nad Orlicí
Jamné nad Orlicí
Jehnědí
Kameničná
Klášterec nad Orlicí
Koldín
Kosořín
Kostelecké Horky
Králíky
Kunvald
Květná
Lanškroun
Letohrad
Libchavy
Lichkov
Líšnice
Lukavice
Luková
Mistrovice
Mladkov
Mostek
Nasavrky
Nekoř
Oblastní charita
Ústí nad Orlicí

Počet
kasiček

Darováno

Bezhotovostní
dary

538

3 020 021 Kč

37 350 Kč

3
1
2
6
7
1
1
26
8
11
4
10
3
15
30
1
2
3
9
3
9
10
6
1
1
3
1
2
2
15
16
1
22
45
12
4
5
10
5
5
5
2
1
11

15 718 Kč
1 214 Kč
10 423 Kč
46 116 Kč
20 034 Kč
4 773 Kč
2 220 Kč
190 816 Kč
26 030 Kč
80 767 Kč
12 111 Kč
39 214 Kč
36 000 Kč
70 162 Kč
143 242 Kč
13 827 Kč
16 062 Kč
12 732 Kč
56 008 Kč
15 410 Kč
25 600 Kč
27 888 Kč
34 441 Kč
12 210 Kč
8 263 Kč
19 222 Kč
13 333 Kč
7 828 Kč
11 202 Kč
104 911 Kč
42 571 Kč
5 107 Kč
125 909 Kč
323 428 Kč
50 776 Kč
20 325 Kč
43 998 Kč
89 138 Kč
21 150 Kč
37 860 Kč
26 899 Kč
12 067 Kč
7 238 Kč
59 481 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0

0 Kč

37 350 Kč

Organizace

Počet
kasiček

Darováno

Bezhotovostní
dary

Orlické Podhůří
Orličky
Ostrov
Oucmanice
Pastviny
Petrovice
Písečná
Plchovice
Podlesí. Němčí
Přívrat
Řetová
Řetůvka
Rudoltice
Rybník
Sázava
Seč
Šedivec
Semanín
Skořenice
Slatina
Sloupnice
Sobkovice
Sopotnice
Sruby
Studené
Sudislav
Sudslava

5
1
3
1
4
2
6
1
1
2
3
2
9
4
2
1
2
2
1
2
13
2
6
1
1
1
2

30 879 Kč
13 987 Kč
26 895 Kč
11 396 Kč
22 677 Kč
21 824 Kč
35 490 Kč
2 314 Kč
10 355 Kč
18 852 Kč
27 493 Kč
17 480 Kč
42 984 Kč
24 085 Kč
24 666 Kč
5 990 Kč
21 774 Kč
13 042 Kč
14 382 Kč
23 838 Kč
74 477 Kč
8 926 Kč
23 134 Kč
6 000 Kč
12 959 Kč
6 650 Kč
11 140 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Svatý Jiří
Těchonín
Třebovice
Ústí nad Orlicí
Velká Skrovnice
Verměřovice
Vračovice
Výprachtice
Vysoké Mýto
Zálší, Nořín
Žamberk
Žampach
Zámrsk
Zářecká Lhota
Žichlínek
KASIČKY CELKEM
(rozpečetěno 100%)
Online koleda celkem
BEZHOTOVOSTNÍ DARY
CELKEM
Celkem

2
4
6
48
2
5
1
6
13
1
12
2
5
2
9

6 495 Kč
23 882 Kč
22 745 Kč
83 327 Kč
12 045 Kč
26 140 Kč
7 645 Kč
23 693 Kč
95 611 Kč
26 980 Kč
103 862 Kč
10 782 Kč
26 721 Kč
14 916 Kč
37 764 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

3 020 021 Kč
58 333 Kč
37 350 Kč
3 115 704 Kč
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Stomatologická pohotovost
ve dnech

lékař

adresa

telefon

26. - 27. 2. 2022

MUDr.

Vebrová

Žamberk, Raisova 814

465 613 441

5. - 6. 3. 2022

MUDr.

Vítková

Červená Voda 330 (MOVIOM)

465 626 460

12. - 13. 3. 2022

MUDr.

Vlasatá

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

19. - 20. 3. 2022

MUDr.

Appl

Dolní Čermná 222

465 393 266

26. - 27. 3. 2022

MUDr.

Beranová

Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149

465 642 267

2. - 3. 4. 2022

MUDr.

Bílý

Lanškroun, Pivovarské nám. 561

465 324 829

9. - 10. 4. 2022

MDDr.

Bílý

Lanškroun, Pivovarské nám. 562

465 324 829

15. 4. 2022

MUDr.

Dunglová

Letohrad, Tyršova 259

972 324 447

16. - 17. 4. 2022

MDDr.

Faltusová

Lanškroun, Českých bratří 519

467 771 918

18. 4. 2022

MDDr.

Hrdinová

Lanškroun, Strážní 151

465 322 907

23. - 24. 4. 2022

MUDr.

Jedličková

Bystřec 182

465 642 990

30. 4. - 1. 5. 2022

MUDr.

Vlasatá

Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622

465 642 765

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
19. 3.

Název akce

Pořadatel

Jarní Burza oděvů a sportovních potřeb

RC KUK, školní jídelna

Divadelní představení Čáry báby Cotkytle

SDO

27. 4.

Zápis do 1. třídy ZŠ

ZŠ

24. 4.

Čermenská pouť

farnost, městys

30. 4.

Pálení čarodějnic

RC KUK, SDO, městys

Vítání ptačího zpěvu

čermenští ornitologové

květen

Zápis do MŠ

MŠ

květen

Kdo si hraje, nezlobí

SDO

červen

Pochod pohádkovým lesem

MŠ, ČČK

červen

Běh přes Červený vrch

místní běžci

25. 6.

Čermenské folklorní slavnosti

městys, FS Jitřenka, spolky

13. 8.

Den se sousedy

městys, místní spolky

září

Pouť na Mariánské hoře

farnost

září

Podzimní Burza oděvů a sportovních potřeb

RC KUK

listopad

Posvícenské dozvuky

KD

prosinec

Mikulášský jarmark

městys, spolky

prosinec

Česko zpívá koledy

březen - duben

1. 5.

31. 12.

Silvestrovský běh Dolní Čermnou

pan P. Bednář

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

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Foto I archiv JSDHO

Mladí hasiči

Foto I archiv SDH
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