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TOTO ČÍSLO NEPROŠLO JAZYKOVU ÚPRAVOU!!!  

 

 

BŘEZEN 2011 2011-01 

Uvnitř čísla naleznete: 

 
• zprávy z obecního úřadu 
• výsledky voleb, složení 

zastupitelstva obce, výbo-
rů a komisí 

• zpráva sociální komise 
• zpráva komise pro mládež 
• zpráva komise životního 

prostředí 
• zpráva klubu dříve naro-

zených 
• kulturní kalendář obce na 

rok 2011 
• akce připravované na bře-

zen 2011 
• informace o kurzech ovlá-

dání PC 
• zpráva o činnosti občan-

ského sdružení JAMAMI 
• zpráva tělovýchovného 

klubu, oddílu kopané 
• soutěžní kviz pro občany z 

historie obce 
• naděje pro trojtřídku 
• něco z historie o řece Ti-

ché Orlicí 
• plakát na dětský karneval 

a besedu se záchranářem 
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Můj malý úvodníček 
 
Vážení spoluobčané, 

čtenáři našeho místního 
plátku, 
 
je tomu tak, do rukou se 

Vám dostává nové číslo 
našeho obecního zpra-

vodaje. Ani už si nevzpo-
menu, kdy jste měli mož-
nost touto tiskovinou listo-
vat naposledy. Je tomu 
opravdu dávno. Co se stalo. 

Po dlouhé době lamentování, stě-
žování si, prošení a dalších cito-
vých „výlevů“  se podařilo dát do-
hromady pár lidí, kteří si obsah 
zpravodaje vzali za své. Je prav-
dou, že jsou to převážně členové 
Komise kulturně-školské, kteří si 
vzali příspěvky do zpravodaje pod 
svá bedra. Každý si vybral své od-
větví a na následujících stránkách 
budete moci posoudit, jak se to-
hoto úkolu ujali. Jsou zde i další 
přispěvatelé, kterým také patří 
velký dík.  
Dohodli jsme se, že zpravodaj by 
měl být nejen takovým informač-
ním věstníkem, který bude vychá-
zet třikrát do roka, ale i prostřed-
kem, který by Vás občany měl za-
táhnout do dění v obci. Chceme, 
abyste se podíleli na jeho vydává-
ní, budeme rádi za jakékoliv ná-
měty a pokusíme se o úzkou pro-
vázanost s nově připravovanými 
webovými stránkami obce. Bude-
me chtít znát Váš názor - i z toho 
důvodu v následujících dnech na-
leznete na budově obecního úřa-
du, u obchodu v Malé Čermné a u 
nádraží schránky, kam budete 
moci své náměty, příspěvky, ale i 
správné odpovědi na soutěže 
vkládat. 

 Váš DJ 
 

Zprávy z obecního úřadu 
 
Jak jste byli zvyklí, tak se na tomto místě objevovaly informace z jed-
nání rady obce, ze zasedání obecního zastupitelstva. Tyto informace 
se zde i nadále objevovat budou. Vzhledem k uzávěrce tohoto čísla 
zde uvádíme pouze zprávu o činnosti rady obce, která byla předlože-
na zasedání zastupitelstva dne 28. února 2011. TIP: usnesení ze zase-
dání rady obce se pravidelně objevuje na internetových stránkách 
obce. 

Zpráva o činnosti rady obce  
Rada se od posledního zasedání zastupi-
telstva sešla pětkrát, vždy v plném slože-
ní, na dvou zasedání byl přítomen i před-
seda Kontrolního výboru pan Roman 
Kosinka. 
Rada na svých zasedáních projednala a 
schválila rozpočtová opatření č. 30 
(dotace od Krajského úřadu Královéhra-
deckého kraje na hospodaření v lesích) a 
31 (vyrovnání jednotlivých paragrafů 
rozpočtu). 
Rada projednala a schválila žádost o pří-
spěvek na neinvestiční výdaje od ZŠ a MŠ 
Prointepo Hradec Králové s.r.o. na rok 
2011, projednala žádost o sponzorský 
dar Dětskému domovu se školou Koste-
lec nad Orlicí, projednala požadavek do 
rozpočtu na rok 2011 od správce obecní-
ho lesa - v souvislosti s žádostmi rada 
uložila předsedkyni Finančního výboru 
všechny příspěvky začlenit do návrhu 
rozpočtu na rok 2011. S tímto rada pro-
jednala a doplnila návrh rozpočtu na rok 
2011 a předložila rozpočet ke schválení 
Finančnímu výboru. Finanční výbor na 
svém jednání rozpočet doplnil, upravil 
některé položky a v konečné verzi je 
rozpočet připraven ke schválení zastupi-
telstvem obce. Rada takto navržený roz-
počet doporučuje zastupitelstvu ke 
schválení.  
Rada projednala zadávací dokumentaci: 
"Úspory energie v Základní škole v Čerm-
né nad Orlicí", předloženou agenturou 
Centrum rozvoje Česká Skalice, vyslovila 
připomínky a celou dokumentaci poslala 
zpět s tím, že Centrum rozvoje může 
zahájit přípravy s výběrovým řízením na 
tuto veřejnou zakázkou.  
Rada obce schválila možnost uskutečně-
ní naléhavých výdajů ze strany starosty 
obce bez schválení rady do maximální 
výše 10tis. Kč. Dále projednala a odsou-
hlasila platový výměr řediteli školy s plat-
ností od 1. ledna 2011. Nadále sledovala 

jednání ohledně firmy ODEKO za účelem 
odprodeje části společnosti od pana Šu-
brta, v současné chvíli není jednání 
ukončeno. Rada vzala na vědomí ozná-
mení návrhu zadání změny č. 1 Územní-
ho plánu obce Plchovice, byla informo-
vána o konání společného jednání o ná-
vrhu úpravy územního plánu města Bo-
rohrádek, projednala souhlas s dodat-
kem ke smlouvě o poskytování pečova-
telské služby občanům obce a úhradě za 
ní, vyslovila souhlas s licenční smlouvou 
mezi OSA Praha a obcí.  
Rada projednala nabídku odkoupení 
nemovitosti z majetkové podstaty - PER-
LA, bavlnářské závody, kdy insolvenční 
správce zahrnul do majetkové podstaty 
nemovitost, parcelu č. 452/60 - trvalý 
travní porost o výměře 5m2. Rada vyslo-
vila souhlas s odkupem pozemku do 
vlastnictví obce za 20,- Kč/m2. Rada roz-
hodla zveřejnit záměr na odprodej po-
zemku č. 3135 v k.ú. Velká Čermná o 
výměře 811m2 (stavební parcela pro 
rodinný domek včetně inženýrských sítí).  
Rada vzala na vědomí informaci o pro-
jednávání zadávací dokumentace územ-
ního plánu komisí stavební. Na základě 
možnosti připomínkování ze strany ob-
čanů rozhodla zadávací dokument zve-
řejnit na internetových stránkách obce. 
Rada se seznámila s výsledky a připomín-
kami komise a uložila starostovi tyto 
změny a připomínky předat se zadávací 
dokumentací pořizovateli Územního 
plánu, tedy stavebnímu úřadu v Kostelci 
nad Orlicí.  
Rada projednala Smlouvu o nájmu po-
zemku č. 1/2011 mezi obcí a panem 
Františkem Uherkou ml., kdy se smlouva 
vztahuje k pronájmu části pozemku č. 
22/30 v k.ú. Malá Čermná za účelem 
umístění plechové garáže k parkování 
motorového vozidla. Pronájem je bez-
platný, kdy smlouva je uzavřena na dobu 
určitou. 
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NĚCO MÁLO FOTOGRAFIÍ … bez komentáře trocha poezie na volné místo 
FRÁŇA ŠRÁMEK: SPLAV  
 
Trápím se, trápím, myslím si,  
kde bych tě nejraděj potkal.  
 
Ulice střídám, parky a nábřeží,  
bojím se krásných lží.  
Bojím se lesa. V poledním lese  
kdo miluje, srdce své neunese.  
Na můj práh kdyby jsi vstoupila,  
snad bys mne tím zabila.  
Chtěl bych tě potkati v lukách.  
 
V lukách je vlání  
na všechny strany, pokorné odevzdávání.  
V lukách je nejprostší života stůl,  
rozlomíš chleba, podáš ženě půl,  
chléb voní zemí, bezpečný úsměv svítí,  
až k pláči je prostý věneček z lučního kvítí,  
a oblaka jdou, přeběhlo světlo, přeběhl stín,  
muž má touhu rozsévače,  
žena má úrodný klín...  
 
Chtěl bych tě potkati v lukách. šel bych ti vstříc.  
A až bys mi odešla, ach, zvečera již,  
bys na mne nemyslila víc,  
jen na prosebný a děkovný můj hlas,  
jako bych jen splavem byl,  
který v lukách krásně zpívat slyšelas...  

Krásná báseň, 
děkujeme pane Šrámku! 

Fráňa Šrámek 
Fráňa Šrámek (19. ledna 1877, Sobotka – 1. čer-
vence 1952, Praha) byl český básník, spisovatel, 
dramatik a buřič. Narodil se v Sobotce roku, 
1885 se s rodiči přestěhoval do Písku, toto měs-
to si velmi oblíbil, odehrává se v něm velká část 
jeho divadelních her a románů. Za svých stu-
dentských let bydlel v domě U koulí čp. 31 neda-
leko Putimské brány. V 
roce 1894 se odstěhoval do 
Roudnice nad Labem, kde 
dosáhl maturity. V roce 
1899 nastoupil na jedno-
roční vojenskou službu, 
která mu byla za trest o rok 
prodloužena. Zde se již 

projevily jeho antimilitaristické postoje. V září 1914 vážně onemocněl. Po skončení vojenské služby začal 
studovat práva. Studia ukončil v roce 1903 a začal se věnovat literatuře. Dostal se do Prahy, kde se připojil k 
časopisu Nový kult, jejíž vůdčí osobností byl S. K. Neumann. Redigoval časopis Práce. V roce 1905 byl dvakrát 
vězněn, za účast na demonstracích a pro antimilitaristickou báseň Píšou mi psaní. Během první světové války 
narukoval na ruskou frontu. V září 1914 byl kvůli revmatismu v brněnské nemocnici, v červnu 1915 naruko-
val na frontu do Itálie a Rumunska. Za druhé světové války na protest proti fašismu nevycházel z domu, o 
jeho protestu však vědělo málo lidí. Roku 1946 se stal národním umělcem. 
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OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ 
(vypracoval: Zdeněk ŘEHÁK, kronikář obce) 

Něco z historie o řece Tiché Orlici 

V minulosti až do začátku 20. století  místní obyva-
telstvo provozovalo voroplavbu. Práce začínala již 
v zimě, kdy se kácely stromy a z mladých smrčků 
byly po napáření točeny tzv. houžve kterými se sva-
zovaly jednotlivé kusy kmenů k sobě. Počátkem jara  
se kmeny dopravily na vaziště, které bylo na břehu 
Tiché Orlice směrem k Velké Čermné. Po svázání 
kmenů do vorových tabulí a ve chvíli, kdy z řeky 
„odešly” ledy, začala plavecká sezona. Plavba s vory 
trvala často několik týdnů a vory pluly za každého 
počasí. Voroplavba se provozovala od odchodu ledů 
až do dalšího zámrazu řeky. Vory se plavily po Orlici, 
dále po Labi do Saska a nebo až do Hamburku. Pla-
vecké řemeslo mohli vykonávat pouze silní a zdatní 
jedinci, kteří dokázali riskovat a mnohdy nasadit i 
život. Na vorech bylo vždy osm plavců. V čele stál 
vrátný, který zodpovídal za celou bezpečnost vorů. 
Byl z party nejzkušenější, nejzručnější a musel znát 
dokonale řeku. Navíc musel umět s lidmi, vyznat se 
v účetnictví a při cestě za hranice ovládat cizí jazyk. 
Po úpravách řečiště Tiché Orlice a vybudováním je-
zů voroplavba ustala. Funkci pak převzala železniční 
přeprava. 
Další pracovní příležitostí pro naše obyvatele 
v  zimním období bylo sekání ledových kvádrů na 
řece, které potom sloužily k chlazení piva ve skle-
pích čermenských hospod. Známé hostince u Kapla-
nů, Tocháčků, Wirtů, Tupců, Šindelářů, Černů točily 
vychlazené pivo, dokud led neroztál. Po zavedení 
elektřiny tento druh obživy v zimním období zanikl. 
Řeka přinášela zdejším obyvatelům užitek, ale i utr-
pení. Cituji z kroniky: „Řeka tvoří mezi Chocní a 
Týništěm nejbizardnější okliky, několikrát do roka se 
rozlije  a zaplavuje okolí až do jednoho kilometru, 
pustoší břehy a okolní pozemky”. Aby se předešlo 
častým záplavám, bylo rozhodnuto v roce 1912 re-
gulovat řeku, nejprve na spodním toku a v roce 
1922-1924 bylo přikročeno k postavení nového vál-
cového jezu a schválena úprava řečiště nad ním 
směrem k dnešnímu mlýnu Korunka. Regulace hor-
ního toku byla započata v roce 1931 a ukončena 
v roce 1934. V době světové hospodářské krize dala 
úprava koryta řeky Tiché Orlice práci mnoha míst-

ním lidem. 
Původní most kovové konstrukce mezi Malou a Vel-
kou Čermnou začal být nevyhovující svým technic-
kým stavem a provoz pro těžká vozidla musel být 
omezen. Jeden čas byla autobusová doprava přes 
most natolik riziková,že most musel být vypodložen, 
aby se zvýšila únosnost mostu. 
V  roce 1996 byla zahájena výstavba nového mostu. 
Most by měl odolat stoleté vodě. Dne 8. července 
1997 postihla obec nebývalá povodeň a ještě roze-
stavěný most prokázal svoje kvality. 
V roce 2008 provedlo Povodí Labe Hradec Králové 
celkovou rekonstrukci válcového jezu postaveného 
v roce 1924 a dále bylo provedeno zpevnění břehů 
v blízkosti jezu. 
V roce 1996 byl vyhlášeno území kolem řeky Tiché a 
Divoké Orlice za „Přírodní park Orlice” k ochraně 
nivy řeky Tiché a Divoké Orlice a jejich přítoků. Roz-
sáhlá oblast od prameniště až po soutok s Labem 
v Hradci Králové má výměru o rozloze 11462ha. 
Jedním z cílů zřízení  „Přírodního parku Orlice” je 
ochrana jeho krajinného rázu. Další významnou 
funkcí je funkce estetická a rekreační. Řeka Orlice je 
vyhledávána sportovními rybáři a přes letní období 
vodáky. Územím vede bohatá síť cyklostezek a je 
vhodná pro provozování cykloturistiky a přes letní 
období s možností vykoupání v Tiché Orlici. Celý pří-
rodní park byl označen informačními tabulemi, ale 
postupem času mizí. Tímto článkem alespoň připo-
menu, že celé území naší krásné obce leží 
v „Přírodním parku Orlice”. 
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… pokračování ze strany 2 
Projednala a vyslovila souhlas s nabídkou 
pana Petra Provazníka na údržbu a výrobu 
strojového zařízení obecního úřadu. Rada 
byla informována o průběhu inventarizace 
za rok 2010, která proběhla bez problémů.  
Rada projednala dodatek č. 8 smlouvy o 
odběru a uložení odpadu mezi obcí a fir-
mou ODEKO s.r.o., kdy dodatkem se stano-
vuje cena za likvidaci odpadů na rok 2011 
ve výši 735,50 Kč včetně 10% DPH a 1 oby-
vatele - v přepočtu na 1021 obyvatel. S 
tímto rada projednala a doporučuje zastu-
pitelstvu ke schválení vyhlášku č. 1/2011 o 
místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů. 
Dále rada projednala cenovou nabídku na 
energetický audit v Mateřské školce od 
pana Jiřího Hejzlara a rozhodla tento audit 
uskutečnit s předpokládaným nákladem do 
20tis. Kč.  
Odsouhlasila navýšení ceny stočného z 6,- 
Kč na 7,-Kč a z 8,- Kč na 9,- Kč pro podnika-

tele, zároveň odsouhlasila navýšení ceny za 
služby spojené s hrobovými místy o 10%. 
Uložila tak předsedkyni FV o těchto změ-
nách informovat zastupitelstvo obce a jmé-
nem rady doporučit tyto změny ke schvále-
ní.  
Rada projednala konání Obecního a podni-
katelského plesu, který se uskuteční dne 
19. března 2011 od 20-ti hodin v Restauraci 
"U Hřiště" v Malé Čermné. Rada rozhodla o 
uzavření smlouvy s kapelou JK Band Ohni-
šov na uskutečnění hudební produkce na 
tomto plese. Dále rozhodla o výši vstupné-
ho 50,- Kč a zakoupení věcného daru do 
5tis. Kč. 
Rada projednala dopis společnosti T-
Mobile Praha týkající se snížení nájmu o 
30% na pozemek, kde je umístěn vysílač. 
Rada tuto žádost odsouhlasila za předpo-
kladu, že o stejnou procentní část bude 
snížen nájem obci na zařízení umístěné na 
vysílači. Společnost však na tuto podmínku 
rady nereflektovala a svoji žádost stáhla. 
Rada projednala obsazení volného místa 

předsedy komise kulturně-školské a schvá-
lila na tuto pozici radního obce - pana Pavla 
Raka, zároveň odsouhlasila zveřejnění slo-
žení komisí a výboru na úředních deskách 
obce a na internetových stránkách. V sou-
vislosti s činností komise kulturně-školské 
rada byla informována a odsouhlasila při-
pravovaný Kulturní kalendář na rok 2011, 
který tato komise připravila. Rada se zabý-
vala problematikou stavu Orbanské zátoky 
a rozhodla se vyvolat jednání mezi předse-
dou Komise životního prostředí panem 
Janem Kosinkou, členem VV MO ČRS Boro-
hrádek a zároveň zastupitelem panem 
Zdeňkem Hemelíkem a radou. V souvislosti 
s jednáním o této problematice předseda 
KŽP informoval o závěrech z jednání Komi-
se životního prostředí, která se mimo jiné 
zabývala návrhem zabezpečení dětských 
hřišť, řešení problematiky s výkaly psů, 
problematikou čištění odpadních vod v 
místní části Číčová, návrhem do rozpočtu v 
rámci životního prostředí a dalšími body.  
Vypracoval: David JOSKA 

Výsledky voleb, složení zastupitelstva obce, výborů a komisí 
Pro úplnost je nutné uvést výsledky voleb do zastupitelstva obce, kte-
ré se konaly v říjnu 2010. Zároveň zde uvádím zvolené členy zastupi-
telstva obce, složení výborů a jednotlivých komisí rady obce. Pro ze-
fektivnění práce a zpracování připomínek ze strany občanů je u každé-
ho z předsedů uveden kontaktní e-mail, na který se se svými připo-
mínkami můžete obracet. V případě potřeby se můžete obrátit i na 
telefonní číslo 777 658 203 (místostarosta obce) a Váš požadavek bu-
de okamžitě jednotlivým předsedům či předsedkyním předán.  
 
Výsledky voleb - trocha čísel: 
Voliči v seznamu:   839  Vydané obálky:  407 
Odevzdané obálky:  407 Volební účast: 48,51% 
Platné hlasy:   5 371 
SNK Čermná n.O.  3 107 hlasů tj. 57,85% 
KSČM    2 264 hlasů tj. 42,15% 
 

Pořadí na kandidátních listinách a hlasy pro jednotlivé kandidáty (červeně zvolení kandidáti do zastupitelstva): 

KSČM        SNK Čermná n.O. 
1. LOUFEK, Zdeněk   189 hlasů  BEZDÍČEK, Josef   213 hlasů 
2. SCHNEIDEROVÁ, Jana  167 hlasů  JOSKA, David, Mgr.   263 hlasů  
3. PROVAZNÍK, Jaroslav  214 hlasů  ANDRLÍKOVÁ, Lenka   208 hlasů 
4. KOSINKA, Roman   193 hlasů  ROUS, Rudolf    207 hlasů 
5. MICHAJLOW, Pavel   137 hlasů  HEMELÍK, Zdeněk   190 hlasů 
6. KOSINKA, Jan    189 hlasů  NOVÁK, Ladislav   195 hlasů 
7. ČEPKOVÁ, Magdalena  148 hlasů  RAK, Pavel    201 hlasů 
8. BEDNAŘÍK, Zbyněk   151 hlasů  TUPEC, Zdeněk   223 hlasů  
9. DOLEŽAL, František   119 hlasů  KUCHAŘ, Jakub   184 hlasů 
10. ADAMEC, Karel   132 hlasů  SEJKOROVÁ, Jaroslava, Bc.  234 hlasů   
11. HLOUŠEK, Jiří, Ing.   177 hlasů  JOSKA, Martin   207 hlasů 
12. ZEVEL, Bohuslav, Ing.  125 hlasů  DAVID, Roman   229 hlasů 
13. MATĚJKA, Bohuslav   086 hlasů  SITKA, Ondřej   183 hlasů  
14. NYČOVÁ, Hana   143 hlasů  BOUCHNEROVÁ, Jaroslava, Mgr. 206 hlasů 
15. LONGAUER, Dušan   094 hlasů  SYNEK, Jindřich   167 hlasů 
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Složení rady obce, výborů zastupitelstva a komisí rady obce Čermná nad Orlicí 
 

RADA OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ 
BEZDÍČEK, Josef   starosta obce  e-mail: obec.cermna@tiscali.cz, tel.: 494 388 160 
JOSKA, David, Mgr.  místostarosta obce e-mail: david.joska@tiscali.cz, tel.: 777 658 203 
ANDRLÍKOVÁ, Lenka  členka rady 
RAK, Pavel   člen rady 
ROUS, Rudolf   člen rady 

   
 
KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA OBCE 
KOSINKA, Roman   předseda KV  e-mail: kontrola.cermna@gmail.com 
členové:   LOUFEK Zdeněk, PROVAZNÍK Jaroslav, TUPEC Zdeněk, MICHAJLOW Pavel, JOSKA Martin,  
    DAVID Roman, HEMELÍK Zdeněk 

FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA OBCE 
ANDRLÍKOVÁ, Lenka předsedkyně FV e-mail: finance.cermna@gmail.com 
členové:   HLOUŠEK Jiří Ing., NOVÁK Ladislav, ROUS Rudolf, FUCHSA Vlastimil, HAVLOVÁ Hedvika 

OSADNÍ VÝBOR ČÍČOVÁ 
ROUS, Rudolf   předseda OV e-mail: cicova.cermna@gmail.com 
členové:   ZEMAN Jaroslav st., MATĚJUSOVÁ Blanka, HRUBEŠ Petr, VACULÍKOVÁ Květa, MAJRYCHOVÁ  
    Alena, BRIŠ Miroslav 

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RADY OBCE 
KOSINKA, Jan   předseda KŽP e-mail: zivot.cermna@gmail.com 
členové:   LOHNISKÝ Karel, TOMANICOVÁ Soňa, FORMÁNKOVÁ Petra, HEMELÍK Zdeněk, JOSKA Martin,  
    SYNEK Jindřich, DOLEŽAL František, BEDNAŘÍK Zbyněk 

KOMISE KULTURNÍ ŠKOLSKÁ RADY OBCE 
RAK, Pavel    předseda KKŠ e-mail: kultura.cermna@gmail.com 
členové:   NĚMEC Jiří Mgr., ŘEHÁK Zdeněk, JOSKA David Mgr., ŠPULÁKOVÁ Jaroslava Mgr., ŠPULÁKOVÁ  
    Alena, ČUŽNOVÁ Barbara, SITKA Ondřej, SEJKOROVÁ Jaroslava Bc. 

KOMISE SOCIÁLNÍ RADY OBCE 
SEJKOROVÁ, Jaroslava předsedkyně KS e-mail: spoz.cermna@gmail.com 
členové:   TUŽILOVÁ Ladislava, LOUFKOVÁ Miloslava, HELLEROVÁ Marie, VACULÍKOVÁ Květa, ŠIMKOVÁ 
    Hana, ČAPKOVÁ Magdalena, NYČOVÁ Hana, BITTNEROVÁ Ivanka, ČERVENÁ Miroslava 

KOMISE STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
NOVÁK, Ladislav   předseda KSaUP e-mail: stavebni.cermna@gmail.com 
členové:   RAK Pavel, DAVID Roman, SCHNEIDEROVÁ Jana, ZEVEL Bohuslav Ing., ADAMEC Karel,   
    HAVLOVÁ Hedvika, FUCHSA Vlastimil 

KOMISE PRO MLÁDEŽ RADY OBCE 
KUCHAŘ, Jakub   předseda KM e-mail: mladez.cermna@gmail.com 
členové:   ŠPULÁKOVÁ Alena, ČUŽNOVÁ Barbara, HURDÁLEK Tomáš, NYČ Jaroslav, ŠEJNOVÁ Pavla,  
    ROUSOVÁ Kateřina, KUCHAŘOVÁ Michaela 

Pokud budete potřebovat kon-
taktovat některého z předsedů 
či předsedkyň telefonicky, ob-
raťte se prosím na telefonní čís-
lo: 777 628 203 (místostarosta obce)! 

na ledničku: 
 
ST: obec.cermna@tiscali.cz, 494 388 160, 736 601 099 
MS: david.joska@tiscali.cz, 777 658 203 
ZP: zpravodaj.cermna@gmail.com 
KV: kontrola.cermna@gmail.com 
FV: finance.cermna@gmail.com 
OV: cicova.cermna@gmail.com 
KŽP: zivot.cermna@gmail.com 
KKŠ: kultura.cermna@gmail.com 
KSO: spoz.cermna@gmail.com 
KST: stavebni.cermna@gmail.com 
KML: mladez.cermna@gmail.com 

KONTAKTY NA OBEC 

� 

zpravodaj: zpravodaj.cermna@gmail.com 
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Škola pronajímá Místní akční skupině se sídlem 
v Kostelecké Lhotě část budovy ke vzdělávání do-
spělých občanů naší obce. Tímto pronájmem zís-
ká škola v srpnu 2015 toto vybavení v hodnotě 
360 000 Kč do svého vlastnictví. Jedná se o náby-
tek a počítače s LCD monitory. Naši žáci tuto 
učebnu využívají už dnes. 
V roce 2010 se děti naší školy dočkaly vlastního 
dětského hřiště. Nebezpečné hrazdičky a stará 
šplhadla nahradily nové průlezky, houpačky a 
skluzavka. Tato zařízení přináší žákům potěšení, 
načerpání nové energie a rychlou obnovu psychi-

ky. Má to obrovský přínos pro rychlou regeneraci mezi vyučováním o velké přestávce. 
V letošním roce je naplánováno zateplení budovy a změna způsobu vytápění. Drahé topení elektři-
nou nahradí tepelná čerpadla. Veškerá rekonstrukce proběhne během hlavních prázdnin.  
K zápisu do prvního ročníku se dostavilo 14 dětí. V příštím školním roce by se mělo v naší škole učit 
kolem čtyřiceti dětí. Pro zavedení trojtřídky je to málo, ale pro stávající dvojtřídku je to velmi vysoký 
počet. Abychom zajistili optimální kvalitu výuky, budeme muset některé předměty učit samostatně. 
Chceme, aby se první ročník učil samostatně v českém jazyce, aby ostatní ročníky byly na český jazyk 
spojeny maximálně po dvou. Pokud se nám to podaří finančně zvládnout, pokusíme se dělit i mate-
matiku. Do školní družiny přijmeme na menší úvazek novou vychovatelku a paní učitelku Füsiovou 
budeme více využívat k výuce. Když se nám podaří kritické mezidobí příští školní rok překlenout a ne-
dojde k odlivu žáků, naskytne se velká šance v září 2012 obnovit trojtřídní systém na naší škole. 
Všichni bychom tuto změnu uvítali.  
Na zasloužený důchodový odpočinek odešla z naší 
školy paní Jiřina Horká, která tu působila celý pro-
duktivní život. Přejeme jí krásné lenošení a poho-
du a děkujeme za nelehkou práci, kterou pro naši 
školu s radostí vykonávala. 
Taktéž děkuji všem rodičům, kteří věří naší škole, 
dobře s námi spolupracují a táhnou společně 
s námi tu káru plnou výuky a výchovy za společný 
provaz. 

  Jiří Němec 

Krátká zpráva PS Brontosauři Čermná nad Orlicí 
 

Hlavním zájmem činnosti PS Brontosauři, jak snad všichni víte, je práce s dětmi. Snažíme se pro děti pořádat 
celou řadu akcí. Vždy začínáme dětským karnevalem, který proběhne i letos 26. března, pokračujeme rybář-
skými závody a končíme prosincovou Mikulášskou zábavou. Letos máme na 4. června naplánovaný celý den 
věnovaný dětem, kde se chceme pokusit obnovit odpolední soutěže a noční procházku pohádkovým lesem, 
která měla před lety velký úspěch. Hlavní náplní naší činnosti jsou letní tábory. Jelikož jsme trochu pověrčiví, 
tak letošní 13. tábor vynecháme a dáme si roční „pauzu“ s tím, že se budeme těšit na 14. tábor v roce 2012. 
Avšak musím se přiznat, že pověrčivost není tím hlavním důvodem, ale důvodem jsou mé nastávající červno-
vé rodinné povinnosti! Doufám, že tuto skutečnost všichni pochopí, roční pauzu ustojí a zůstanou nám věrní. 
DJ 
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SOUTĚŽNÍ KVIZ PRO OBČANY Z 
HISTORIE OBCE 
sestavil: PAVEL RAK 
 
1. První písemná zmínka o  obci: 
 a) 1352 
 b) 1342 
 c) 1432 
 
2. Nejvíce rozšířené řemeslo 
 před 1. světovou válkou: 
 a) sedlák 
 b) obuvník 
 c) lesník 
 
3. Založení obecní knihovny: 
 a) 1922 
 b) 1912 
 c) 1890 
 
4. V roce 1975 se s obcí sloučila 

místní část: 
 a) Korunka 
 b) Rybárna 
 c) Číčová 

5. Železnice Choceň - 
 Meziměstí po stavena v  roce 
 1871. Původní název 
 železniční stanice zní: 
 a) Čermná - Jelení 
 b) Korunka - Jelení 
 c) Jelení - Korunka 
 
6. Telefon v obci zřízen: 
 a) 1910 
 b) 1912 
 c) 1922 
 
7. Poslanec a senátor, rodák z 
 obce: 
 a) Stehlík 
 b) Sobotka 
 c) Smrtka 
 
8. Původní název obce: 
 a) Červená 
 b) Černá 
 c) Čermná 
 
 
 

9. Místní část Korunka před 
 připojením k obci patřila k: 
 a) Plchovicím 
 b) Plchůvkám 
 c) Jelení 
 
0. Silnice Borohrádek - Choceň 
 postavili v roce: 
 a) 1900 
 b) 1893 

Odpovědi posílejte na adresu: kultura.cermna@gmail.com, případně vystřihněte přiložený lístek a 
se zakroužkovanými odpověďmi jej odevzdejte na obecním úřadě. Správné odpovědi vylosujeme 
na veřejném zasedání v červnu 2011. Pro tři výherce jsou připraveny dárkové balíčky. 

SOUTĚŽ - BŘEZEN 2011 

správné odpovědi - jméno: _____________________ kontakt: __________________________________ 
 
1) A  B  C  3) A  B  C  5) A  B  C     7) A  B  C  9) A  B  C 
2) A  B  C  4) A  B  C  6) A  B  C  8) A  B  C  0) A  B  C  

Naděje pro trojtřídku 
 
Pořád máme dvojtřídku a musíme spojovat tři roční-
ky v jedné třídě. Tomuto způsobu vyučování by-
chom mohli brzy odzvonit. Nyní se v naší škole 
vzdělává 32 žáků. V první třídě 17 a ve druhé třídě 
15. Vloni jsme získali dotaci z EU na podporu vzdělá-
vání a ta nám mimo jiné umožnila vyučovat ve 3. 

ročníku anglický jazyk samostatně. Dotaci jsme okamžitě využili na nákup dvou interaktivních tabu-
lí a zabudovali je do obou tříd. Tímto se nám otevřely další možnosti moderního atraktivního vyu-
čování. Děti výuka na těchto tabulích baví a učivo si snadněji osvojují. Do školní družiny jsme za-
koupili moderní plazmový televizor s velkou obrazovkou, který také využíváme k výuce. 
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Zprávy komisí rady obce 
Na následujících řádcích se dozvíte informace, které byly poskytnuty předsedy či předsedkyněmi jednotlivých 
komisí. Svoje připomínky můžete adresovat na e-mailové adresy uvedené na předchozí straně.  

ZPRÁVY SOCIÁLNÍ KOMISE 
(vypracovala: Jaroslava SEJKOROVÁ, předsedkyně komise) 
 

Náplň činností členů sociální komise rady obce Čermná n. Orlicí 
• přání jubilantům – poprvé v 75letech, poté až k 80narozeninám a každý další následující rok, od 90naroze-

nin za přítomnosti pana starosty Josefa Bezdíčka 
• přání, popřípadě zájmu slavnostní obřad k příležitosti svatby, také  zlaté či diamantové na Obecním úřadě 

ve Velké Čermné 
• zasílání přání k narození dítěte 
• pokračování v tradici slavnostního obřadu vítání občánků 
• zasílání kondolencí pozůstalým 
• předání vánočního přání a návštěva spoluobčanů žijících v DD, v Domově s pečovatelskou službou 
• spolupráce s Klubem dříve narozených 
 
První schůzka sociální komise proběhla 27. ledna 2011 za přítomnosti všech členů 
• seznámení se členy sociální komise 
• postupné seznámení se všemi body činností sociální komise pro rok 2011 
• seznámení a předání seznamu jubilantů pro rok 2011 všem členům, průběh přání k jednotlivým výročím, 

slavnostním událostem, postup při nákupu dárkových balíčků, květin, přání, vedení peněžního deníku a 
pokladny 

• seznámení s přehledem kulturních akcí v roce 2011 
• vítání občánků 

 
V letošním roce 2011 mělo být popřáno 50 jubilantům. Bohužel, někteří nás nečekaně opustili. Všem pozůsta-
lým vyjadřujeme upřímnou soustrast nad jejich ztrátou bližního. 

 
21. ledna 2011 oslavili krásné výročí manželského soužití ZLATOU SVATBU - Ludmila a Jaroslav Zemanovi 
z Velké Čermné. Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a porozumění do dalších krásných let. 
 
V měsíci dubnu připravujeme vítání občánků v obřadní místnosti Obecního úřadu ve Velké Čermné. Předpoklá-
daný termín 9. duben 2011 od 10h. Rodiče nových občánků budou včas informováni pozvánkou. 

ZPRÁVY KOMISE PRO MLÁDEŽ 
(vypracoval: Jakub KUCHAŘ, předseda komise) 
 
Vážení spoluobčané, 
 jak někteří už nejspíš víte, od stávajícího nového 
volebního období bude působit v naší obci Komise pro 
mládež. Když jsem byl požádán, abych tuto komisi za-
ložil, sehnal ty správné lidi a rozběhli jsme ji, nechápal 
jsem jak je možné, že mě nebo někoho jiného to nena-
padlo už dříve. Myslím si, že komise pro mládež nebo 
jakkoli jinak pojmenovaný subjekt, který se bude starat 
o volnočasové vyžití dětí a mládeže v obci, potřebuje 

každá obec. Obzvlášť v dnešní době, kdy stále větší 
množství stále menších dětí má přístup k počítači, in-
ternetu a podobným vymoženostem. Toto vše s sebou 
přináší kupu nových možností, ale také velké množství 
deformací do našich životů. Obrovská spousta mladých 
lidí dnes nedokáže navázat kontakt s druhou osobou 
osobně, prostě to nedokážou, protože si to radši ulehčí 
prostřednictvím internetu. Druhý vážný problém je, že 
dnešní mládež je stále více obézní, stále více pohybově 
„zakrnělá“ a díky tomu stále více náchylná k nemocem 
apod. A to není asi to, co chceme, ne…? Někdo může 
třeba namítat, že na vesnici nemají děti tolik možností 
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vyžití, jako ve městě. To je možná pravda, ale to se 
změní, protože tu jsme my, Komise pro mládež obce 
Čermná nad Orlicí, a my jim ty možnosti vytvoříme!  
Spolu se mnou se o to budou snažit ještě PAVLA ŠEJNO-

VÁ, KATEŘINA ROUSOVÁ, MICHAELA KUCHAŘOVÁ, TOMÁŠ HUR-

DÁLEK, JAROSLAV NYČ, ALENA ŠPULÁKOVÁ A BARBARA ČUŽNO-

VÁ. 
 
První naše kroky a počáteční činnost bude vypadat takto: 

• zjistit poptávku naší mládeže, především dětí na-
vštěvujících základní školu, po různých zájmo-
vých kroužcích a v případě dostatečného zájmu 
bychom vznik požadovaných kroužků zajistili. 
Rovnou nabídneme sportovně-rekreační krou-
žek, který bychom sami ve svém volném čase 
pořádali a zaštiťovali, 

• v návaznosti na založení tohoto sportovně-
rekreačního kroužku a vůbec k dosažení celkově 
větších možností sportovního vyžití bychom 
chtěli vyjednat lepší podmínky využití sportov-
ních areálů v naší obci, 

• dále bychom chtěli zajistit pořádání většího 
množství zábavních poznávacích akcí, jako jsou 
karnevaly, dětský den, různé výlety, stanování 
atd., 

• a také Vás samozřejmě budeme o naší činnosti 
pravidelně informovat v našem obecním zpravo-
daji. 

 
 To by prozatím bylo od nás asi vše. Naše činnost 
se velmi rychle rozbíhá a bude rozbíhat, čehož si jistě 
brzo sami všimnete. 
 Na závěr bych chtěl říct, že jsme otevřeni jakým-
koli podnětům z Vaší strany, jako rodičů, kterým není 
jedno, jakým způsobem tráví jejich ratolesti svůj volný 
čas. Jakékoli nápady, rady či tipy můžete psát na můj e-
mail: kuchar.jakub@seznam.cz (+ na e-mail: mla-
dez.cermna@gmail.com - pozn. redakce). 

JAKUB KUCHAŘ 
předseda Komise pro mládež  

ZPRÁVY KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
(vypracovala: Soňa TOMANICOVÁ, členka komise) 
 
Psí výkaly: Sebrat, nebo nechat ležet? 
 Toto téma je dnes docela aktuální, jelikož se už ně-
kdy každému člověku stalo, že šlápl do psího exkrementu, 
že? Co si budeme nalhávat. Je to opravdu nepříjemné a 
kolikrát i trapné, když si člověk otírá nenápadně botu o 
trávník. 
 Zkusme se zamyslet nad tím, jaké by to bylo, kdyby-
chom na trávníku před svým domem měli psí výkaly. Určitě 
bychom nebyli nadšeni. Bohužel to není problém pouze 
těchto míst, ale víceméně všech veřejných prostranství 
včetně těch, na které si chodíme odpočinout nebo hrát s 
dětmi. Ono je to tím, jaký je pán, takový je i jeho pes. Takže když si lidé neváží přírody a odhazují kolem sebe odpadky, tak se 
nemůžeme divit, že neuklidí ani po svém psu. 

 
Exkrementy obsahují desítky parazitů 
„Nejčastěji jde o toxoplazmózu či toxokarózu,“ říká Hana Roháčová, primářka infekčního oddělení Fakultní nemocnice na Bulov-
ce. „Naštěstí je stále ještě zima, takže se dá předpokládat, že paraziti přežívají v exkrementech jen krátce, to za tepla je to hor-
ší,“ dodává. Větším problémem jsou podle ní výkaly na trávníku a v pískovištích než na asfaltu a na chodnících, protože paraziti 
si přelézají do půdy, kde snadno přežívají. 
 

A nemylte se: nakazit se můžete nejen bezprostředním kontaktem s výkaly, ale i vzduchem. „Zrovna dnes jsme se o tom bavili 
s jedním mikrobiologem, který teď udělal takový pokus. Umyl si auto a znečištěnou vodu vzal na prozkoumání. Ukázalo se, že 
obsahuje celou řadu spórů parazitů. A to jsme si mysleli, že auto jezdí po celkem čistém asfaltu, kde zvířata obvykle nekálí a 
hlavně že paraziti nemají na asfaltu vhodné podmínky k životu,“ popisuje Dana Bláhová, která se zkoumáním parazitů zabývá. 
„Jde o to, že výkaly po nějaké době vyschnou, rozpadnou se a prach se vznáší všude. To všechno teď všichni dýcháme,“ říká. 
Do těla se tak snadno dostanou velmi nepříjemní paraziti. „Tox ascaris leonina, toxocara canis, angio strojili, ale i echinokok,“ 
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ZPRÁVA TĚLOVÝCHOVNÉHO KLUBU, ODDÍLU KAPANÉ 
Fotbalový oddíl TK Čermná nad Orlicí si dovoluje pozvat příznivce kopané na zápasy jarní 
části sezony 2010/2011 okresního přeboru IV. třídy mužů. Do odvetných zápasů vstupuje na-
še mužstvo po nevydařené podzimní části z devátého místa desetičlenné skupiny. 

Loňský rok jsme zakončili XVI. ročníkem 
zimního turnaje v malé kopané O pohár 
starosty obce, který se konal 11. prosince 
2010. Vítězem turnaje, kterého se zúčastni-
lo osm družstev, se již počtvrté stalo druž-
stvo Smejkal tým. Druhé místo obsadil Zde-
lov a třetí místo ACZ Torpédo. Družstvo do-
mácích obsadilo sedmou příčku. 
Přípravu na jarní část sezony, která začíná 
mistrovskými zápasy až koncem dubna,  
jsme zahájili v sobotu 12. 2. 2011. Tréninky 
se konají každou sobotu od 14. hodin. 
Podle účasti hráčů na trénincích budou na 
březen a duben domluvena přátelská utká-
ní. 

Rozpis mistrovských utkání jarní části: 
Čermná  Solnice B  SO 23.04. 17:00 
Čermná  Lípa B  SO 30.04. 17:00 
Kostel. Lhota B Čermná  SO 07.05. 17:00 
Čermná  Křovice  SO 14.05. 17:00 
Javornice B Čermná  NE 22.05. 10:00 
Čermná  Dobré B  SO 28.05. 17:00 
Slatina  Čermná  SO 04.06. 17:00 
Čermná  Olešnice  SO 11.06 17:00 
Častolovice B Čermná  NE 19.06. 17:00 

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 
  

1. Častol. B 9 7 0 2 22: 10 21 ( 6) 
  

2. Lípa B 9 5 3 1 25: 17 20 ( 6) 
  

3. Křovice 9 5 1 3 19: 9 16 ( 4) 
  

4. Solnice B 9 5 0 4 24: 16 15 ( 0) 
  

5. Javornice B 9 5 0 4 18: 21 15 ( 6) 
  

6. Slatina 9 3 2 4 17: 19 12 ( -4) 
  

7. Olešnice 9 2 3 4 14: 22 10 ( -9) 
  

8. Dobré B 9 3 1 5 12: 21 10 ( -5) 
  

9. Čermná 9 2 2 5 15: 20 9 ( -4) 
  

10. 
Kostelecká 

Lhota B 
9 1 2 6 8: 19 7 ( -7) 

  

V letošním roce nás také čeká oslava osm-
desátého výročí založení fotbalového od-
dílu v naší obci. Oslavy by měly proběh-
nout v druhé polovině června po skončení 
mistrovských utkání. 

za TK Čermná nad Orlicí 
Miloš Fuchsa 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ JAMAMI O.S. 

Cvičení pro ženy a cvičení  pro předškolní děti a 
jejich rodiče v Čermné nad Orlicí 
 

Milé ženy, dívky, maminky, babičky, prostě všechny, 
které se rády hýbete a věnujete trochu času také 
samy sobě! Přestaňte se stydět a přijďte mezi nás. 
Scházíme se v tělocvičně Základní školy v Čermné 
nad Orlicí  a program máme pestrý, takže si každá 
z vás určitě vybere. 

A na co se těšit? 

Cvičení pro ženy 
V pondělí si můžete přijít zacvičit kombinované cviče-
ní s cca 20min aerobiku nebo stepaerobiku a 20 min 
posilování s činkami, gumičkami a overbally (malými 
míčky). Cvičení je zakončeno 15 min řízenou relaxací 
s celkovým uvolněním těla i mysli.  Začátečníci ne-
bojte se, všechny kroky a cviky vám rády vysvětlíme! 
Těší se na vás Petra a Jarča 
KDY: každé pondělí od 18.30 do 19.30h 
 

Ve čtvrtek je připraveno 60 min protahovacích a mír-
ně posilovacích cviků s využitím velkých míčů, ma-
lých míčků, někdy se věnujeme kalanetice a nebo 
pilatesu. Cvičení je klidnější a je proto vhodné i pro 
třetí věk.  
Těší se na vás Květa a Jarča 
KDY: každý čtvrtek od 18.30-19.30h 
 

BONUS NAVÍC! Ve středu máme exkluzivně lekce 
Zumby s Vojtou Červinkou z Týniště nad Orlicí přímo 
v Čermné! Nemusíte nikam jezdit, jen se přijďte po-
bavit a zatančit si v rytmu latinskoamerické hudby a 
pořádně si užít jako na opravdové PÁRTY! Nebojte se, 
zvládne to opravdu každý! 
Cena jedné lekce 50Kč, možnost permanentky na 10 
lekcí za 450Kč www.zumbasvojtou.cz 
KDY: každou středu od 18.30 do 19.30h 
 

Cvičení pro děti 
Ve čtvrtek máme připravené cvičení pro rodiče 
s dětmi od 1 roku do 6 let 
Přijďte si s vašimi dětmi zacvičit, zazpívat a zadová-
dět! Čekají vás staré i nové říkanky, hry a písničky a 
spousta legrace. Nestyďte se a pojďte si s námi hrát! 
Těší se na Vás Petra a Mája 
KDY: každý čtvrtek od 15.30 do 16.30h 

 

Cena: pro přístup na všechny druhy cvičení (kromě 
Zumby) zaplatíte pouze jednorázový členský příspě-
vek 100Kč/dospělý, 50Kč dítě - vždy na půl roku. Za-
placením tohoto příspěvku se stáváte členy našeho 
sdružení JAMAMI o.s. a zároveň členy ČASPV (Česká 
asociace sportu pro všechny) a získáváte tak úrazové 
pojištění po celou dobou cvičení.  
 

CO S SEBOU: Na každé cvičení nezapomeňte spor-
tovní oblečení a obuv, pití a dobrou náladu!  
 

Těšíme se na vás, ženy ze sdružení JAMAMI o.s.! 

na ledničku: 
 
Cvičení v Základní škole v Malé Čermné 
 

PO  18:30 - 19:30 aerobik, stepaerobik, posilování, řízená relaxace 
ST  18:30 - 19:30 ZUMBA 
ČT  18:30 - 19:30 protahování a posilování, kalanetika, pilates 
ČT  15:30 - 16:30 cvičení pro rodiče s dětmi 
 

Na každé cvičení s sebou sportovní oblečení a obuv, pití a 
dobrou náladu! 

 

� 
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vyjmenovává. Tedy: různé druhy škrka-

vek a háďátek. „Obzvlášť u há-ďátek je 
pravděpodobnost nákazy vyšší, protože 
je jimi promořena více než polovina psí 
i kočičí populace v Česku,“ říká Dana Blá-
hová. A spoléhat se na parazitům nepříz-
nivé počasí podle ní nejde. „Obal toxoca-
ry je tak odolný, že třeba v pískovišti pa-
razit vydrží i dva roky a čeká na svého 
hostitele,“ popisuje. 

 
Svrab není jen v románech 

Tuto nemoc často považujeme za dávno 
vymýcenou. Jenže to je omyl. Svrabem se 
můžete nakazit snadno i dnes. A je to 
velmi nepříjemné… 
Nejhorší je, že fakt, že se člověk nakazil a 
že v jeho těle žijí paraziti, často ani sám 
nezjistí. To se totiž ukáže až po letech. 
Paraziti totiž způsobují řadu nepříjem-
ných, ale snadno zaměnitelných nemo-
cí – háďátka například ekzémy a alergické 
reakce kůže, škrkavky nadýmání a zácpy, 
echinokok cysty, které vznikají léta. 
Podle Libuše Kolářové z České parazitolo-
gické společnosti je u nás až pětina lidí 
nakažena psími a kočičími škrkavkami. 

A většina z nich o tom ani neví, protože 
se u nich neobjeví žádné příznaky nemo-
ci. Na nákazu se přijde až při náhodném 
vyšetření krve díky přítomnosti protilá-
tek.  Teprve po letech se objevují skuteč-
né potíže a podle posledních výzkumů 
může nákaza škrkavkami souviset i se 
syndromem chronické únavy. 
Larvy škrkavek se totiž dostávají  do plic, 
jater i do oka, kde mohou způsobit 
oslepnutí a ničí vnitřní orgány.  Podle 
Vlasty Svobodové z Fa-kulty veterinární-
ho lékařství v Brně má škrkavky až 
90 procent štěňat a 40 procent psů do 
jednoho roku. A také necelých dvacet 
procent koček. Díky výkalům se vajíčka 
parazitů dostávají ven a v půdě mohou 
přežít i několik let. 

 
Jak proti tomu bojovat? 
Jak už víme, v některých větších městech, 
je už samozřejmostí, že majitelé po svých 
domácích mazlíčcích sbírají hnědé dáreč-
ky. I naše obec se snažila tento problém 
řešit odpadkovými koši s pytlíčky pro tyto 
účely. Bohužel však místo používání sáč-
ků na exkrementy docházelo k jejich roz-

hazování okolí dětmi. Komise pro životní 
prostředí se tímto problémem aktuálně 
zabývá a nejbližší době navrhne co neje-
fektivnější řešení. Jedním z nich by mělo 
být opětovné namontování odpadkových 
košů se sáčky na místech, kde se děti 
neshromažďují (zastávky ČAD apod.).  
 
Vážení spoluobčané, zamysleme se te-
dy, je-li pro nás důležitější vlastní poho-
dlnost - sebrat po svém miláčkovi jeho 
výtvor, nebo čistota okolí našich domo-
vů a zdraví našich dětí. Uklízejme po 
svých psech!!!  

ZPRÁVY KLUBU DŘÍVE NAROZENÝCH 
(vypracovala: Jaroslava BUBNOVÁ, členka klubu) 
 
Klub dříve narozených by Vás rád seznámil s tím, co podnikli a kde se byli podívat v roce 2010: 
23.03.2010  tradiční zahájení roku předvelikonočním nákupem v Polsku; 
26.04.2010  Beseda se záchranáři, kde nám paní Alena Dušková radila, jak si počínat při první pomoci 
13.05.2010  automobilka Kvasiny, kde jsme obdivovali čisté pracovní prostředí a systém práce; z automo- 
   bilky jsme se přesunuli do Potštejna, kde jsme žasli s jakým úsilím majitelé vracejí zámek do  
   původního stavu; 
11.08.2010  zámek v Buchlovicích - krásný rozlehlý park, zahrada, měli 
   jsme možnost vidět natáčení pohádky panem Zdeňkem  
   Troškou či výstavu fuchsií; v Hovoranech, kde jsme si užívali 
   pohodu u pana Jožky, nás čekal gulášek, vínečko, slivovička 
   i obložené talíře;  
23.09.2010  Nové Hrady - zámek, zahrada, krásné muzeum cyklistiky -  
   bylo co obdivovat; pokračovali jsme do Litomyšle, kde se  
   mohl jíž každý podívat kam chtěl, v krásném slunném  
   počasí posedět v podloubí nebo si nakoupit; 
20.10.2010  předdušičkový nákup v Polsku; 
10.12.2010  posezení u „Evičky“ - rozloučení s rokem. 
 

Všem, kteří s námi cestovali děkujeme za účast a těšíme se na 
další společné výlety! 
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ZPRÁVY KOMISE KULTURNÍ ŠKOLSKÉ 
(vypracoval: David JOSKA, člen komise) 
 
Hlavním úkolem komise kulturně-školské bylo vypracování kulturního kalendáře na rok 2011. Do tohoto 
kalendáře jsou zahrnuty i všechny akce, o kterých předpokládáme, že se na území naší obce uskuteční ne-
bo budou pořádány našimi občany. U některých je znám již konkrétní datum, u některých je datum pouze 
orientační. Kalendář bude v každém čísle aktualizován. Přesnější informace, případně změny, naleznete na 
internetových stránkách obce. 

KULTURNÍ KALENDÁŘ OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2011 
 
datum název akce   místo konání a popis akce, hlavní pořadatel 
29.01.11 Ples sportovců  Restaurace „U Hřiště“ Malá Čermná, TK Čermná oddíl kopané 
12.12.11 Masopustní průvod průvod masek obcí, SDH Malá Čermná 
26.02.11 Ples hasičů   Restaurace „U Hřiště“ Malá Čermná, SDH Malá Čermná 
15.03.11 Školení řidičů  školení pro veřejnost z pravidel silničního provozu, zasedací místnost   
      hasičské zbrojnice v Malé Čermné, začátek v 17:00 
19.03.11 Obecní ples   Restaurace „U Hřiště“ Malá Čermná, obec Čermná nad Orlicí 
24.03.11 Záchranář   beseda se záchranářem o první pomoci, Restaurace „U Krtka“ ve Velké  
      Čermné, začátek v 16:30 
26.03.11 Dětský karneval  tradiční dětský karneval, Restaurace „U Hřiště“ Malá Čermná, začátek  
      15:00 hodin, PS Brontosauři Čermná nad Orlicí 
13.04.11 Zájezd do Polska  tradiční zájezd Klubu dříve narozených 
30.04.11 Pálení čarodějnic  tradiční pálení čarodějnic, Hasičská bouda, SDH Velká Čermná 
04.06.11 Obec patří dětem  oslava dětského dne - v dopoledních hodinách tradiční dětské rybářské  
      závody na Orbanské zátoce, odpoledne soutěže na hřišti u Restaurace  
      „U Hřiště“, večer procházka pohádkovým lesem od Hasičské boudy ve  
      Velké Čermné 
15.06.11 Zájezd do Harrachova zájezd Klubu dříve narozených do skláren v Harrachově s prohlídkou okolí 
02.07.11 Slavnosti piva a gulášů již tradiční soutěž „O nejlepší guláš“, areál TJ Čermná nad Orlicí 
02.07.11 O pohár starosty obce druhý ročník soutěže O pohár starosty obce v hasičském sportu na horním  
      hřišti v Malé Čermné 
červenec Koncert mládeže  koncert mládeže z dětského tábora na Horním Jelení, areál TJ 
léto  Zábavy pro mladé  dvě zábavy festivalového typu v areálu TJ 
podzim Vzdělávací podzim  vzdělávací besedy na různá témata 
20.08.11 Slavnosti piva a reg.sp. nová soutěž s přehlídkou  regionálních specialit, areál TJ 
03.09.11 Ukončení prázdnin tradiční akce pořádaná SDH Velká Čermná u Hasičské boudy 
03.12.11 Mikulášská zábava Mikulášská zábava - odpoledne pro děti, večer pro dospělé v Restauraci „U  
      Hřiště“ v Malé Čermné 
prosinec Vánoční posezení  Vánoční posezení nejen pro dříve narozené, Klub dříve narozených 

 

 
 

na ledničku: 
  
 
29.01.11 Ples sportovců  
12.12.11 Masopustní průvod 
26.02.11 Ples hasičů   
15.03.11 Školení řidičů  
19.03.11 Obecní ples   
24.03.11 Záchranář   
26.03.11 Dětský karneval  
13.04.11 Zájezd do Polska  
30.04.11 Pálení čarodějnic  
04.06.11 Obec patří dětem 

15.06.11 Zájezd do Harrachova 
02.07.11 Slavnosti piva a gulášů 
02.07.11 O pohár starosty obce  
červenec Koncert mládeže  
léto  Zábavy pro mladé  
podzim Vzdělávací podzim  
20.08.11 Slavnosti piva a reg.spec. 
03.09.11 Ukončení prázdnin  
03.12.11 Mikulášská zábava  
prosinec Vánoční posezení  

AKCE V OBCI 2011 
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POZNÁMKA NA VOLNÉ MÍSTO - ÚZEMNÍ PLÁN Obec má povinnost do roku 2015 vypracovat nový 
územní plán obce. Na základě toho byla zřízena i Komise stavební a územního plánování. V současné 
době je schváleno ZADÁNÍ územního plánu, které 28.2.2011 schválilo zastupitelstvo obce na svém zase-
dání. Schválené zadání územního plánu je k dispozici na obecním úřadě, na úředních deskách a na inter-
netových stránkách obce: www.cermna-n-orl.cz. Doporučujeme tuto problematiku sledovat a věnovat 
novému územnímu plánu patřičnou pozornost! Aktuální informace naleznete vždy na webu obce, pří-
padně se můžete informovat u předsedy komise pana Nováka, či na obecním úřadě! 

AKCE V BŘEZNU 2011 
 

15.03.Školení řidičů - hasičská zbrojnice v Malé Čermné se začátkem v 17:00  - se-

známení s novinkami v silničním provozu, diskuze s odborníkem panem Kubiasem z auto-

školy v Kostelci nad Orlicí  19.03.VII. obecní a podnikatelský ples  - obce Čerm-

ná nad Orlicí na sále Restaurace „U Hřiště“ v Malé Čermné se začátkem ve 20:00 hodin, 

hraje JK Band Ohnišov, vystoupí mažoretky z Kostelce nad Orlicí, PŘEDPRODEJ vstupenek 

od pondělí 14. března 2011 na obecním úřadě 24.03.Beseda se záchranářem - 

beseda o zásadách první pomoci v Restauraci „U Krtka“ ve Velké Čermné se začátkem v 

16:30 26.03.Dětský karneval - tradiční dětský karneval, diskotéka pro děti, soutěže, 

trampolína, skluzavka - na sále Restaurace „U Hřiště“ se začátkem v 15:00 hodin 

Kurzy ovládání PC 
Na měsíc březen je naplánováno za-
hájení druhého kola kurzů ovládání 
PC. Kurz však už není plně hrazen z 
dotací, tedy bude nutná finanční 
spoluúčast účastníků kurzů. Podařilo 
se domluvit dva kurzy - Základy ovlá-
dání PC a Ovládání PC pro mírně po-
kročilé.  Kurz by se konal 2x týdně 
vždy v úterý a ve čtvrtek v Masaryko-
vě základní škole, v nově vybudované 
počítačové učebně (viz foto). První 
skupina by vždy začínala v 16:00, druhá v 18:00. Celkem by proběhlo 10 lekcí po 90-ti mi-
nutách. Díky finančnímu příspěvku od obce by byla cena účastnického poplatku: 500,- Kč 
za kurz.  
Případní zájemci se prosím hlaste na e-mailu: david.joska@tiscali.cz nebo na tel. čísle 777 
658 203. Uzávěrka přihlášek je 23. března 2011. Předpokládaný začátek kurzů 29. března 
2011. 


