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Úvodník

V roce 2014 uplynulo 100 let od začátku první 
světové války s tragickými následky i pro naši obec 
a čtvrt století od doby, kdy došlo v našem státě  
ke změně politického systému – socialismus nahrazen 
demokracií. Letos si připomeňme již 130. výročí 
založení hasičského sboru a rovněž má výročí i naše 
„Ročenka”, letos je vydávaná už po dvacáté.
Z nepříjemných zpráv roku je válečný konflikt vyvo-
laný separatisty na východní Ukrajině a radikálními 
islámisty v Iráku a Sýrii. V obou případech se nepo- 
dařilo do konce roku válečné akce ukončit. V několika 
státech západní Afriky se rozšířilo velmi nebezpečné 
infekční onemocnění zvané EBOLA. Dosud se  
nepodařilo nalézt účinný lék.
Naše obec se souhlasem zastupitelů odkoupila budovu 
bývalé policie (státňák) od Ministerstva vnitra a rovněž 
se podařilo plnit letošní plánované akce na zvelebení 
obce uvedené v samostatném přípěvku.
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100 let od vypuknutí I. světové války
Alois Maršík

V roce 2014 jsme si připomněli toto smutné výročí začátku první světové 
války. Co tomu předcházelo, zmapovali naši historici. Rakousko-Uhersko 
naplánovalo v roce 1914 vojenské manévry v Bosně. Tato země byla 
obsazena Rakousko-Uherskem v roce 1878. Byla to zaostalá země, dlouho 
ovládána tureckými feudály. Rakouská okupační správa vybudovala alespoň 
infrastrukturu v podobě železnice, silnic a správních budov. V roce 1910 bylo  
88 % obyvatel negramotných. Srbští nacionalisté považovali Bosnu za srbské 
území a rozněcovali nenávist vůči Rakousku. Manévrů se účastnil vždy i císař 
František Josef, ale tomu bylo v tomto roce již 84 let. Pro pokročilý věk 
pověřil, aby ho zastoupil následník trůnu František Ferdinand d´Este. Na 
Balkáně byla velmi rozjitřená situace a srbští nacionalisté tvrdili, že manévry 
jsou jen zástěrkou pro napadení Srbska. To sice nebyla pravda, ale celková 
nálada nahrávala poplašným zprávám a fanatickým nacionalistům. František 
Ferdinand věděl, že s tímto nebezpečím musí počítat. Přece se rozhodl, že 
pojede i s manželkou Žofií. Manévry úspěšně skončily. Poslední den pobytu 
následníka trůnu dne 28. června projížděla kolona aut sarajevskými ulicemi 
mezi špalíry přihlížejícího davu. Mezi nimi byli tři fanatičtí mladí bosenští 
studenti žijící v Bělehradě rozhodnutí arcivévodu zavraždit. Bosenský Srb 
Gavrilo Princip asi ze 3 m pistolí smrtelně zranil následníka trůnu i jeho 
manželku. Po atentátu vrah spolkl cyankali, jed byl ale neúčinný. Zemřel na 
tuberkulózu v roce 1918 v Terezíně, kde si odpykával trest v těžkém žaláři.

Sled událostí po sarajevském atentátu:

  6. července

23. července

24. července

25. července

26. července

28. července
29. července
31. července

Císař Vilém II. a říšský kancléř ubezpečil Rakousko-Uhersko 
svou bezpodmínečnou věrností a tím de facto vystavili „bianco 
šek k válce“.
V Rakousku-Uherském ultimátu Srbsku Vídeň požadovala 
potlačení údajné protirakouské propagandy a Rakouskou 
spoluúčast na vyšetřování sarajevského atentátu.
Rusko vyhlásilo, že nedovolí žádný útok na srbskou suvere-
nitu.
Rakousko-Uhersko mobilizuje osm armádních sborů. Úplnou 
mobilizaci vyhlásilo 31. července.
Německo obdrželo depeši britského krále Jiřího V. o potřebě 
zachování míru a vyvodilo z toho domněnku, že Velká Británie 
nepůjde do války.
Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku.
Rusko nařídilo mobilizaci své armády.
Německo adresovalo ultimátum Rusku a Francii.
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pomník u kaple:
jmenný seznam padlých našich občanů

  1. srpna
  2. srpna

  3. srpna

  4. srpna
  6. srpna
11. srpna

23. srpna

  2. září
  1. listopadu
  5. listopadu
16. prosince

Francie mobilizovala. Německo vyhlásilo válku Rusku.
Uzavřena smlouva Německá s Tureckem. Turecko ohlásilo 
svůj vstup do války proti Rusku, pokud Rusko a Německo 
budou ve válečném stavu.
Německé jednotky vstoupily do Belgie a Lucemburska a rovněž 
v tento den Německo vyhlásilo válku Francii.
Velká Británie vypověděla válku Německu.
Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Rusku a Srbsko Německu.
Francie vyhlásila válku Rakousko-Uhersku a o den později  
i Velká Británie.
Japonsko vyhlásilo válku Německu a Rakousko-Uhersko 
Japonsku.
Turecko nařídilo mobilizaci.
Rusko vyhlásilo válku Turecku.
Velká Británie a Francie vyhlásily válku Turecku.
byl zřízen britský protektorát nad Egyptem.

Válka pokračovala do roku 1918, než došlo k smíru. Sarajevský atentát zničil 
usilovně udržovanou rovnováhu v Evropě. Habsburská monarchie se rozpadla, 
vznikly nové samostatné státy a mezi nimi i Československo. Této války se 
účastnilo přibližně 100 milionů vojáků ze čtyř kontinentů naší planety 
(Evropy, Asie, Ameriky i Afriky), proto je nazývaná I. světová. Zahynuly 
miliony vojáků a civilistů, byly statisíce raněných a nezvěstných a rovněž se 
nevrátilo do svých domovů na 300 tisíc padlých českých vojáků – mezi nimi  
i 25 místních.

vlevo vojín Josef Mazáč z čp. 24
měl štěstí, válku přežil
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130 výročí hasičského sboru
Alois Maršík

V roce 2014 uplynulo již 130 let od založení hasičského sboru v naší obci. 
Začátky byly těžké, chyběly hlavně finanční prostředky na výzbroj. Velkou 
zásluhu na založení spolku měl místní řídící učitel Josef Hanzl. Do naší školy 
nastoupil v r. 1879 z Přepych a působil zde 26 let. Po celou dobu jeho 
působení podporoval činnost spolku a byl i jeho velitelem. Ve školní kronice 
je od něho zapsán příspěvek o založení hasičského sboru, který v doslovném 
přepisu zde uvádíme:

Až do roku 1883 nestávalo v obci naší žádného spolku hasičského, i vydal 
správce školy nadšené provolání ku všem občanům, zejména k mladšímu 
dorostu, vybízeje je, aby po příkladu jiných obcí sestoupili se ve spolek nad 
jiné užitečný. Výsledek byl překvapující, neboť již na první neděli, na kterou 
určen zápis členů, podepsalo více jak 24 členů, kteří zvolivše prozatimní 
výbor uložili mu, aby o stanovy a schválení jich se postaral. Po schválení  
stanov zvolen výbor definitivně. Velitelem spolku jmenován jednohlasně  
p. Václav Schreiber lesní zdejší. Jednatelem, pokladníkem a podvelitelem 
zvolen Josef Hanzl. Bohužel nedostávalo se peněz k zakoupení výzbroje 
nevyhnutelně potřebných. I obrátil se výbor na všechna místa, kde očekával, 
že žádosť jeho oslyšána nebude s prosbou, aby spolek ten buď činně neb 
hmotně podporovali. Těmito žádostmi sešlo se přes 200 zlatých, kteroužto 
částku doplnila obec darujíc spolku 100 zl. Maje výbor částku takovou  

hasičský sbor z r. 1941 při příležitosti svěcení kaple
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pohromadě, vyjednával výbor spolku s firmou Smejkal a syn, která mu od 
jiných spolků nad jiné odporučena byla. I zakoupena výzbroj za 340 zl., která 
také dne 9. července na místo přišla. Druhého dne 10. července 1884 šli 
veškeří členové vedeni podvelitelem Josefem Hanzlem svému přispívajícímu 
členovi P. F. A. Peckovi, kaplanu v Náchodě, který téhož dne s pouti mši  
sv. sloužiti měl, naproti, načež při kázání a službách Božích vykonávali čestnou 
službu. Tím započal záslužný spolek ten činnost svou Bohem a já volám další 
činnosti spolku tomu upřímné „Nazdar“.

oslava v roce 1984, stoletého výročí od založení
místního hasičského sboru
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Osídlení obce v době číslování domů
Alois Maršík

Panovnice císařovna Marie Terezie nařídila patentem z 10. března 1770  
soupis obyvatel, číslování domů, selských gruntů a všech chalup v městech  
a na vesnicích.
V Čechách bylo oficiálně zavedeno číslování obytných domů od října 1770 
do poloviny roku 1771. V době zmíněného číslování bylo v naší obci evido-
váno 28 obytných domů. Od této doby byla každá budova označena číslem 
popisným, které se začalo ihned používat v zápisech matrik a purkrechtních 
(pozemkových) knihách. Toto opatření bylo velmi potřebné hlavně pro místa 
s větším osídlením, kde se vyskytovalo více rodin se stejným příjmením. V té 
době podle neúplného sčítání žilo v českých zemích přibližně 4 mil. obyvatel. 
V naší obci žily tehdy ve čtyřech domech rodiny Zelených a ve třech domech 
rodiny Balcarovy a Maršíkovy. Tyto rodiny se stejným příjmením byly upřes-
ňovány ještě přídomkem hlavy rodiny, např. Malý, Velký, Tlustý, Řezník atd.
Číslování prováděla komise složená ze zástupce vrchnosti, místního rychtáře 
a jeho radních (konšelů). Ta rozhodla, že se započne od prvního obytného 
domu po pravé straně veřejné středové cesty vedoucí od Borové k sousední 
obci Březové do Náchoda. Tato cesta je uváděna v písemném dokumentu  
z r. 1444. kde se uvádí, že panoš Jan Tamchyn dal poddaným povolení zřídit 
cestu v Čermné pokračující přes Březovou do Náchoda a most přes řeku 
Metuji v Bělovsi.
První číslo popisné (čp.) připadlo na rodinu Jana Zeleného. Tento dům vyhořel 
a nová stavba dostala opět původní čp. 1. Nyní zde žije rodina Jiruškova. Na 
této straně cesty bylo celkem 12 obytných domů, z toho více jak polovina 
byly selské usedlosti. Poslední čp. 12 bylo ve vlastnictví rodiny Jiřího Suka, 
nyní na tomto místě stojí nový rodinný dům v majetku rodiny p. Vlčkové. 
Jediné čp. 4 je nyní na levé straně. Při číslování bylo na pravé a středová 
cesta vedla blíž k potoku.
Komise pokračovala s číslováním po pravé straně, ale v opačném směru – od 
hranic obce Březové. Prvnímu domu v majetku Josefa Ptáčka bylo přiděleno 
čp. 13. Nyní je majitelem Josef Zelený a v roce 1836 se připomíná na tomto 
čp. mlýn. Další čp. jsou i dnes bez změny pořadově očíslováná podle cesty  
až k čp. 28, kde se uvádí vlastník David Malej. V r. 1836 se zde připomíná 
myslivna. Nyní nový výstavní bytový objekt postavený v r. 1938 zvaný  
fořtovna je v majetku rodiny Bartoňů z Dobenína.
Z tohoto výčtu vyplývá, že veřejná cesta v té době vedla za čp. 28 a pak 
podle lesa na tzv. Pastřepek. Odtud navázala na starou cestu do Borové.  
Později pro jízdní obtížnost se používala cesta lesem přibližně po nynější 
okresní silnici.
První obytný dům postavený po číslování (čp. 29) byl v majetku Girži Nitrže 
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(Jiřího Nýče). Nyní je v majetku rodiny Machů a další čp. 30, postavené 
Janem Hognou, stálo za čp. 11. Posledními majiteli byla rodina Holubova, 
která se v r. 1938 odstěhovala. Chalupa ve špatném stavu nebyla obydlena  
a došlo k její demolici. Toto čp. bylo přiděleno novostavbě rodinného domku 
v majetku rodiny Zelených na jiném místě v obci.
V současné době je v obci evidováno 200 čísel popisných, z toho bylo pět 
čísel popisných zbořeno.

Pojmenování jednotlivých částí místního území vznikalo postupně již od  
14. století, kdy vznikala naše obec. Některé názvy jsou téměř zapomenuté  
a pro dnešní mladou generaci již neznámé. V první obecní kronice, psané od 
roku 1931, zapsal tyto názvy místní kronikář, řídící učitel Josef Laušman, který  
je roztřídil do tří skupin.
Pánské lesy: Ve vrchu, U lýsu, Isinka, Mokrá cesta, Dubovice, Černá voda, 
Vaklík, Loupežnická slůj, Karlu díl, U bílé skály, Kozí hřbety, Šoupadlo,  
Pecinka, U koláře, Kapsa, Roviny, U prlavé vody, Rasů díl, Kašparka, U brudku,  
U kamene, U vojáka, Červený vršek, U borovského mlýna, U smrti, Malá louka, 
Velká louka, U Olešenky, U borovice, Ve vrchu
Selské lesy: Bučina, Bor, U panské stráně, Močidlo, Javorská paseka, Sejřavy, 
Doly, Václavův les, Petrův les, Nad mlýnem
Polnosti: Za humny, Ve vazích, Vrška, U habru, Na rovinách, Dubecký, 
U brůdku, Malá strana, Kovářův vršek, V bahnách, Na skále, Na bubnu, 
U nádržky, Vrbiny, Draha, U třešinky, U cihelny, Pastřepek
V katastru obce protéká pět potoků: Ptačí, Sejřavský, Dolský, Mezní, Borovský
Nejznámější názvy v sousedních obcích: Strážnice (Borová), Kohoutina  
(Jarków), Nosatka (Březová), Kodrťák (Dobrošov)
Některé názvy vznikly i podle událostí. Například v lesích mezi naší obcí  
a Peklem se nachází skalní útvar nazývaný „Loupežnická slůj“. Z lidových pověstí  
za dávných časů se v těchto místech zdržovali loupežníci, kteří přepadávali lidi 
a je okrádali, když chodili touto cestou se zbožím, a nebo do pekelského mlýna 
na semletí obilí.
Zajímavým názvem je „Kašparka“. Podle bývalého kronikáře Josefa Vévody 
se zde ve skalní sluji usadil muž jménem Kašpar s manželkou. Jejich synovi 
říkali Kašpárek. Když dorostl, odešel do světa, a když se po dlouhé době vrátil, 
rodiče už nežili.
Druhou verzi, mi vyprávěl asi před 20 lety Vladimír Martínek z Borové zesnulý 
v roce 2012 v nedožitých 101 letech. Ten si velmi dobře pamatoval, co je učili  

Pomístní názvy v katastru obce
Alois Maršík
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v místní škole. Jméno „Kašparka“ vzniklo po rytíři Kašparovi, který si zde  
vybudoval dvorec. V té době bylo obvyklé, že rytíři dostávali od vrchnosti za 
dobré služby pozemky. K zániku dvorce došlo po roce 1621 po prohrané bitvě  
na Bílé hoře, kdy bylo 21. 6. 1621 popraveno 27 vůdců stavovského povstání 
na Staroměstském náměstí v Praze. Mezi pěti rytíři byl popraven i Kašpar Kaplíř 
ze Sulevic údajně majitel zmíněného dvorce. Pozdější kamenné rozvaliny dvor-
ce byly postupně odváženy na obytné domy, nejvíce po roce 1874, kdy shořelo 
v Borové 87 domů. Místo, kde stál dvorec, je ještě dohledatelné.
Z názvů zde uvedených, některé zanikly. Nové názvy byly doplněny. Je možné 
předpokládat, že některé neuvedené nejsou dosud všeobecně známé a nebo  
se je nepodařilo zjistit.

Události z domova i ze světa

Vyvrcholila ukrajinská krize obsazením krymského poloostrova 
s cílem vyhlásit tuto oblast jako součást ruského území, což se 
uskutečnilo. Válečné akce započaly též na východě Ukrajiny, 
kde žije převážně ruské obyvatelstvo.
Krátce po 14. hodině vypukl v Borové v areálu zemědělského 
družstva velký požár. Ustájené krávy a velký počet prasat se 
podařilo vyhnat do volné přírody. Shořel traktor, nikdo nepřišel  
o život. Předběžná škoda je několik miliónů Kč.
V letošním roce se uskutečnil již 45. ročník dálkového pochodu 
„Borovská padesátka“ organizovaná TJ Sokol v Borové.
Na Chebsku postihlo oblast v okolí Kraslic zemětřesení  
4,5

o
 Richtera, dosud za posledních 100 let nejsilnější a způsobilo  

výrazné praskliny na zdivu rodinných domků.
V Náchodě slavnostním přestřižením pásky otevřen nový  
autobusový terminál vedle vlakového nádraží. Investice téměř za  
40 milionů Kč.
Malajsiský letoun s 295 lidmi na palubě byl sestřelen v místě, 
kde je válečná zóna na východě Ukrajiny. Boeing letěl z Amste-
rodamu do malajské metropole Kuala Lumpuru. Všichni cestující 
včetně posádky zahynuli.
Místo tří větrných elektráren na území Nového Hrádku se  
připravuje využití jednoho tubusu na rozhlednu. Tři vítězné  
návrhy byly zveřejněny v tisku.
Byl odvezen z naší obce vzrostlý smrk pichlavý v délce 10 m, 
který byl darován jako vhodný vánoční strom městu Náchod. 
Mluvčí radnice vyjádřila vděk manželům Venušce a Karlovi  
Dynterovým z čp. 89.

V březnu

11. května 

31. května 

31. května

  4. července

17. července

31. října

27. listopadu
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Kupci a obchodníci
Alois Maršík

Dříve než byla vynalezena platidla, probíhal směnný obchod. Spravedlivější  
obchodování nastalo platbou drahými kovy různých tvarů, až se platidlo ustálilo 
na kruhové plíšky. Ty byly ručně raženy a alespoň z jedné strany měly ražbu. 
Jedno z prvních platidel na českém území byly tlusté vyduté zlaté mince, které 
se razily v druhém a prvním století před Kristem, později nazývané keltské 
duhovky. Nejstarší česká mince denár se začala razit okolo roku 955 v po-
čátcích samotného státu. Ražení mincí se postupně zdokonalovalo a kromě 
zlata a stříbra u menších hodnot byl použit bronz měď a nikl. Postupně jak se 
lidská společnost utvářela a počty obyvatel se zvyšovaly, stále více se rozšiřova-
la výroba různého zboží na základě zvýšeného odbytu. Zprostředkování koupě 
– prodej měli na starosti kupci a obchodníci. Nejdříve to byly potraviny všeho 
druhu, léčivé byliny, které se prodávaly na trzích a jarmarcích, které zásobovali 
ze svých přebytků místní rolníci. Rozšiřováním řemeslné výroby byly trhy  
obohacovány rukodělnými výrobky. Tímto způsobem povstal obchod a poji-
dlem obchodním mezi různými národy byly zemské stezky, zvané soumarské. 
Vozů tenkráte ještě nebylo a břemena se nakládala na koně, jež kupci „před 
nimi kráčejíce za uzdu vedli”. Z ciziny přiváželo se k nám v dobách pradávných 
různé zboží hlavně kůže, koření, zvláště šafrán, různé zbraně, jantar, jemná 
sukna a zejména sůl. Od nás se vyváželo především obilí, med, vosk, plátno 
a rovněž dobytek, koně, ovce a další zboží. Později se rozrostl obchod a zboží 
nakupovali a prodávali obchodníci, kteří již používali vozy s koňským spře-
žením. Prodávané zboží bylo oceňováno penězi různých hodnot v příslušné 
době platnosti. Je pravdou, že i u nás byly v platnosti peníze některých cizích 
měn. Kromě prodeje na trzích začaly v městech vznikat prodejní obchody 
a později smíšené i na vesnicích. V Náchodě to byli především židé, kteří  
z větší části vedli místní obchody. Po roce 1700 nabývají křesťanští obchodníci 
převahu nad židovskými. V náchodských zápisech je např. uváděn žid Šimon 
Kraus, který v roce 1623 dodával obci potřebné zboží jako papír, vosk, provazy, 
terpentýn, křídu a další zboží. Kateřina Klanková nabízí ku prodeji máslo, mouku, 
sůl, svíčky, ocet, žemličky, chléb, křídu a jiné zboží. Jakub Koudela prodává 
„barchán“ (barchet), olej dřevěný, železo ve svazcích v holích. Jakub Čadyk  
má velký obchod s plátny tenkými. Další obchodníci prodávají výrobky měděné, 
cínové, bílé plechy, výrobky z kůží, střelný prach a další.
V naší obci v době, kdy ještě nebyla průmyslová výroba, živili se občané  
převážně tím, co sami vypěstovali. Bezzemci pracovali v místních lesích nebo 
vypomáhali u sedláků, z části byli odměňováni naturálně. Rozvojem průmyslu 
v druhé polovině 19. století se na Náchodsku stavěly především textilní fabriky, 
v kterých i místní občané našli uplatnění. Do práce chodili pěšky a pracovali 
za mzdu. A to byl hlavní důvod, že se i na vesnicích začaly budovat obchody 
se smíšeným zbožím. Mezi hlavními nakupujícími byli dělníci z továren. Dříve 
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hostinec u Karla IV

prozatimní obchod se smíšeným zbožím postavený v sousedství 
čp. 6 – majitel Josef Balcar z čp. 121 uprostřed na snímku

nejnutnější zboží na vesnicích zajišťovali pekaři a majitelé hospod, kteří měli 
mimo pohostinství  ve dvou hospodách i výsek masa. Mezi prvními obchodníky 
se smíšeným zbožím byl František Tluka z čp. 77 a Josef Balcar z čp. 121. 
Oba dva si v první republice postavili rodinné domky, v nichž vyčlenili prostor 
pro prodejnu. V druhé světové válce provozoval též obchod Josef Čejchan  
v domě čp. 33. Textilní zboží prodával hostinský Karel Zelený v čp. 70 a krátce 
i Josef Zelený z čp. 48. Zajímavým prodejcem byl Josef Zelený z čp. 26, který 
se zabýval těžbou a prodejem rašeliny, kterou z větší části dovážel do lázní  
Chudoby. V roce 1929 postavil si nový rodinný domek a starý ponechal. Náhlé 
úmrtí v roce 1930 překazilo mu další obchodní činnost. Tabákové výrobky  
postihl v r. 1940 ve válce 5 lístkový systém. Oprávněným prodejcem ve svém  
domě čp. 53 byla paní Marie Jarošová, rodačka z Březové. Po roce 1945 se 
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reklamní leták na prodej rašeliny místního obchodníka Josefa Zeleného

prosazoval učební obor obchodní příručí. Po roce 1948 bylo soukromé podnikání 
likvidováno. Obchody a hospody na Náchodsku přešly pod družstvo Jednota 
Hronov. V uvedené době byl u nás v provozu jeden obchod se smíšeným 
zbožím v čp. 77 a jedna hospoda v čp. 66, krátce i v čp. 70. Dne 8. února 
1962 byla v naší obci otevřena samoobsluha potravinářského zboží v bývalém 
hostinci čp. 70. Po roce 1990 byly navráceny obchody i hostince původním 
majitelům. Samoobsluha zanikla 30. června 1995 a obchod se smíšeným 
zbožím se vrátil do čp. 77 a je v provozu dodnes. Posledními majiteli a pro-
vozovateli jsou od roku 2001 manželé Lněničkovi. Krátkodobě byla otevřena  
i prodejna v čp. 48, po roce 2000 zrušena. Pekárny a cukrárny Náchod otevřely 
od 1. září 2008 v naší obci prodejnu smíšeného zboží „U Kubíčka“ v čp. 70. 
Nízký obrat způsobil, že byla dnem 10. listopadu 2010 zrušena. Pohostinství 
po navrácení hospody U Javora dětem původních majitelů bylo pronajímáno. 
V roce 1997 kupuje místní hostinec Jaroslav Vlach a po jeho úmrtí se stal  
v roce 2011 novým majitelem Aleš Bocek, který provozuje pohostinství dodnes. 
Jaká je současnost kupců a obchodníků? Všeobecně v republice menších 
obchodů ubylo. Nahradily je ve městech velké obchodní domy z větší části  
zahraničních společností, nazývané markety, supermarkety, např. Albert, Kau-
fland, Lidl, Penny, Billa, Makro a další. Prodejce zajišťuje převážně zboží balené  
a ceněné čárovým kódem. Vznikly též velkoobchody s průmyslovým zbožím, 
např. prodej nábytku, elektroniky, stavebních materiálů atd. Jejich konkurencí 
je v současné době u některého zboží internetový obchod s doručením do místa 
objednavatele. Na vesnicích mnoho obchodníků ukončilo činnost, občané musí 
zajišťovat nákupy ve městech. Zanikly i některé hospody. V naší obci převážná 
většina občanů dojíždí do měst za prací osobním autem, a to pak využijí zpra-
vidla k větším nákupům, hlavně potravin ve velkoobchodech. Obdobně zařizují 
větší nákupy i schopní důchodci. U nás se ještě udržel obchod i hospoda, není 
však záruka, že zůstanou. Bude záležet, jak budeme tyto obchodníky využívat.
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V minulosti, až do padesátých let minulého století na vesnicích každá rodina 
likvidovala domovní odpad po svém. Vznikalo ho minimálně. Umělé hmoty téměř 
nebyly. Při nákupech potravin obchodníci používali papírové sáčky různých 
velikostí, případně balicí papír, krabice. Umělá hnojiva na vesnicích hojně 
používaná, např. ledek, draselná sůl a další, se zásadně prodávala v papírových 
pytlích. Textilní pytle byly používány při prodeji nebo nákupu brambor či obilí 
a v obchodech se z nich rozvažovala mouka, cukr, luštěniny a zemědělci je pou- 
žívali hlavně k manipulaci s obilninami. Malé, převážně bavlněné pytle se užívaly 
hlavně v domácnostech pro uskladnění sušených hub, křížal, léčivých bylin  
a ty se používaly několik let, než se vyřadily. Poškozený textil, kterého nebylo 
možné již využít, dosloužilé boty a papír se pálily v kamnech. V domácnostech 
k vaření i k  zajištěn  tepla se používalo do konce II. světové války v naší obci  
jenom dřevo. Dřevný popel se prosíval a používal jako hnojivo na travní plochy. 
Různé slupky ze zeleniny, brambor a jiného se využívaly jako krmení, např. pro 
skot, nebo se likvidovaly na hnojištích. Nepotřebné železo skončilo u kováře, 
později se odváželo do sběren. Z výčtu zde uvedených vznikajících odpadů  
je jasné, že nebyl důvod si s nimi dělat starosti, protože téměř žádné nevznikaly. 
Jediný odpad, kterého se rodiny rády zbavovaly, byly střepy skla a keramiky  
a později přibyly plechovky od konzerv a hrnce.
V naší obci bylo schváleno místo v obecním lese, kde v minulosti byla vykopána 
hluboká vlčí jáma. Sloužila k odchytu vlků, kteří způsobovali hospodářům 
velké škody. V té době se jáma přikryla hrazením a větvemi, uprostřed byl kůl  
a na něm připevněno vnadidlo a okolo něho bylo propadliště. Tato jáma se 
nacházela asi 10 m od okraje cesty nedaleko od dnešní sochy dřevorubce. Zde 
se ukládal zmíněný odpad po mnoho let. Po válce, asi v padesátých letech, 
byla jáma zasypána.
V druhé polovině minulého století začalo domovních odpadů každoročně  
přibývat. Začaly vznikat tzv. divoké skládky. Přibyly další odpady při výstavbě 
nebo rekonstrukci rodinných domků, vznikal různý zbytkový materiál, např. 
při výměně krytiny, zbytky nátěrových hmot, opotřebené pneumatiky, vyřa-
zené plasty, sklo a hlavně to byl uhelný popel. Obce měly povinnost tento 
stav řešit a rovněž to platilo i pro podniky, výrobní družstva a všude tam, kde 
vznikal odpad. V provozu místní pily vznikl problém, kam odvážet přebytečné 
piliny. Vedoucí pily, po dohodě s vedením státního statku, určil místo, kde se 
začal neškodný odpad skládkovat. Představitelé obce využili tuto skládku i pro 
domovní odpady. Dvakráte do roka, a to před prvním májem a na podzim, byly 
přistaveny dva traktorové vleky – jeden u místního národního výboru a druhý 
u čp. 2. Tento způsob sběru byl prováděn až do roku 1990. Popel, z větší 
části uhlový, si musel každý likvidovat po svém. Sběr železa a barevných kovů 

Domovní odpady dříve a dnes
Alois Maršík



14

zajišťoval podnik Kovošrot ve své režii. Další malá skládka se souhlasem MNV 
byla, na rozcestí cest do Vrbin a Drah u čp. 93, později zplanýrována. Prostor 
slouží dnes jako malé odstavné parkoviště.
Po roce 1990 se nakládání s domovními odpady podstatně změnilo. V roce 
1991 obec kupuje od VAK Náchod a. s. nákladní auto AVIA 30, které se začalo 
využívat na sběr a odvoz kovového šrotu, popele ze ZŠ a MŠ. Nakládání s tuhým 
komunálním odpadem dle vydaného zákona č. 367/90 Sb. schválilo obecní 
zastupitelstvo dne 25. 1. 1993 vyhláškou dle současných obecních možností 
s účinností od 1. 4. 1993. Krytí nákladů bylo zpoplatněno ve výši 40 Kč 
na osobu a rok. Vyhláška v plném znění je otisknuta v první vydané Ročence  
v r. 1995. V roce 1992 přešly ze zákona do vlastnictví obce původní obecní 
lesy. Zde byl vyčleněn prostor tzv. písníku pro skladování popele. V roce 1938 
se na tomto místě prováděla příprava k vybudování velkého vojenského bunkru. 
Průchozí cesta do písníku byla zajištěna v obou směrech závorou. Popel se 
zde hromadil a po dostatečném množství byl odvážen na okresní skládku  
do Nahořan. Část byla při planýrování zahrnuta zeminou. Postupně od tohoto 
roku byly zakoupeny 4 velké kryté kontejnery o obsahu 10 m3 a 4 malé na sklo. 
Problém s popelem byl vyřešen v prosinci roku 2000 zavedením popelnic.  
Od 1. 1. 2001 zajišťuje odvoz firma Marius Pedersen dodnes. Cena jednoho 
svozu popelnice v letošním roce je od 50,60 Kč do 55,70 Kč. Podle potřeby 
si místní občané mohou koupit známku na 52, 39, 26, 21 a 13 svozů za rok. 
Firma dvakráte do roka sváží po obcích i nebezpečný odpad a rovněž odebírá 
pneumatiky z osobních aut, elektropřístroje, ledničky, mrazničky, televizory  
a dle potřeby zajišťuje odvoz plastů skladovaných v kontejnerech. Obec jeden-
kráte do roka přistavuje velký otevřený kontejner pro objemné odpady, linoleum, 
PVC, matrace apod. Místní hasiči zajišťují každoročně dvakrát do roka sběr 
železa a barevných kovů po obci a ukládají do velkého kontejneru a zajišťují 
odvoz. U obecního úřadu přibyly ještě tři kontejnery na papír a jeden na  
textil. V přízemí budovy OÚ je kontejner na malé elektrospotřebiče a baterie. 
Celkem je nyní v obci  dvacet kontejnerů a jsou umístěny na pěti místech.
V roce 2004 vyhlásila obec ve spolupráci s místní základní školou soutěž  
o nejlepšího sběrače tříděného odpadu. Místní žáci soutěžili ve sběru papíru, 
kterého bylo sebráno 4 335 kg, a ve sběru PET lahví (162 pytů). Zásluhu na 
tom mají především rodiče školáků. Všechny zúčastněné děti obdržely ceny. 
Prvé místo horské kolo, druhé mobil a třetí přehrávač. V dalším roce byla 
soutěž rozšířena o sběr TETRA PAK. Pro zajímavost, v tomto roce občané 
naší obce vyprodukovali 124,78 tun odpadů. Největší položkou je komunální 
odpad ve výši 84 tun, sklo 5 tun, kov 9 tun, papír 16 tun, plasty 10 tun.  
Za vytříděný odpad v tomto roce obdržela obec 61 638 Kč. Byly zakoupeny  
3 nové kontejnery na sklo. V roce 2008 bylo sebráno 1 277 pytlů s PET lahvemi 
a tetra paky a 6 631 kg papíru. Soutěž o nejlepšího sběrače na místní škole 
pokračuje i v roce 2014. Dle vyhodnocení z 14. 6. 2014 o úspoře emisí  
EKO-KOM a. s. jsme dosáhli úspory emisí CO2 ekv. 31,8 tun a úspory energie  
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717 593 MJ, a to díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace 
využitelných složek komunálního odpadu (viz osvědčení o úspoře emisí).  
V tomto roce za tříděný odpad 23,1 tuny z roku 2013 získala obec částku  
72 907 Kč.
Lze konstatovat, že ve sběru tříděných odpadových hmot došlo v posledních 
letech k velkému pokroku díky zodpovědnosti našich občanů, podpoře obce  
a vedení naší školy. Celostátně využitím odpadových surovin došlo ke zlepšení 
životního prostředí a snížení tzn. „uhlíkové stopy“.

sběrné kontejnery v obci

osvědčení o úspoře emisí
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Mechanizace a elektrizace venkova se považovaly za důležitý předpoklad růstu produkce 
zemědělské výroby a životní úrovně obyvatel. Dostupnost elektřiny znamenala velký 
pokrok v zavádění nových strojů s elektrickým pohonem. V mnoha hospodářstvích  
si pořídili mlátičky s lisem na slámu a odsávačem prachu, pumpy s elektrickým poho-
nem, šrotovníky, okružní pily na dřevo, odstředivky a máselnice, někteří tkalci vlastnili 
stroje poháněné elektřinou. Elektrizace obce byla nákladnou záležitostí a vyžadovala 
sdružit nemalé finanční prostředky. Z tohoto důvodu byla v 20. a 30. letech minulého 
století téměř v každé vesnici zakládána družstva pro rozvod elektrické energie. Družstvo 
postavilo transformátory a hlavní vedení, od něj pak vedlo sekundární vedení do vsi.  
S dodavatelem elektrického proudu uzavřelo smlouvu o odběru elektřiny za velkoob-
chodní cenu a vymínilo si prémii za odběr elektřiny nad určitou hranici. Družstvo prodá-
valo elektřinu svým členům za velkoobchodní cenu a prémie se buď rozdělovaly členům 
ve formě dividend, nebo byly použity pro obec. Tato elektrárenská družstva byla naší 
národní specialitou. Používání strojů na elektrický pohon a využívání elektřiny v do-
mácnostech se vyplatilo jen v době konjunktury. V době krize se nejedno hospodářství 
vrátilo ke svícení petrolejem a znovu více využívalo lidské a zvířecí síly.
Obec Česká Čermná svolala v květnu 1927 informativní schůzi zástupců okolních obcí. 
Hlavním tématem jednání byly podmínky pro zavedení elektřiny. Odhadované náklady 
se zúčastněným jevily jako vysoké, proto byla elektrizace těchto obcí na nějakou dobu 
odložena. Ustavující valná hromada Družstva pro rozvod elektrické energie v České 
Čermné, zapsaného společenstva s ručením obmezením, se konala 6. 4. 1930 v budově 
školy. Na schůzi přišlo 42 občanů, kteří se přihlásili za členy družstva. Jménem příprav-
ného výboru přivítal všechny přítomné Antonín Mazáč a požádal je, aby mezi sebou  
hlasovali o předsedovi této valné hromady. Následně promluvil o nutnosti založení družstva 
a jeho cílech. Valná hromada jednomyslně schválila stanovy družstva a zvolila šest členů 
výboru: Antonína Mazáče, obchodníka z čp. 95, Josefa Maršíka, továrního dělníka  
z čp. 81, Františka Zeleného, rolníka z čp. 37, Josefa Zeleného, obchodníka z čp. 26, 
Josefa Balcara, rolníka z čp. 61 a Josefa Martínka, truhláře z čp. 106. Při projedná-
vání jednacího a provozního řádu na následující valné hromadě bylo přijato usnesení, 
aby každý člen družstva byl povinen upsat a splatit z každého čísla popisného 5 podílů  
po 50 Kč, živnostníci dalších 5 podílů ve stejné výši a majitelé pozemků z každého 
hektaru půdy, polí, luk i lesů podíl po 50 Kč. Zápisné bylo stanoveno 25 Kč za člena  
v případě, že se přihlásí do 1. 5. 1930. Po této lhůtě se zápisné automaticky zvyšovalo 
o 5 Kč. Ten, kdo přistoupil později, měl ještě další platební povinnosti. Všichni  
se jednomyslně shodli na tom, aby domovní přípojky u členů, kteří se přihlásí nejdéle 
do skončení elektrizačních prací, byly zaplaceny tak, že každý člen měl hradit stejnou 
částku za světelnou přípojku bez ohledu na její délku, obdobně i náklad na přípojky 
kombinované (světelné i motorické) měli členové hradit stejnými částkami. Dále členové 
souhlasili s přistoupením do Svazu hospodářských družstev československých v Praze  
a podrobením se jeho revizi. Družstvo podalo žádost o subvenci na ministerstvo země-
dělství. Dne 16. 11. 1930 se konala mimořádná valná hromada družstva. Předseda 

Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden 
elektrický proud aneb Z historie Družstva 
pro rozvod elektrické energie v České Čermné
Mgr. Jana Ptáčková
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Mazáč s radostí oznámil, že obec byla připojena k síti VČE v Hradci Králové. Předpo-
kládaný rozpočet nákladů činil 172 500 Kč. Tato částka měla být družstvem uhrazena 
ve čtyřech splátkách. Obec přispěla 40 000 Kč. Aby družstvo dostálo svým finančním 
závazkům, stalo se členem Spořitelního a záložního spolku v České Čermné, od něhož 
si vypůjčilo částku 80 000 Kč. 
V březnu 1931 na valné hromadě referoval předseda družstva Mazáč o provozním 
a jednacím řádu družstva. Vyprávěl, jak v některých obcích má několik rolníků jeden 
elektrický motor a velkou čistící mlátičku a jak jeden druhému pomáhá při mlácení. 
Za 14 dní, případně 3 neděle, má celá vesnice vymláceno. Navrhoval, aby i Čermná 
přijala tento provozní řád. Nebyl přijat, neboť v této obci si téměř každý rolník sám 
kupoval motor i mlátičku. V roce 1941 mělo družstvo 80 členů. Za války se schůzovalo 
minimálně, neboť družstvo respektovalo nařízení revizora, aby se svolávaly schůze jen 
z velmi naléhavých důvodů. Poslední valná hromada, z níž byl pořízen zápis, se konala  
2. 3. 1947. Tehdy družstvo čítalo 99 členů.
V roce 1950 provedla Ústřední rada družstev řádnou revizi v tomto družstvu. Zpráva  
z revize velice výstižně popisuje situaci v družstevním hnutí v tomto roce. „Ke dni revize 
(17. 7. 1950) mělo družstvo 101 členů s 1 688 upsanými podíly. (…) V obci je 53  
zemědělců, kteří obhospodařují 363 ha zemědělské půdy. Správu družstva provádí  
6 členů představenstva, jeho činnost je velmi slabá. Od roku 1944 do roku 1950  
se konaly pouze 2 schůze. O činnosti kontrolora a hospodáře nebyly předloženy žádné 
záznamy. Úkolem družstva bylo opatřovat prostředky na zřízení elektrovodní sítě  
s příslušenstvím. Družstvo už prakticky 
nevykonává žádnou činnost, elektrizace 
byla již provedena a až do roku 1949 
bylo jediným úkolem, a také příjmem 
družstva inkaso proudu. Pokladní hoto-
vost byla 1 713 Kčs. Na vázaných vkla-
dech mělo 21 452 Kčs a 1 383 Kčs. 
Závěr: Družstvo splnilo úkol, pro který 
bylo založeno. Je na činovnících, aby 
družstevní myšlenku neopustili a pokra-
čovali v družstevní činnosti za nynějších 
podmínek. Revizor poukazuje na str-
nulost družstva. Povinností všech členů 
družstva je, aby hleděli využít všech 
možností, jimiž má být ulehčena náma-
ha venkovským pracovníkům na poli  
a v hospodářství v každém směru. Práce 
na venkově musí být konána strojem.  
Výnos práce musí být zvýšen. Úroveň 
venkovského člověka musí být vyrovnána 
na výši průmyslu. K tomu má pomoci 
JZD. Denní tisk a rozhlas podávají čet-
né zprávy o úkolech a výhodách JZD, 
proto je třeba se s nimi seznámit, třeba 
navštívit JZD, které je dobře vedené, přesvědčit se o výhodách a ustavit je.“
Podle Knihy protokolů o valných hromadách a schůzích výboru Družstva pro rozvod 
elektrické energie v České Čermné, uložené ve Státním okresním archivu v Náchodě. 

starý transformátor
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Noví občané přihlášení v roce 2014:

Andrea Matýsková z Náchoda, přihlášena 27. 1. 2014 do čp. 53
Josef Marian Bartoň-Dobenín z Nového Města n. Met., přihlášen 19. 2. 2014 
do čp. 28
Karel Dyntera z Náchoda, přihlášen 27. 5. 2014 do čp. 89
Lucie Biltanová z Lipí, přihlášena 5. 8. 2014 do čp. 102
Blanka Erberová z Lipí, přihlášena 5. 8. 2014 do čp. 102
Miroslav Míl z Náchoda, přihlášen 10. 10. 2014 do čp. 83
Michaela Obalová z Náchoda, přihlášena 10. 11. 2014 do čp. 145
Nela Obalová z Náchoda, přihlášena 10. 11. 2014 do čp. 145
Martina Gančíková z Červeného Kostelce, přihlášena 24. 11. 2014 do čp. 155
Barbora Gančíková z Červeného Kostelce, přihlášena 24. 11. 2014 do čp. 155

Byli oddáni:

  1. 8. 2014 – Soňa Hrachová z čp. 168 a Štěpán Macura z Náchoda
15. 8. 2014 – Ladislav Čermák z čp 17 a Nikola Podaná z Olomouce
20. 12. 2014 – Irína Šípková z čp. 27 a Pavel Třebišovský z Náchoda

Vítáme nové občánky:

13. 4. 2014 – Tomáš Kučera čp. 149
  3. 5. 2014 – Tereza Koutná čp. 125
13. 8. 2014 – Kristián Adámek čp. 143
14. 11. 2014 – Sofie Míšková čp. 62

Byli odhlášeni z trvalého pobytu:

Jaroslav Beneš, odhlášen 2. ledna 2014 z čp. 51 do Náchoda
Karolína Felklová, odhlášena 3. února 2014 z čp. 139 do Borohrádku
Tereza Felklová, odhlášena 3. února 2014 z čp. 139 do Borohrádku
Renata Fišerová, odhlášena 19. února 2014 z čp. 116 do Zaloňova
Vendula Šolcová, odhlášena 31. března 2014 z čp. 35 do Šonova
Adéla Amálie Šolcová, odhlášena 3. dubna 2014 z čp. 195 do Náchoda
Jakub Erber, odhlášen 8. dubna 2014 z čp. 107 do Prahy
Jaroslava Montoyová, odhlášena 9. července 2014 z čp. 21 do Náchoda
Markéta Montoyová, odhlášena 9. července 2014 z čp. 21 do Náchoda
Rolando Govea Montoya, odhlášen 9. července 2014 z čp. 21 do Náchoda
Nikola Muchová, odhlášena 21. července 2014 z čp. 90 do Náchoda
Leontýna Muchová, odhlášena 21. července 2014 z čp. 90 do Náchoda
Kateřina Šolcová, odhlášena 21. července 2014 z čp. 179 do Náchoda

Společenská kronika
Alois Maršík
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94 let Božena Efenberková čp. 62
86 let Zdena Balcarová čp. 101
86 let Alenka Litterová čp. 131
86 let Anna Šípková čp. 108
80 let Marie Kučerová čp. 149

80 let Marie Nývltová čp. 2
75 let František Tupec
75 let Miroslav Konečný čp. 96
75 let Irena Zvoníčková čp. 313
70 let Josef Schejbal čp. 59

Kamil Šolc, odhlášen 21. července 2014 z čp. 179 do Náchoda
Leontýna Šolcová, odhlášena 21. července 20104 z čp. 179 do Náchoda
Petra Havlasová, odhlášena 22. července 2014 z čp. 165 do Prahy
Kateřina Bubeníčková, odhlášena 23. července 2014 z čp. 48 do Náchoda
Adéla Bubeníčková, odhlášena 23. července 2014 z čp. 48 do Náchoda
Anna Bubeníčková, odhlášena 23. července 2014 z čp. 48 do Náchoda
Soňa Macurová, odhlášena 5. srpna 2014 z čp. 168 do Náchoda
Ladislav Čermák, odhlášen 20. srpna 2014 z čp. 17 do Olomouce

Opustili nás navždy:

STANISLAVA PTáČKOVá – se narodila v Jaroměři 
manželům Václavovi a Stanislavě Mazáčovým z Velké 
Jesenice. V roce 1963 se provdala za Františka Ptáčka 
z čp. 9 a přestěhovala se k němu do hospodářství.  
V manželství se narodily 4 děti: Jan, Anna, Jana a Marie. 
Před odchodem do důchodu pracovala v náchodské 
nemocnici. Ráda cestovala a pobývala mezi lidmi.
Několik let uklízela v místní kapli. Dlouhodobě pečovala  
o nemocného manžela, který zemřel v lednu 2012. Těšila 
se z 9 vnoučat a 2 pravnoučků. Zemřela náhle, poslední 
rozloučení v místní kapli a na hřbitově dne 18. 6. 2014.

28. 6. 1937
10. 6. 2014

*
U

Společné soužití:

50 let – (zlatá svatba) Antonín a Helena Fišerovi 
25 let – (stříbrná svatba) Jan a Lenka Švorcovi

Blahopřejeme k životnímu jubileu:

Počet obyvatel k 31. 12. 2013 – 511 osob.
Počet obyvatel k 31. 12. 2014 – 501 osob.
(10 přihlášeno, 4 narozené děti, 3 zemřelí, 21 odhlášeno)
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GRIGORI MIROŠNIČENKO – se narodil v Kazachstánu 
v obci Borodinovka. Vyrůstal v česko-ukrajinském 
manželství rodičů se 7 sourozenci. Oženil se s Allou 
Šípkovou v roce 1980, s kterou vychovali tři dcery: 
Oxanu, Uljanu a Světlanu. Koncem roku 1997 se rodina 
přistěhovala do naší obce. Manželům obec zajistila 
bydlení v čp. 108 a rovněž zaměstnání v náchodské 
přádelně. Byl pracovitý a mezi občany oblíbený. Po 
zrušení přádelny pracoval pro obecní úřady v místě  
a Novém Hrádku. Zemřel neočekávaně ve věku 57 let. 
Poslední rozloučení 30. července 2014 ve smuteční 
obřadní síni v Náchodě – Starém Městě.

RICHARD KNAP – rodák z Deštné v Orl. horách. 
Vyrůstal rodičům Elišce roz. Pilzové a Richardu Knapovi 
ještě s dalšími čtyřmi sourozenci. Vystudoval lesnickou 
školu a v roce 1975 se nastěhoval do naší obce do čp. 23, 
později žil v čp. 133. Měl vztah k přírodě, byl přátelský  
a druhým nápomocný. Byl otcem tří dcer a syna. Pracoval 
v místních lesích jako dřevař do posledních dnů života. 
Zemřel neočekávaně ve věku 63 let. Poslední rozloučení 
v úzkém kruhu rodinném.

  3. 5. 1957
24. 7. 2014

*
U

16. 11. 1951
27. 11. 2014

*
U

V letošním roce se nám po dlouhé době podařilo zrekonstruovat prostranství 
před kaplí, a to díky získaným finančním prostředkům ze Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu. Tento projekt začal již v roce 2011 setkáváním  
s občany a formulováním názorů na budoucí uspořádání prostoru okolo kaple. 
Proběhla celkem tři setkání, kde se měl možnost každý občan k dané věci 
vyjádřit a říci svůj názor, jak by měl tento prostor vypadat. Vzhledem k tomu, 
že celkový projekt si vyžádá náklady téměř ve výši 1 000 000 Kč, rozdělili 
jsme ho na dvě části. V té první byla výstavba a úprava zpevněné plochy před 
kaplí a chodníky okolo a druhá část projektu je revitalizace zeleně. Ta na nás 
teprve čeká. Projekt k této druhé fázi je již zpracovaný a v současné době  
se hledá vhodný dotační titul. Věříme, že se nám ho podaří nalézt obdobně, 
jako tomu bylo v případě první části. To jsme nejprve podali žádost do Programu 

Výstavba v obci
Eva Smažíková
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obnovy venkova, ale vzhledem k velkému množství žádostí jsme nebyli vybráni. 
Proto jsme hledali další možnosti a naskytl se program vyhlášený Místní akční 
skupinou Pohoda venkova. Zde byla naše žádost v roce 2013 vybrána  
a 20. 12. 2013 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Následoval  
výběr dodavatele a vlastní realizace proběhla v květnu 2014. Celkové náklady 
si vyžádaly 373 102 Kč a z toho dotace pokryla 197 343 Kč.
Další velkou akcí byla oprava místní komunikace od čp. 114 (Francovi)  
po čp. 79 (Prokešovi). Zde byla zrekonstruována nejvíce problematická část  
komunikace. Na tuto akci nám přispěl Královéhradecký kraj částkou 560 000 
Kč. Celkové náklady byly 1 120 224 Kč. Doufáme, že i v dalších letech se nám 
bude dařit postupně opravovat komunikace, které to nutně potřebují, jako je 
např. „Ulička“, cesta na Zámeček apod.
V tomto roce byla rovněž dokončena výměna veřejného osvětlení. Byly vymě-
něny staré sodíkové 70 W lampy za moderní LED lampy s nižším příkonem.  
V době plného svícení mají příkon 40 W a při ztlumení, kdy si každá lampa 
sama vyhodnotí polovinu doby svícení a následně se ztlumí, je příkon polo-
viční. Tato nová, moderní světla by měla přispět i k větší bezpečnosti chodců 
pohybujících se po místních komunikacích. Rádi bychom znali Váš názor 
na celonoční svícení, kdy by se světla na dobu od 23.00 hod do 4.00 hod.  
nezhášela, tak jako nyní, ale svítila by nepřetržitě od večerního rozsvícení  
až do ranního zhasnutí.

Setkání Čermných se v tomto roce uskutečnilo v Čermné nad Orlicí. V před-
chozím roce jsme byli pořadatelskou obcí my a o to více jsme se letos těšili  
na účast bez větších povinností. 
Pořadatelská obec, Čermná nad Orlicí, vymyslela nový název setkání: SoSNáČe 
(Setkání obcí s názvem Čermná). Zda název prorazí, ukáží až následující roky.
Celá trachtace se konala v obci Čermná nad Orlicí ve dnech 4. – 6. července 
2014. Z jedenácti obcí, které v názvu mají Čermná, se zúčastnilo devět.  
Po oficiálním přivítání všech přítomných v sobotu ráno v 9.00 hodin se mohly  
naplno rozběhnout chystané akce a soutěže. Většina z nich se konala ve spor- 
tovním areálu místní TJ, který se skládá z fotbalového hřiště se zázemím  
a hned vedle navazujících hřišť na volejbal, nohejbal a případně na florbal.
Mimo tyto hlavní areály probíhala rybářská soutěž (Orbanská zátoka), soutěž  
v kulečníku (restaurace u Krtka) a požární útok (horní hřiště Malá Čermná).
Českočermenští se na setkání dopravili dvěma způsoby. Někteří se rozhodli  
dopravit po vlastní ose, protože Čermná nad Orlicí není daleko, jiní zvolili 
obvyklou společnou dopravu autobusem. Odjezd byl stanoven na 7.30 hodin 

XXIII. setkání Čermných
Petra Kvapilová
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ráno, tedy s dostatečnou časovou rezervou. Bohužel vzhledem k několika  
objížďkám jsme dorazili až těsně před oficiálním zahájením, ale přesto včas.
Pro velký výběr soutěží jsme nebyli schopni obsadit všechny, ale pokusili jsme 
se zúčastnit co možná největšího počtu. Ještě v autobuse se nově tvořilo druž-
stvo (díky děvčata za volejbal) a nakonec ze 7 možných soutěží naše Čermná 
nasadila bojovníky do požárního útoku, volejbalu a kulečníku. Netrénovaní  
i trénovaní borci šli do všeho s chutí a vervou a i když medaile jsme nedovezli, 
byli jsme rádi za účast a tu legraci okolo. Škoda, že většina soutěží probíhala 
současně a bylo málo možností si vzájemně fandit. 
Když jsme zrovna nesoutěžili nebo nefandili, mohli jsme si projít obec (ve sku-
tečnosti je to spojení více obcí) a prohlédnout si nachystané výstavy v základní 
a mateřské škole. Děti se mohly vybláznit na velkém nafukovacím hradě a taky 
si zasoutěžit. Rozhodně zajímavá byla i možnost prohlídky nově vybudovaných 
sociálních bytů. Tato Čermná se skládá z více obcí, ale měli vymyšlenou šikov-
nou kyvadlovou dopravu. Kdo byl procházením unaven, mohl se na vzdálenější 
místo nechat dovézt.
V dopoledních hodinách proběhlo i slavnostní zasedání zástupců jednotlivých 
obcí. Zástupci se tradičně seznamují s novinkami ve svých obcích, s úspěchy  
i plány do budoucna a sdílí tak své zkušenosti. Společné setkávání s tak dlou-
hou tradicí je i nadále velmi důležité a prohlubuje vztahy mezi obcemi.

účastníci setkání v Čermné nad Orlicí
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Po celý den k poslechu i případnému tanci vyhrávaly různé kapely. Páteční 
country bál jsme nestihli, ale v sobotním hlavním programu to byla Lokálka 
Hradec Králové, dechová hudba Valanka, kapesní kapela Kapka a večer pak 
výborně hrála k tanci kapela Bylo nás 5.
Celé setkání bylo oficiálně ukončena velkým půlnočním ohňostrojem,  
ale to nebránilo většině účastníků pokračovat v zábavě až do ranních hodin. 
Nás bohužel nutil čas nastoupit do dohodnutého autobusu a vydat se na cestu 
k domovu. Po konečném shledání všech účastníků a dvojí kontrole přítomných 
v autobuse, abychom zde někoho nenechali, jsme se vydali na veselou jízdu 
domů a na setkání budeme už jen hezky vzpomínat a těšit se na další ročník, 
který by měl proběhnout v obci Horní Čermná, kam to také nemáme daleko.

Autobusový výlet 
Alois Maršík

V letošním roce obecní zastupitelstvo opětně po třech letech schválilo a zajistilo 
autobusový výlet. Autobus s místními občany převážně důchodového věku 
odjížděl dne 17. června od obecního úřadu po osmé hodině. Paní starostka 
po uvítání se již tradičně  ujímá role průvodkyně po celý den zájezdu, který byl 
pečlivě připraven. V letošním roce byla trasa zájezdu zveřejněna na pozvánce. 
První zastavení bylo v zámku v Častolovicích. Dějiny zámku sahají až do  
13. století, kdy zde stála vodní tvrz. Jedním z nejvýraznějších majitelů byl Jiří  
z Poděbrad, jehož první ženou byla Kunhuta ze Šternberka. Později, za Opper-
stdorfů, byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Roku 1694 zakoupili  
častolovické panství Šternbergové, kteří zde hospodařili až do roku 1948.  
V roce 1992 byl zámek v restituci navrácen dceři hraběte Leopolda Šternberka, 
Dianě Phipps Šternberkové, která se do Čech vrátila z emigrace a žije zde 
dodnes. Interiéry zámecké expozice jsou zařízeny v různých stylech, zachycu-
jících jejich vývoj, a připomínají dřívější zámecký život ve šternberské rodové 
sbírce obrazů je vedle maleb Škrétových a dalších i významná série portrétů 
českých panovníků. Rytířský sál s malovaným kazetovým stropem je údajně 
největší v českých zemích. Malby na kazetách zobrazují výjevy ze Starého  
zákona. V sousedství sálu je kaple, v níž se zachoval vyřezávaný oltář z roku 
1601. Zámek je obklopen velkým parkem, který je využíván k různým  
aktivitám. 
Další zastávkou bylo město Letohrad. Zde jsme navštívili areál Nového Dvora, 
kde je v jeho části umístěno muzeum řemesel. Původně zde byla sýpka v dřevěné 
podobě ještě před rokem 1554. Později po roce 1740 začal majitel hrabě Breda 
ze Špandavy dvůr přestavovat a rozšiřovat. Dřevěné části byly zbořeny a ve slohu 
baroka postaveny nové z kamene a cihel. Po přestavbě v r. 1750 zde začal 
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sídlit celý vrchnostenský úřad. V roce 1946 by celý velkostatek konfiskován  
a využíván pro sklad obilí. Současní majitelé Pavel a Drahomíra Taclovi v letech 
1996 – 2001 sýpku zrekonstruovali na Společenské centrum, kam umístili 
rozsáhlé Muzeum řemesel a vybudovali restauraci Nový Dvůr. Obě tato zařízení 
jsme navštívili. Nejdříve jsme si prohlédli zmíněné muzeum řemesel s výstavní 
plochou 1700 m2. Jsou zde vystaveny unikátní památky z 50 expozic řemesel 
z let 1840 – 1930. Zajímavý je např. pohyblivý vyřezávaný skanzen řemesel. 
Po prohlídce jsme v sousedství muzea navštívili restauraci Nový Dvůr, kde jsme 
poobědvali. Klasické české menu knedlo-vepřo-zelo bylo velmi dobře připra- 
veno. Krátké zastavení byla přehradní hráz Pastviny s vodní elektrárnou.
Poslední zastávkou byl pivovar a sladovna v Dobrušce. Zde jsme vyslechli  
historii pivovaru po jeho současnost a prohlédli si zařízení ve kterém se pivo  
vyrábí. Pivovar byl zřízen v roce 1870 a několikráte vyhořel. V závěru prohlídky 
jsme měli možnost dobrušský 11procentní Rampušák ochutnat a koupit si.  
Na nádvoří pivovaru nás čekalo překvapení. Čekali nás dva čermenští  
zastupitelé s harmonikou. Pivovar má též svoji restauraci, kde jsme povečeřeli  
a s chutí jsme si zazpívali.
Po 19. hodině vystupujeme v naší obci plni dojmů z krásně prožitého dne,  
v němž nám přálo i počasí.
Srdečný dík patří všem, kteří se o tento zájezd zasloužili.

nádvoří Častolovického zámku
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Ing. Vladimír Stránský CSc. byl náš kamarád, s kterým jsme běhali v lesích 
okolo České Čermné. Byl to člověk vzdělaný a moudrý. Opustil nás předčasně. 
Na jeho počest pořádáme tento závod.
Letošní běžecký memoriál se opět konal dne 8. května. Počasí nám přálo. Trať 
v délce 9,6 km vedla opět po místních lesních cestách. Celkem se zúčastnilo 
49 běžců z toho 14 žen. Prvé místo obsadila za ženy Eva Vítová z Nového 
Města nad Metují výkonem 40 minut a za muže dosáhl prvenství Marek Kincl  
z Úpice v čase 36,20 min. Předškolní děti a školní žactvo bylo rozděleno do 
pěti kategorií – účast 38 běžců. Délka tratě úměrná ke stáří. Je potěšitelné  
že se v hojném počtu zúčastnilo místní žactvo včetně předškolních dětí.
Z místní účastí: Sychrovský Lukáš, Kvapil Jan, Kuběnka Oskar, Tichy Václav, 
Sychrovský Tomáš, Krombholcová Kateřina, Smola Jakub, Borůvková Aneta, 
Sychrovská Klára, Kvapilová Veronika, Lukášová Ivana, Wircinská Elena, 
Ptáčková Eliška, Tichý Jakub.
V hlavním závodě startoval Sychrovský Martin a jeho žena Pavlína.
Pořadatelé děkují za pomoc při uspořádání závodů členům obecního zastupi-
telstva, zajištění občerstvení v místní školní jídelně a OÚ za finanční přispění  
a, rovněž sponzorům VERNER POTRAVINy s. r. o., KOVAP s. r. o., Nový Hrá-
dek, JUDr. Olga Medunová, Mgr. Ivona Nejmanová – lékárna Náchod.

Memoriál
Ing. Vladimíra Stránského CSc.– III. ročník
Ing. Zdeněk Kučera, Mgr. Jiří Škrha

hlavní běžecký závod
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  4. ledna
10. ledna

25. ledna
22. února

  1. března

  2. března
22. března
28. března

  5. dubna
19. dubna

26. dubna
27. dubna
30. dubna
  8. května
10. května

12. května
24. května

  5. června
  5. června
14. června
24. června
  5. července
      červenec

  9. srpna

30. srpna
21. září
28. září
11. října

12. října
19. října
25. října  
15. listopadu
25. listopadu

Přehled kulturních a prospěšných akcí

tříkrálová sbírka pro Charitu – vybralo se 11 320 Kč
myslivecký ples v kulturním domě v Borové v režii Honebního spole- 
čenstva Česká Čermná – Borová
taneční večer společenských tanců s KČT v hostinci U Javora
dětské představení „nejen pro děti“ od 15.00 hodin. U Javora. Klauniáda 
p. Vrbeckého a pohádka – vystupují členové Klicperova divadla a divadla 
Drak z Hradce Králové, od 19.00 hodin taneční večer s kapelou Mastix
tradiční čermenský masopust v režii SRPDŠ, sraz masek v 9.30 hodin, 
od 20.00 hodin taneční zábava v hostinci U Javora, hudba Potence
dětský karneval na sále U Javora od 14.00 hodin v režii SRPDŠ
taneční večer společenských tanců s KČT v hostinci U Javora
Valná hromada honebního společenstva s majiteli pozemků v kulturním 
domě v Borové, zajištěno pohoštění
3. ročník turnaje v amatérském kulečníku U Javora
velikonoční zábava s kapelami Tereza kradla H. K. a Proxima furens 
Borová v hostinci U Javora
svoz železného šrotu po obci v režii místních hasičů
otevírání studánek – procházka s KČT
pálení čarodějnic a soutěže pro děti, obec + KČT v prostoru za hřbitovem
3. ročník běžeckého závodu „Memoriál Vladimíra Stránského“
kabaretní večer – pásmo divadelních scének a písniček v podání Novo- 
hradecké činoherní scény na sále U Javora v režii obce
oslava Dne matek v ZŠ pro veřejnost
přistaven kontejner u OÚ pro velkoobjemový odpad a rovněž zajištěn sběr 
nebezpečných odpadů firmou Marius Pedersen. Obě akce v režii obce.
výlet MŠ s rodiči dětí do ZOO Dvůr Králové nad Labem
výlet ZŠ – Broumov, Ostaš
dětský den na hřišti v areálu sokolovny – zajišťuje  SRPDŠ, KČT, ZŠ
autobusový výlet (viz. samostatný příspěvek)
23. setkání obcí Čermných v Čermné nad Orlicí
schváleno stanovaní pražských skautů v lokalitě u dolského potoka – letos 
se vystřídaly dva turnusy
honební společnost od 16.00 hodin pro majitele honebních pozemků  
zajistila posezení s bohatým občerstvením v místní sokolovně
memoriál Václava Havrdy – fotbalový turnaj na hřišti u sokolovny
vítání občánků (2x)
varhanní koncert od 17.00 hodin v naší kapli
posvícenská taneční zábava od 20.00 hodin U Javora v režii majitele, 
gurmánské posezení již od 11.00 hodin, hudba Potence, vstupné 50 Kč
společné pouštění draků s KČT
zavírání studánek s KČT
svoz železného odpadu, zajišťují místní hasiči
podzimní svoz nebezpečných a jiných vybraných odpadů
výroba adventních věnců v ZŠ
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naše malé „čarodějnice a čarodějové“

účastníci setkání v Čermné nad Orlicí



28

Skautské tábory v České Čermné
Martin Holenda, vůdce 311. oddílu Káňata

V roce 2010 se 311. skautský oddíl Káňata, působící v pražských Strašnicích, 
rozhodl přemístit své letní tábořiště. Do té doby oddíl budoval každoročně svůj 
tábor u potoka pod Výrovou skálou nedaleko Brtnice u Jihlavy. Po dlouhém 
hledání jeho vedoucí objevili krásné a dostatečně opuštěné místo na louce 
nacházející se nedaleko České Čermné u potoka Sejřava. Jak později zjistili, 
majitelem louky byl pan Balcar starší, který byl tak vstřícný a odvážný, že s let-
ním skautským táborem na svém pozemku souhlasil. Za to bychom mu chtěli 
touto cestou ještě jednou moc poděkovat. Stejně vřelého přijetí se nám dostalo 
na obecním úřadě u paní starostky Smažíkové, a tak již nic nebránilo tomu, aby 
mohla hrstka pražských skautů začít každý rok na začátku července jezdit do 
tohoto nádherného kouta naší republiky a zažívat tu mnohá neopakovatelná 
letní dobrodružství.
Tábor každého skautského oddílu je velmi osobitý. Ten náš si zakládá na každo- 
ročně budovaných podsadových stanech postavených z prken a stanových dílců. 
Ty se po táboře do posledního prkna a hřebíku rozeberou a uskladní, aby šly 
zase v příštím roce použít. Některé jiné oddíly táboří například v indiánských 
tee-pee, které my na táboře někdy také stavíme.
Účastníky našeho tábora jsou holky a kluci ve věku od 6 do 18 let. Po celé tři 
týdny se tu všichni společně učí samostatnosti i vzájemné spolupráci a zodpo-
vědnému životu v přírodě.
Každý skaut už od toho nejmenšího má své úkoly a povinnosti, které jsou  
nezbytné k dobrému chodu tábora.  K táborovému životu pak samozřejmě patří 
i spousta her, které pro ty mladší připravují jejich starší kamarádi pod dohledem 
vedoucích. Témata našich her jsou nejrůznější: zažíváme příhody Malého 
prince, napodobujeme americké indiány nebo se dokonce pokoušíme vcítit  
do kůže českých letců z dob druhé světové války.
Běžný den v táboře vypadá tak, že po rozcvičce a nástupu, na kterém vzty-
čujeme státní vlajku, následuje snídaně. Potom se věnujeme dopolední části 

30. listopadu

30. listopadu

15. prosince

21. prosince

23. prosince

obec s ZŠ a MŠ zajistily pro veřejnost slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu v prostoru před kaplí – zpívání koled
slavnostní předání cen na OÚ v soutěži „Rozkvetlý dům“ a „Rozkvetlá 
zahrada“
ZŠ zajistila v místní škole od 10.00 hodin vánoční besídku pro veřejnost  
a současně proběhl prodejní trh prací žáků
adventní koncert v místní kapli – vystoupil 22 členný smíšený pěvecký 
sbor s hudebním doprovodem z Nového Města nad Metují
soutěž o nejlepší bramborový salát na OÚ, pořádá KČT
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programu, během níž většinou pracujeme a zdokonalujeme naše zázemí.  
Služba, která se stará o chod tábora a přípravu jídla v tu dobu již pilně vaří oběd 
a hřeje vodu na mytí. Po obědě následuje zasloužený klid, po jehož konci se 
vrhneme do odpoledních her. Po večeři se každý může věnovat svým koníč-
kům, oblíbenému sportu, hudebnímu nástroji nebo může třeba napsat dopis 
rodičům. Ani po večerním nástupu a večerce, kdy jde tábor spát, nezůstane 
tak zcela opuštěný. Po celou noc je hlídán noční hlídkou, která se během noci 
pravidelně střídá. Jednou za tábor také chodíme do kaple sv. Václava v České 
Čermné na mši.
Česká Čermná nám za těch několik let strávených v nedalekých lesích přirostla 
k srdci, a to nejen pro svou krásnou přírodu, ale i díky jejím obyvatelům, kteří 
nám vždy, když potřebujeme, podají pomocnou ruku a vyjdou vstříc. Za to jim 
patří náš veliký dík. Rádi se sem k vám vracíme a doufáme, že ještě dlouho 
budeme.
Pokud by Vás zajímalo, co dělají skauti, když zrovna netáboří kousek za Vaším 
domem, můžete navštívit naše webové stránky 311.rodsovy.cz, kde naleznete 
další fotografie, nebo se podívat na webové stránky skaut.cz, kde se dozvíte víc 
o českém skautingu vůbec.

skautský oddíl káňata z Prahy při návštěvě mše svaté
v pozadí P. Václav Hejčl – registrovaný skaut, varhaník p. Nývlt a p. Maršík



30

Masopust a dětský karneval
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy v České Čermné v roce 2014, stejně 
jako i v mnoha letech minulých, zahájilo viditelnou část své činnosti tradičním 
masopustním víkendem. Po nutných přípravách, na kterých se podílí spolu  
s rodiči i zástupci obce a další spoluobčané, se v sobotu ráno 1. března mohl 
masopustní průvod vydat na cestu obcí. Velmi silnou stránkou celého průvodu 
byl hudební doprovod. Podařilo se získat druhého harmonikáře a k oběma 
harmonikám se přidaly dva vozembouchy a kytara. Toto spontánně vzniklé 
hudební těleso přidalo průvodu ještě více na veselosti, opravdu jsme byli  
slyšet široko daleko. Po projití první části obce bylo v průvodu cca 70 masek, 
ale těžko se to počítá, protože když se někdo přidá, jiný zase zmizí, a občas  
se ztracení znovu objeví. To k průvodu patří, má to být zábava, ne povinnost. 
Protože minulé roky byly pro účastníky velmi náročné a průvod končil až ve 
večerních hodinách, pokusili se pořádající osoby občas masky „popostrčit“ 
pískáním na píšťalky a úspěch se dostavil. Celý průvod prošel obcí o cca  
2 hodiny dříve než v minulém roce. Některým hospodyňkám se omlouváme  
za tuto časovou změnu, která je možná trochu zaskočila, ale velký počet masek 
vydržel až do úplného konce a tradiční kolečko na návsi nebylo tak prořídlé 
jako poslední roky. Náročnost průvodu zažil na vlastní kůži skoro každý a ten, 
kdo dojde až na skutečný konec, zaslouží pochvalu. Díky štědrosti spoluobčanů 
bylo do fondu SRPDŠ, tedy na podporu akcí pro děti v naší škole a školce, 
vybráno 13 721 Kč.
Večerní zábava, včetně humorného vstupu komika na běžkách, byla pro mnohé 
náročná podobně jako masopustní průvod, přesto ukončení v pozdních  
nočních hodinách některé i zaskočilo a zdálo se jim vše příliš krátké.
Hned další den, v neděli 2. března, se uskutečnil dětský karneval, na který  
se těší nejmenší, ale mnohdy i větší děti. Sál v hostinci zase praskal ve švech, 
ale děti byly šťastné a spokojené. Mimo tance a křepčení měly i tradiční kolo 
štěstí se spoustou dárků a zábavné soutěžní hry. Kuchařky ze školní jídelny  
a pomocnice strávily mnoho hodin při přípravě velkého množství koláčů, 
všichni přítomní si na nich pochutnali tak, že žádné nezbyly.

Dětský den
Druhou nejvýznamnější akcí pořádanou SRPDŠ je dětský den. V sobotu  
14. června čermenský dětský den opět proběhl pod názvem „Pojďte si hrát“ 
a za atrakcemi sem přijelo mnoho dětí z blízkého i vzdálenějšího okolí. V tomto 
roce bylo oficiálně zaregistrováno 147 soutěžících dětí. To je počet těch, kteří 
s oficiální kartičkou projdou všechny soutěže a snaží se získat dostatek žetonů 

Činnost Sdružení rodičů a přátel dětí 
a školy při škole v České Čermné
Petra Kvapilová, Mgr. Pavlína Sychrovská
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pro následný nákup něčeho hezkého ve stánku s cenami. Dalších účastníků  
z řad rodičů, prarodičů a přátel bylo nepočítaně.
Mimo množství soutěží a úkolů, jako je například malování masek, lovení  
rybiček, střílení ze vzduchovky nebo ježdění autíčky na ovládání, byl připraven  
i doprovodný program. Jako již tradičně byly nejvíce oblíbeny jízdy na koních 
po lesní cestě nad sokolovnou a lanovka natažená členy místního SDH na šíř  
celého dolního hřiště. Další atrakcí, určenou zejména pro obšťastnění těch úplně 
nejmladších účastníků, bylo celodenní pouštění bublin pomocí velkého bubli-
fuku, který SRPDŠ pro tento účel zakoupilo a bude ho na podobných akcích 
využívat i nadále. Uvítali jsme zapojení českočermenského spolku myslivců, 
jenž pro děti připravil zajímavé, naučné zastavení na okraji lesa. Novinkou mezi 
atrakcemi dětského dne byla přehlídka dravců a sov sokolnického spolku. Děti 
se mohly s dravci nejen seznámit, ale přímo si vyzkoušet na vlastní ruce udržet 
poštolku, káně, puštíka či orla.
Aby děti byly dostatečně občerstveny a vše vydržely, dostaly párek v rohlíku, 
limonádu a nanuky. Po celou dobu byly také k dispozici výborné koláčky  
upečené kuchařkami z MŠ a obětavými pomocnicemi.
Zorganizovat a uspořádat dětský den pomáhají nejen rodiče dětí, tedy členové 
SRPDŠ, učitelky ZŠ a MŠ, zastupitelé obce v čele s paní starostkou, členové 
českočermenského KČT, ale i mnozí další občané České Čermné. Všichni 
tomu věnují svůj čas a nemalé úsilí. Do přípravy a průběhu dětského dne  
se zapojilo na 65 dobrovolníků!

Pro oba náročné víkendy vždy oslovujeme s prosbou o pomoc nejen rodiče 
dětí z naší školy, ale také další obyvatele naší obce, bez kterých by se ani jedna 
z akcí nemohla konat. Vítáme každou pomocnou ruku a jsme za ni vděčni. 
Žádná z akcí by se rovněž neobešla bez finanční a materiální pomoci Obce 
České Čermné a dalších sponzorů.

Podpora dětí
Činnost SRPDŠ nezahrnuje jen tyto dvě základní akce, byť jsou největší  
a dá se říci stěžejní a jejich organizace zabere členům výboru SRPDŠ dlouhou 
dobu. V každém roce se SRPDŠ finančně podílí na plaveckém výcviku dětí ze  
3. a 4. ročníku ZŠ (v roce 2014 výdaj 1 050 Kč), hradí část nákladů na školní 
výlet žáků ZŠ (4 752 Kč) a školní výlet dětí z MŠ (4 315 Kč), výtvarné a školní 
potřeby pro žáky ZŠ (3 937 Kč) a bruslařský výcvik všech dětí ze ZŠ konaný  
v zimním období v rámci hodin TV, kdy nejsou podmínky pro cvičení ve zdejší 
sokolovně zrovna příznivé (3 500 Kč).
Příjmy tvoří příspěvky rodičů, sponzorů (dary) a výtěžek z dobrovolných  
příspěvků na masopustu a dětském dnu. Díky těmto příjmům, sponzoringu  
a finanční podpoře od zdejšího obecního úřadu, města Náchod i jiných spolků, 
již několik let vycházejí příjmy příznivěji než výdaje. V dalším roce díky tomu 
SRPDŠ plánuje rozšíření podpory aktivit pro děti. Účel, na který prostředky 
poskytne, mají za úkol vymyslet právě rodiče a všichni členové SRPDŠ.
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Volby do Evropského parlamentu 
konané ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2014
Volební účast 105 voličů z celkového počtu 420, tj. 25 %

Výsledky hlasování:
  4. NE Bruselu – Národní demokracie .............................. 2 hlasy ...... 2 %
  5. Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová .... 25 hlasů .... 24 %
  6. Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO 
      – za Evropu svobodných států ....................................... 1 hlas ........ 1 %
  7. TOP 09 a Starostové ............................................... 20 hlasů .... 19 %
  8. Liberálně ekologická strana .......................................... 1 hlas ........ 1 %
10. Komunistická strana Čech a Moravy .............................. 2 hlasy ....... 2 %
14. Česká strana sociálně demokratická ........................... 16 hlasů .... 15 %
16. ANO 2011 ............................................................. 26 hlasů .... 24 %
20. Občanská demokratická strana ................................... 4 hlasy ...... 4 %
22. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury ...................... 1 hlas ........ 1 %
23. Strana Zelených ......................................................... 1 hlas ........ 1 %
24. Strana svobodných občanů ......................................... 2 hlasy ...... 2 %
29. Dělnická strana sociální spravedlnosti 
     – NE diktátu Bruselu ..................................................... 1 hlas ........ 1 %
32. Česká pirátská strana ................................................. 2 hlasy ...... 2 %
39. OBČANÉ 2011 ......................................................... 1 hlas ........ 1 %

Evropský parlament má celkem 751 poslanců z 28 států. Česká republika  
má 21 poslaneckých křesel.

Volby do zastupitelstva obce
konané ve dnech 10. 10. – 11. 10. 2014
Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu: 414 osob
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 284 osob, tj. 69 %
Počet platných voličských hlasů:   281
Počet neplatných hlasů:        3
Ze zapsaných kandidátů se volí devítičlenné zastupitelstvo

Volební strana – Nezávislí č. 1
  1. Eva Smažíková ................................................................... 267 hlasů
  2. Mgr. Pavel Smola ............................................................... 254 hlasů
  3. Ing. Petra Kvapilová ........................................................... 188 hlasů
  4. Miroslav Kožešník ............................................................... 209 hlasů

Volby 2014
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  5. Alena Kožešníková ..............................................................142 hlasů
  6. Tomáš Kulhánek ................................................................ 137 hlasů
  7. Jiří Lhotský ........................................................................ 185 hlasů
  8. Ing. Marek Sychrovský ........................................................ 162 hlasů
  9. Ing. Lukáš Holý .................................................................. 197 hlasů

Volební strana – Nezávislí č. 2
  1. Filip Kulhánek ...................................................................... 68 hlasů
  2. Mgr. Eva Voborníková ......................................................... 106 hlasů
  3. Pavel Jireček ........................................................................ 79 hlasů
  4. Petr Mošner ......................................................................... 86 hlasů
  5. Jan Zelený ........................................................................... 71 hlasů
  6. Jan Vlček ........................................................................... 105 hlasů
  7. Jana Stillerová ...................................................................... 46 hlasů

Do zastupitelstva obce bylo zvoleno z volební strany č. 1 prvních sedm kandi-
dátů, z volební strany č. 2 dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. 
Na ustavující schůzi dne 27. října 2014 byla zvolena Eva Smažíková starostkou 
obce a Miroslav Kožešník místostarostou.

ozdobený vánoční strom 
na náměstí v Náchodě před radnicí

vzrostlý smrk z čp. 89,
darovaný městu Náchodu – před pokácením
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Kronika kaple
Alois Maršík

• 4. ledna se uskutečnila tříkrálová sbírka pod patronací Farní charity Náchod.
• 5. ledna byla nedělní bohoslužba doprovázena „Rybovou mší“ nastudovanou 

pěvecko-hudebním sborem z Nového Hrádku.
• Náchodské děkanství i v letošním roce zajišťovalo o nedělích, svátcích  

a první čtvrtky v měsíci bohoslužby v naší kapli.
• Mons. Josef Taichl, oblíbený náchodský děkan zemřel dne 27. března 

2014. Sloužil od kněžského svěcení 23. června 1963 až do svých 79 let  
v mnoha farnostech naší diecéze. Z Náchoda odešel v roce 1997 a skončil 
v Kutné Hoře, kde byl 4. dubna po obřadu uložen v kněžském hrobu.  
Za jeho působení u nás bylo provedeno vymalování kaple, provedena gene-
rální oprava varhan a v roce 1994 výměna postranního oltáře zasvěceného 
P. Marii na nový, který byl posvěcen pomocným biskupem Mons. Josefem 
Kajnekem. Na pozvání náchodského děkana v roce 1991 se uskutečnila 
návštěva Královéhradeckého biskupa Karla Otčenáška k 50. výročí posvěcení 
naší kaple. 

• Park okolo kaple byl převeden do vlastnictví obce, která v letošním roce 
provedla výměnu stávající dlažby a obnovu přístupové cesty, rovněž  
i k pomníku padlých našich občanů za 1. světové války.

• V roce 1664 bylo založeno Královéhradecké biskupství. V letošním roce 
slavilo 350 výročí. Svým územím zasahuje kromě správních krajů (Hra-
decký a Pardubický) ještě do části krajů Libereckého, Středočeského  
a Vysočiny. Rozloha diecéze je 11 650 km2. Diecéze je správně členěna  
do 14 vikariátů. Každý vikariát zastupuje kněz, který má funkci vikáře. Každý 
vikariát tvoří několik farností, celkem jich je 265. V roce 2003 jich bylo 
447. Diecézi řídí biskup. Řada kněží je duchovními správci několika farností. 
Působí zde také jáhni, kteří mohou vykonávat jménem církve některé  
z úkonů kněží (křtít, oddávat,pohřbívat).

• Dne 13. července skauti z Prahy, kteří v naší obci každoročně o prázdninách 
táboří, se zúčastnili nedělní bohoslužby. Byli uvítáni P. Václavem Hejčlem, 
který je rovněž registrovaný skaut.

• V letošním roce ještě před plánovaným varhanním koncertem byla prove-
dena oprava varhan, hlavně z důvodů nehrajících tónů většinou v pedále.  
Závadou bylo proražení membránových similí míšků, které byly v počtu 81 ks. 
Vyměněny za nové, vyrobené v Německu z umělé blány pod názvem polypel. 
Byla provedena intonační a ladící korekce. Náklady na opravu 13 245 Kč.

• V letošním roce byly vyměněny klasické svíce za svícny na tekutý parafín.
• Dne 28. září  na svátek sv. Václava se uskutečnil varhanní koncert.
• Dne 21. prosince koncertní vystoupení smíšeného pěveckého sboru  

s hudebním doprovodem z Nového Města nad Metují.



35

Varhanní koncert
Josef Nývlt

Jak je již zaběhlou tradicí, také v tomto roce byl v rámci 18. ročníku Orlicko-
kladského varhanního festivalu uskutečněn varhanní koncert v naší kapli  
v České Čermné.
Program koncertu a jeho jednotlivá hudební díla předvedl mladý varhaník  
Michael Bártek (1984) s vynikajícím profesionálním výkonem. Získal neobvyklý 
umělecký dojem u přítomných posluchačů, kteří jednotlivá díla odměňovali 
bohatým potleskem.
Místní kaple, zaplněna místními a zejména přespolními posluchači, svědčí  
o narůstajícím zájmu o tuto krásnou a povznášející hudbu. Již nyní se těšíme  
na další ročník této ušlechtilé akce.
Varhanní koncert každoročně sponzoruje obecní úřad. Bylo by jistě potěšující, 
kdyby návštěvnost našich občanů byla vyšší.

Adventní koncert

I v tomto roce, dne 21. prosince 
2014, se v naší kapli představilo Po-
lyfonní sdružení z Nového Města nad 
Metují. Pěvecký smíšený sbor v po-
čtu 22 zpěváků, doprovázený šesti-
členným hudebním doprovodem řídil 
Lukáš Janko.

V programu koncertu zazněly 
skladby:
Maurice Durufle – výběr části Requiem, 
Kyrie, Sanctus
Jan Dismas Zelenka – Magnificat
Wolfgang Amadeus Mozart – Missa 
brevis D dur (Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei)

Koncert byl opět předveden na vy-
soké úrovni. Posluchači jednotlivé 
skladby oceňovali potleskem a vynu-
tili si přídavek.

Michael Bártek
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Význam myslivosti z jiného pohledu
HS Česká Čermná – Borová, Lumír Marek

V minulosti byla již  veřejnost na stránkách  Ročenek  obce seznámena  s činností a chodem 
honebního společenstva Česká Čermná – Borová. Jaké radosti nám činnost přináší  
a s jakými trablemi se potýkáme. Je to již drahný čas, a tak mi dovolte, abych zde některé 
skutečnosti oživil a vyslovil pár myšlenek, které povedou někoho k zamyšlení, jiného  
k pousmání, a  podíval se tak na dění a práci honebního společenstva z trošku jiného úhlu.
Jak již bylo v minulosti  řečeno: „Myslivost je soubor činností prováděných v přírodě ve 
vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení 
a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součástí českého národního a kulturního 
dědictví.“ Toť citace zákona. Za výše uvedenými pojmy se neskrývá jen práce, spojená  
s chovem a lovem zvěře, jeho přikrmování či výstavba nebo rekonstrukce mysliveckých 
zařízení, ale i oblast kulturní a společenskovýchovná. Kdo se z řad členů honebního spole- 
čenstva pravidelně účastní valné hromady koncem měsíce března, kdy končí myslivecký 
rok a kde je hodnoceno uplynulé období a nastoleny úkoly pro období nadcházející,  
pro toho nebudou tyto řádky něčím novým. A právě u této oblasti bych se rád zastavil.

Stanovený kulturní a společenskovýchovný plán práce jsme začali naplňovat v měsíci 
červnu, kdy jsme uspořádali odpoledne pro žáky ZŠ v Č. Čermné s prohlídkou 
obory v Klopotově u Nového Města nad Metují a na Bydle u Mezilesí. 15 žáků ZŠ  
i s paní učitelkou absolvovalo velice příjemné odpoledne a opékání párků na sokolovně 
v České Čermné bylo jeho zdařilou tečkou. Tato oblast spolupráce nám není cizí,  
v minulosti jsme takto navštívili jelení farmu ve Slavětíně, rozhlednu na Sendraži nebo 
jsme poznávali státní hranice v oblasti Sejřav či lesní komplexy p. Bartoně. Těší nás 
zájem našich potencionálních nástupců a i to, že uvedená činnost je zakomponována  

děti v oboře za doprovodu p. Josefa Marka
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v celoročním plánu práce základní školy. Z uvedených důvodů jsme se proto nebránili 
ani když jsme byli požádáni o pomoc při pořádání Dětského dne zde v České Čermné. 
Námi připravená disciplína vzbudila u dětí nemalý zájem, poznávání stop zvěře, vyhle-
dávání srnčích parůžků v lesní hrabance, smět si sáhnout na vyčiněnou lišku, či obtěžkat 
jelení schoz bylo pro malé návštěvníky úplně něco nového. Ani do budoucna se v případě 
zájmu obecního úřadu nebudeme bránit dalším aktivitám v tomto směru.
Tak jako jsme se v roce 2013 aktivně zúčastnili Setkání obcí Čermných a vydatně tak 
přispěli k jeho organizačnímu zajištění v podobě příprav pokrmů či prezetace naší čin-
nosti, nejinak tomu bylo i v roce 2014, kdy jsme byli osloveni sousední obcí Borovou, 
která hostila Setkání obcí s názvem Borová. Náš přínos spočíval v zajištění stravy pro 
účastníky v podobě zvěřinového guláše, kde svou ruku k dílu přiložily hlavně manželky 
našich členů a pak ve fotodokumentaci, která zachycuje naší práci od zrodu honebního 
společenstva. Není nutné zde zdůrazňovat, kolik času a úsílí stojí přípravy těchto akcí, 
chci jen podotknout a možná mnohé zklamu, že výše uvedená činnost není pro honební 
společenstvo nikterak zisková, má jen svůj společenský význam, a to je naší prioritou.
Kulinářské umění našich členů bylo oceněno i členy komise soutěže „Vesnice roku“, která 
naši obec navštívila v měsíci červnu a byla pohoštěna zvěřinovou kuchyní.
Tak jako jsme byli v minulosti spjati se subjekty, které hospodařily na pozemcích  
v katastru obcí Česká Čermná a Borová, v podobě brigád, ani loňský rok nebyl výjim-
kou, kdy jsme se celkem 5 x zúčastnili sběru kamene pro firmu ZEPO Bohuslavice.  
Mladší generace již doby, kdy toto bylo samozřejmostí v rámci školních výuk, nepa-
matuje, a tak si jen těžko dovede představit namáhavost našeho počínání, zvláště když  
věkový průměr našich členů převyšuje vysoko hranici 50 let. Činíme tak v rámci dobrých 
vztahů a pro získání krmiva pro zimní přikrmování zvěře. Samostatnou kapitolou by 
pak byla týdenní pomoc některých našich členů při nahánění splašeného dobytka 
po ničivém požáru zemědělské usedlosti v Borové po honitbě a v přilehlém Polsku,  
aby tak následné škody na zvířectvu byly minimální.
Přelom měsíce července a srpna nás zastihl v přípravách jedné ze stěžejních akcí honeb-
ního společenstva a tou je společné posezení vlastníků pozemků spojené s ochutnávkou 
zvěřinové kuchyně. Tento obyčej má v naší náplni práce již léta trvalé místo a snad  
i tradici. Pro konání této akce volíme střídavě areál sokolovny v České Čermné nebo 
areál kulturního domu v Borové. Asi není nutné připomínat, co obnášejí přípravy a jak 
nutná je přízeň počasí. Jsme rádi, když se pozvání hosté sejdou v hojném počtu a na 
chvíli tak mohou zapomenout na běžné starosti.
Ve výčtu našich akcí nesmějí chybět ani kontrolní střelby z brokových zbraní na střelnici 
p. Větrníka na Dobrošově, které jsme připravili na závěr měsíce srpna. Naším počíná-
ním není určit přeborníka ve střelbě na pohyblivý cíl, ale osvojit si bezpečné návyky při 
zacházení se střelnou zbraní, jelikož prevence není nikdy dost, jak nám média a sdělo-
vací prostředky občas připomenou. Je to prostor i pro setkání přátel a členů honebního 
společenstva, kteří jsou nám nápomocni po celý rok v rámci našich pracovních potřeb.
Svátkem každého myslivce je společný hon na drobnou zvěř. I když v okolních honitbách 
od této zvyklosti postupně upouštějí vhledem k nedostatku drobné zvěře, což by bylo 
téma na samostatný článek, my se snažíme tuto tradici ctít a to obvykle v půlce listopadu. 
Není to o ulovené zvěři jak zářně dokazuje hon loňského roku, kdy jsme šli na Poslední leč  
s prázdnou, ale o setkání přátel a kamarádů, kteří k nám mají možnost zavítat z okol- 
ních honiteb. V přátelském duchu se pak odvíjí samotný hon a hlavně Poslední leč  
v kulturním domě v Borové spojená s příjemným prostředím, chutnou kuchyní, bohatou 
tombolou a to vše za hudebního doprovodu. Na večerní posezení v rámci této akce jsou 
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každoročně zvání všichni členové honebního společenstva.
Rozpočtová skladba honebního společenstva je závislá na pořádání tradičního myslivec-
kého plesu. Je to po prodeji zvěřiny, který je vzhledem k potřebám honebního společenstva 
zanedbatelný, jediný zdroj příjmů. Nejen proto je jeho pořádání tradicí a společenským 
pojmem. V posledních letech se při jeho přípravách potýkáme s problémy, které plynou  
z časté změny personálu v kulturním domě v Borové, který není vždy schopen naslouchat 
našim představám, abychom tak dostáli vysokému kreditu minulých let. Tradiční mysli- 
vecká výzdoba, plný sál, bohatá tombola, chutná myslivecká kuchyně a spokojení hosté 
jsou nám pak odměnou za dny příprav a starostí.
Pokud mám možnost zde prezentovat naší činnost v kladných pólech, rád bych 
zde připoměl i méně pozitivní podněty jako jsou škody, způsobené zvěří na lesních  
a polních kulturách či počínání veřejnosti v některých lokalitách honitby.
Jak praví zákon, zvěř je jedním z prvků přírodního bohatství státu, škody, které však 
způsobí, musí řešit uživatelé honiteb. Velice nás mrzí, že se každoročně potýkáme  
s tímto jevem, především od černé zvěře. Rozčarování majitelů pozemků, které jsou 
takto poškozovány, plně chápeme. Nejsme však schopni nějakého razantního kroku, 
jelikož černá zvěř v naší honitbě není stálá a jen občas ji navštěvuje a odchází, třeba  
v týdenních či 14-denních intervalech. Noční vysedávání na posedech hlavně ve vege-
tačním období, kdy jsou škody nějvyšší, je naprosto zbytečné. Občas je sice lov úspěšný, 
ale na redukci černé zvěře v našich podmínkách nemá vliv. Nedisponujeme velkými 
lesními komplexy jako např. p. Bartoň, kde černá zvěř trvale žije a kde je možné  zorga-
nizovat zimní naháňku a ulovit tak najednou 5 – 10 kusů této zvěře. Nám tedy nezbývá, 
něž se s majiteli poškozených pozemků domluvit na náprávě a poprosit je o určitou 
shovívavost.
Tak jako majitelé honebních pozemků právem láteří a hodnotí naši činnost vzhledem 
ke vzniklým škodám, tak i my si všímáme chování a počínání veřejnosti v některých 
lokalitách honitby. Jsme zděšeni současným stavem přístupových komunikací v oblasti 
Sejřav. Stát na jejich zhotovení vynaložil nemalé finanční prostředky v rámci dostupnosti 
odlehlých lokalit majitelů lesních pozemků nebo pro případ požárů. Nabízí se otázka, 
jak kvalitně bylo dílo zhotoveno. Stav, který vykazují komunikace v současnosti, by měl 
vést uživatele k zamyšlení. I my tyto využíváme. Ne proto, abychom vozem přijeli až  
k žebříkům posedů, ale pro rozvoz krmiva.
Dalším negativním jevem jsou večerní a noční návštěvy převážně polské mládeže  
některých odlehlých, ale autem dostupných lokalit naší honitby. Okolní louky jsou pak 
posety plechovkami a lahvemi od piva, někdy i rozmanitějším odpadem. Neděje se 
tak jen v letních měsících, ale i v zimě. Za měsíc prosinec jsme provedli úklid dvakrát 
a počátek ledna byl opět ve stejně bídném stavu. Každý si volnost pohybu v rámci EU 
vysvětlujeme jinak.
Během mých úvah nepadl jediný výstřel na živý cíl, nebyla ulovena žádná zvěř, přesto 
byl myslivecký rok 2014/2015 protkán prací, a to nemluvím o budování nebo rekon-
strukcích mysliveckých zařízení, na jejichž vzhled a provedení můžeme být hrdi a ne-
hyzdí tak krajinu jako torza v některých honitbách. Budu rád, když se nad těmito řádky 
někdo zamyslí až bude myslivost opět středem zájmu médií a sdělovacích prostředků při 
chybném kroku jednotlivce, k němuž občas v rámci výkonu práva myslivosti dochází.
V době, kdy jsou prioritou životních potřeb sociální jistoty a zaměstnání a kdy každý 
jedinec hospodaří se svým časem účelně a postupně se tak vytrácí doba pospolitého 
života veřejnosti, je až zarážející, kolik času jsme schopni věnovat činnosti, se kterou 
jsem Vás seznámil. Vám všem, kteří jste přiložili ruku k dílu, patří vřelý dík.
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Rok 2014 na základní škole
Mgr. Libuše Prokopová

I loňský školní rok navštěvovalo naši školu méně žáků než ukládají školské 
prováděcí předpisy. Proto jsme žádali zřizovatele o povolení výjimky z nejniž-
šího počtu žáků pro školní rok 2013/14 i následující. V loňském školním roce 
chodilo do školy 20 žáků, v letošním jen 19.
Pro žáky je tento stav ideální, jelikož mají o hodně více prostoru k procvičování 
učiva, učitelky se mohou každému více individuálně věnovat.

V červnu jsme se rozloučili s pěti žáky: 
Tereza Lesková, Ján Sadovský (Č. Čermná), František Drška (Jizbice), Maxim 
Nachtigal (Dobrošov) přestoupili do 6. ročníku na ZŠ Nový Hrádek, Veronika 
Maršíková na ZŠ TGM Náchod.
První velkou akcí školy v kalendářním roce je vždy zápis nových dětí do  
1. ročníku. V únoru 2014 se dostavily 4 děti (Olívia Kuběnková, Patrik Selecký 
– oba z Č. Čermné), Ema Vojtěchová z Jizbice, Nikol Pinkavová z Lipí. Všechny  
4 děti usedly v září do školních lavic a zahájily povinnou školní docházku.

Žáci jsou rozděleni do tříd takto:
I. třída: žáci 1. a 2. ročník; tj. 4 + 7 žáků
třídní učitelka Mgr. Libuše Prokopová

II. třída: žáci 3., 4. a 5. ročníku, tj. 1 + 5 + 2 žáků
třídní učitelka Mgr. Hana Hlaváčková

Do kolektivu pedagogů patří ještě uč. Mgr. Barbora Umlaufová, která vyučuje 
VV, Pč, HV (na tyto předměty jsou všichni žáci spojeni do jedné třídy), prvouku 
v 1. – 3. ročníku, angličtinu ve 4. ročníku, pracuje též jako vychovatelka ve 
školní družině, kde má na starosti její odpolední činnost (od pondělí do čtvrtka). 
Ranní a páteční odpoledne ve družině zajišťuje pí. Eva Maršíková, která pracuje 
jako školnice a topička v jedné osobě.
V rámci školní družiny se žáci zapojili dle svého výběru do činnosti těchto  
zájmových útvarů: výtvarný, počítačový, angličtina, přírodovědný, hra na flétnu, 
břišní tance – navštěvují je i holčičky ze školky.
Školní práce není jen výchovná a vzdělávací činnost. Patří sem i velké 
množství projektů, besed, výletů a exkurzí, účast v různých soutěžích, množství 
mimoškolních činností. Některé jsou pevně zapracovány do našeho školního 
vzdělávacího programu, staly se už tradicí, jiné vymýšlíme a realizujeme každý rok 
nové, abychom žákům rozšířili jejich znalosti, vědomosti a dovednosti z různých 
oblastí života. Na tyto akce zveme rodiče i veřejnost, děti z mateřské školy,  
kamarády z polské Březové, navázali jsme spolupráci s mateřskou školou Lipí.
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třída: 1. řada zleva: Ján Sadovský, Veronika Kvapilová (Č. Čermná), Maxim Nachtigal
(Dobrošov), Julie Jakubcová (Borová), Tereza Lesková (Č. Čermná)

2. řada zleva: František Drška (Jizbice), Veronika Maršíková (Náchod),
Veronika Sadovská (Č. Čermná), uč. Barbora Umlaufová

třída: 1. řada zleva: Radim Zámečník, Olga Pšeničková (Jizbice), Tereza Štěpánová
(Dobrošov), Tomáš Kožešník, Kateřina Krombholzová, Aneta Borůvková (Č. Čermná), 

Tobiáš Pádr (Dobrošov)
2. řada zleva: Natálie Kulhánková, Klára Sychrovská, Kateřina Haucková (Č. Čermná), 
Natálie Klamtová (Jizbice), Renata Eliška Knapová (Č. Čermná), uč. Libuše Prokopová
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Předkládám výčet nejzajímavějších aktivit:
• Den otevřených dveří v ZŠ
• 1. kurz bruslení – 5 lekcí na zimním stadionu v Náchodě – kurzovné hradilo SRPDŠ
• zhlédnutí vystoupení šermířů na Novém Hrádku
• hudební představení „Já nic, já muzikant“ – společně s MŠ a dětmi z MŠ Lipí
• návštěva Déčka Náchod a hlasování veřejnosti o nejlepší výkres na motivy z pohádek
• beseda v knihovně Náchod
• Den ptactva – ekologický program v Dobrém – centrum hnutí AROCHA
• velikonoční tvoření s Poláky
• výlet II. třídy do Prahy
• jízda na dopravním hřišti v Bělovsi, testy a průkaz cyklisty
• Den dětí – škola obdržela finanční dotaci od Kulturní a sportovní nadace města 

Náchoda (3 000 Kč)
• školní výlet – výstava PLAy Broumovsko, Ostaš
• beseda s hasiči Velké Poříčí – společně s MŠ
• odpoledne s místními myslivci – akce školní družiny
• pohádkové představení na náchodském zámku
• konec plavecké výuky – závody, „Mokré vysvědčení“
• cyklo a pěší výlet na Dobrošov - prohlídka pevnosti, opékání vuřtů 
• výročí založení Déčka – návštěva dopoledního soutěžního programu
• celoškolní týdenní indiánský projekt – přednáška p. Prachaře o životě kanadských 

indiánů
• „Jak krtek ke kalhotkám přišel“ – interaktivní pořad v Muzeu Česká Skalice
• „Nultá školička“ aneb hrajeme si na školu – předškoláci ve škole trénovali sedm 

střed předjazykovou výchovu, matematické představy, jemnou motoriku, tvořili,  
seznamovali se se školním prostředím

• vánoční keramika s rodiči a veřejností
• beseda o volně žijících zvířatech – s pány Světlíkem a Laštovicem z hnutí AROCHA
• adventní tvoření společně s rodiči a veřejností, polskými kamarády, s předškoláky
• fotografická odpolední dílna
• začátek 2. kurzu bruslení – tentokrát už 10 lekcí – opět uhradilo SRPDŠ
• výstava papírových modelů a betlémů v Polici n. Metují

Soutěže:
• 10. ročník soutěže „O nejlepšího sběrače“ – třídíme odpad. suroviny – loni žáci 

odevzdali 1990,7 kg starého papíru a 375 pytlů s PET lahvemi a obaly TATRAPAK
• sběr léčivých bylin a pomerančové kůry – posláno 6,395 kg bylin a 40,868 kg  

pomerančové kůry
• „Matematický klokan“ – celosvětová soutěž pro žáky 3. – 5. ročníků
• výtvarná soutěž „Z pohádky do pohádky“ – zpracování pohádek z Balkánu – naše 

žákyně obsadily 1. a 3. místo ve své kategorii, další byla oceněna čestným uznáním 
– organizovalo Déčko Náchod

• „Strom“ z otisků dlaní a chodidel – plakáty pro Nadaci Dobrotety
• soutěž o maskota knihkupectví Sovička v Náchodě
• soutěž „Mandala dětem“ – tvorba mandal, internetové hlasování o nejlepších  

nápadech
• turnaj málotřídních škol ve vybíjené
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Mateřská škola a školní jídelna Česká Čermná
Jarmila Exnerová

Kolektiv MŠ tvoří vedoucí a zároveň i učitelka Jarmila Exnerová, učitelka 
Alena Brahová (do června 2014), Zlata Mikušíková (od srpna 2014), Eva 
Sychrovská (od září 2014), uklízečky Jitka Kulhánková, Ladislava Mošnerová, 
hlavní kuchařka Jitka Kulhánková, vedoucí školní jídelny Ladislava Mošnerová  
a topič Josef Mach.

Průběh roku 2014 v naši mateřské škole.
Vzdělávání dětí probíhalo podle školního vzdělávacího programu „Cesta ke 
zdravému životnímu stylu“ s bližším zaměřením na přírodu, protože jednou 
z největších deviz této mateřské školy je lokalita a prostředí, ve kterém se 
nachází. Práce s dětmi směřovala k rozvoji osobnosti dítěte, k citovému proží-
vání dětí, k individuálnímu přístupu, ke zdravému pohybu a otužování, k jeho 
spokojenosti, a to vše přímým kontaktem s přírodou a získávání co největších 

Opravy, údržba:
• během letních prázdnin byl zbourán nevyhovující komín, vzniklý otvor zakryt střešní 

krytinou
• natřena půlka střechy – do dvora
• provedena izolace vnitřních zdí ve třídě školní družiny, nová podlaha z desek,  

položeno lino, vymalování místnosti
• natřeny lavičky v šatně, opraveny odkládací poličky
Veškeré náklady za provedené práce hradil zřizovatel ze svého rozpočtu.

Hned v třetím týdnu nového školního roku provedla na celé škole (v ZŠ i MŠ) 
kontrolu Česká školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování 
a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání dle příslušných školních 
vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení jejich naplnění a souladu 
s právními předpisy, kontrola čerpání přidělených finančních prostředků. 
Drobné nedostatky, které inspekční tým zjistil, jsme společně s vedoucí MŠ 
odstranily ještě v době konání inspekce, na místě. Mezi silné stránky školy byla 
zařazena kvalita výuky a vedení žáků k sebehodnocení, velmi dobrá úroveň 
poskytovaného vzdělání i ve školce, značné množství seminářů absolvovaných 
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, výrazné zkvalitnění  
materiálně- technických podmínek školy od minulé kontroly, výborná spolu-
práce se zřizovatelem. 
Všem, kteří se svou aktivní činností o tento stav zasloužili, chci ještě jednou 
moc poděkovat. Přeji si, abychom tuto situaci nadále vylepšovali a zdokona-
lovali, abychom měli ve škole více žáků, jelikož právě k nim a pro ně jsou  
směrovány veškeré naše aktivity.
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poznatků o ní. Témata byla zaměřena tak, aby se děti seznámily se vším,  
co budou v životě potřebovat, a že vše se vším souvisí. Děti byly vedeny  
k samostatnosti, k vzájemné pomoci a ohleduplnosti.
K nadstandardním aktivitám mateřské školy přispěly nejen kroužky – výtvarně- 
pracovní, hra na flétnu a anglicky hravě, ale také nápomoc učitelek při  
logopedické individuální péči.
K zápisu (8. a 9. dubna 2014) se dostavilo 8 dětí. Všechny děti byly přijaty  
a stav byl doplněn na 28 děti, což je nejvyšší možný počet dětí v MŠ. V tomto 
školním roce bylo zařazeno do ZŠ 8 dětí. Do ZŠ Česká Čermná odešly 4 děti, 
3 děti do ZŠ Náchod a 1 dítě do ZŠ Nový Hrádek.

Akce pro rodiče a děti pořádané mateřskou školou:
• Mikulášská besídka se zpěvy, básněmi a nadílkou
• Vánoční rozjímání – besídka 
• Společné velikonoční tvoření
• Společná keramická tvoření
• Výlet do ZOO – společně s rodiči a sourozenci
• Slavnostní rozloučení s předškoláky

Akce pro děti: 
• Oslava Dne matek s přáním a sladkým dárkem pro maminky
• Rej čarodějnic – den v maskách
• Čistění studánek, hry v lese – přírodovědné vycházky do lesa (ekologie)
• Plavecký výcvik pro předškoláky 
• Pečení vánočního cukroví
• Pečení a vaření v průběhu roku
• Návštěva ZŠ s předškoláky
• Pečení velikonočních perníčků a beránka, zdobení vajec
• Masopust – Den v maskách, procházka obcí
• Den dětí – týden plný her, zábavy a sportování
• Letní karneval
• Hledáme poklad – hra na stopovanou
• Focení dětí 2x do roka
• Spaní v MŠ
• Slavnostní předání vysvědčení z kroužku Veselého pískání a z výtvarně-pracovního

Společné akce se ZŠ:
• Návštěva ZŠ s předškoláky před zápisem do první třídy
• Beseda o ptácích, motýlech a houbách v ZŠ s panem Světlíkem
• Hudební vystoupení pana Urbánka – muzikanta v MŠ
• Keramické tvoření
• „Nultá školička aneb Hrajeme si na školu“ – práce s předškoláky organizovaná  

pí. ředitelkou Prokopovou
• „Břišní tance“ – vzájemná účast na vystoupeních
• Rozsvěcení stromečku

Vystoupení dětí mateřské školy
• Kulturní program a zajištění výzdoby sálu na Masopustu
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• Pásmo koled při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu
• Vánoční besídka pro rodiče a veřejnost

Účast na soutěži pro děti z mateřských škol
• Výtvarná soutěž, kde naše MŠ vyhrála cenu, která nám umožnila individuální  

prohlídku ZOO Dvůr Králové nad Labem s průvodcem
• Akce zajišťované zaměstnanci ŠJ
• Občerstvení pro účastníky běžeckého memoriálu ing. Stránského
• Pohoštění ve formě koláčů pro všechny účastníky Setkání
• Pečení koláčů na Dětský den
• Pečení moučníků pro ZŠ ke Dni matek a na vánoční besídku

Oblast materiálního vybavení a oprav
Během roku bylo nahrazeno stávající osvětlení ve třídě za zářivky. Následovala 
oprava a malba stropu ve třídě, malba v herně, v jídelně a na chodbě. Do třídy 
byl zakoupen nový koberec a stávající byl přemístěn do lehárny. Během letních 
prázdnin byly opraveny a natřeny lehátka a dětské židle ze třídy. V průběhu 
roku byly odstraněny nedostatky při kontrole komínu.

dolní řada zleva: Matyáš Zámečník, Stela Vojtěchová, Viktorie Klamtová, Stela Mošnerová, 
Václav Tichý, Jolana Stříbrná, Jáchym Stříbrný, Jan Štěpán

prostřední řada zleva: Zuzana Papežová, Jan Kvapil, Oskar Kuběnka, Kristýna 
Krombholzová, Nikol Dobešová, Václav Jireček, Adéla Matějíčková, Václav Cejnar,  

Lukáš Sychrovský, Jakub Kožešník, Patrik Selecký
horní řada zleva: Elena Wircińska, Anna Maršíková, Nikol Pinkavová, Adéla Marková,  
Olívia Kuběnková, Martin Nemček, Ema Vojtěchová, Tereza Doležalová, Jana Matějů
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29. 8. 2014 uplynulo již 11 let od chvíle, kdy nás náhle opustil rodák a dlou-
holetý zastupitel Obce Česká Čermná Václav Havrda.
Na počest tohoto vzácného a obětavého člověka jsme uskutečnili již XI. ročník 
Memoriálu Václava Havrdy „HAVRDA CUP 2014”. Turnaj v malé kopané  
za účasti 7 mužstev se tradičně konal poslední víkend v srpnu v sobotu 30. 8. 
2014 v České Čermné za sokolovnou. Před zahájením turnaje bylo vzpomenuto 
na Vaška, jaký byl člověk a kamarád. Jako hlavní cena se uděluje každý rok 
putovní pohár, který darovala rodina Václava Havrdy.
Mimo hlavní ceny pro nejlepší mužstvo se uděluje již čtvrtým rokem cena Davida 
Korce (zahynul tragicky v horách) pro nejlepšího brankáře.
V průběhu celé akce bylo zajištěno občerstvení. K poslechu a tanci hrál po celý 
den DJ Klykoš. Po turnaji byla vyhlášena bohatá tombola.
Poděkování za podporu patří hlavním partnerům Obec Česká Čermná, Josef 
Bartoň Dobenín, Pivovar Primátor, Hospoda U Javora, Veba Broumov, Auto-
prodej Rohan, Autoopravna Bubeníček, Stamont a mnoho dalších kamarádů 
a přátel. MOC DĚKUJEME a už se těšíme na ročník 2015.

Memoriál Václava Havrdy
Kurt Krombholz

reprezentace domácího týmu
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KČT Česká Čermná v roce 2014 
Jaroslav Lukáš

První akcí pořádanou naším spolkem bylo hned v lednu pohodové setkání  
se zábavou a tancem v hostinci U Javora – Taneční večer s KČT. Tato akce  
si již našla oblibu a tak spolek uspořádal během roku celkem tři taneční večery. 
Zájemci se o termínech tanečních večerů dozví v hostinci U Javora nebo  
na www stránkách KČT Česká Čermná.
Vlastní zahájení turistické sezóny je akce „Otevírání studánek“. Jedná se o krát- 
kou procházku v okolí naší obce s návštěvou tří místních studánek. Trasa je 
vhodná i pro ty nejmenší a pro kočárky. Již tradicí se při této akci stalo uklízení 
odpadků po zimě a věřte, že jich místy je opravdu hodně.
Nebudu zde vypisovat všechny akce pro veřejnost, které klub pořádá nebo 
se jich účastní, zmíním jen některé – za již tradiční můžeme považovat Pálení 
čarodějnic nebo Pouštění draků a jiné havěti. Nemalou měrou pomáháme  
se zajištěním dětského dne.
Letošní akci klubu Splutí Metuje bohužel vzhledem ke stavu vody nebylo možné 
uskutečnit. Vody bylo po zimních měsících opravdu málo, a tak jsme podle 
plánu „B“ vyrazili pěšky do pekelského údolí a zase zpět.
Velkou akcí, kterou klub pořádá v letních dnech, je „Stanování za humny“. 
Třídenní pobyt v přírodě pro děti a jejich rodiče byl tentokrát s podtitulem 
„Olympijské hry“. Až z daleké Olympie k nám doběhl maratonec s pochodní  
a všechny po zahajovacím ceremoniálu přivítal olympijský výbor včele s před-
sedou. Slavnostní oheň byl zapálen a začala tak sportovní klání všeho druhu. 
Od házení na cíl, běhu, střelby až po netradiční disciplíny jako proplétání  
žebříkem na čas. Také večerní stezka odvahy byla pro některé zajímavou disci-
plínou – zkouškou odvahy. 
Díky tomu, že nebylo definováno, zda se jedná o letní, či zimní olympijské hry, 
byla připravena i bobová dráha. Na bobech závodily týmy složené vždy z rodiče 
a jeho dítěte. Na dráze bylo potřeba vyběhnout na vrch kopce, obléci si šálu  
a čepici a sjet postavenou slalomovou dráhu na bobech dolů. Někteří rodiče se 
tak proběhli se svými ratolestmi i vícekrát. K úžasnému úspěchu této disciplíny 
přibyl i fakt, že v závěrečném finále běhali tatínci s maminkami a o komické 
situace nebyla vůbec nouze. Všichni si pobyt užili, odreagovali se od všedních 
dní a děti za své úsilí obdržely medaile.
V pořadí již třetí Tajný výlet klubu pořádaný k výročí založení byl letos situován 
do Zdobnice v Orlických horách. Zde jsme uskutečnili pěkný výlet z Mezivrší 
pod Komářím vrchem přes Anenský vrch (992 m n. m.) s odbočkou na roz-
hlednu až po parkoviště u pevnosti Hanička. Pevnost jsme navštívili i s jejími 
vystavenými exponáty bojové techniky vč. tanku T34. Trasa po hřebenu hor 
měřila cca 7,5 km a vedla Naučnou stezkou opevnění Rokytnicka. Cestou jsme 
nasbírali spoustu hub.
Každoročně se také účastníme 28. září Hvězdicového pochodu Gutha Jarkov-
ského na Jiráskově chatě na Dobrošově, který se koná u příležitosti otevření 
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této turistické chaty. Někteří členové se zúčastnili i jarního dálkového pochodu 
Borovská padesátka Kladským pomezím (trasa 25 km), jejíž závěr vedl přes 
Českou Čermnou.
V roce 2014 jsme obdrželi dotaci 10 000 Kč na činnost klubu a jeho vybavení, 
práci s dětmi, sportovní a kulturní akce v rámci obce. Část prostředků byla  
použita na úhradu jízdy na koních na dětském dni. Zakoupili jsme např. gulášový 
kotlík s pokličkou pro vaření v přírodě a vybavení na volejbal. Zájemce o tento 
sport zveme mezi nás. Během roku jsme z dotace použili částku ve výši 8 563 Kč 
a zbylou částku jsme vrátili obci.
Na příští rok připravujeme akce a setkání, které prezentujeme na stránkách 
spolku v kalendáři akcí na rok 2015 – www.ceska-cermna.cz.

V roce 2014 bylo hodnocení krás zahrad, balkonů i domů znovu velmi těžké. 
Každoročně máme nějaké favority, ale chceme ocenit i ty, kteří se opravdu 
zlepšují a je vidět postupné pokroky v jejich snažení. Většina našich spoluob-
čanů přispívá k tomu, že je naše obec krásná v každé roční době a zejména  
za poslední roky je vidět značný posun i v krásách zahrad a domů. Samozřejmě 
v zimě nám tu nic nekvete, ale i tehdy je vidět, že lidé rádi zdobí domy  
i v takovém období.
Vyhlášení výsledků letošního ročníku bylo v zasedací místnosti OÚ v neděli 
dne 30. 11. 2014. Sešli se zde zástupci obce, hodnotící komise a samozřejmě  
ti, kterých se to týká nejvíce – ocenění.
První tři místa v soutěži Rozkvetlý dům byla: Trnečkovi čp. 92, Miloslava  
Ožďanová čp. 26, Martina Lhotská čp. 175
První tři místa v soutěži Rozkvetlá zahrada: Eva a Milan Maršíkovi čp. 76, 
Pavla Kubečková a Martin Malý čp. 185, Petr a Kamila Mošnerovi čp. 186 
Abychom podpořili další rok snažení, obdrželi výherci tradiční peněžní poukaz 
na nákup v zahradnictví Kašpar v Náchodě.
Každý rok je hodnocení těžké, krásných domů a zahrad přibývá a je to krásné 
sledovat. Pro další rok plánuje komise drobné změny, ráda by mezi sebe při-
zvala některé výherce z let minulých a oživila tak názorovou různorodost při 
hodnocení. Také by ráda přihlédla k tomu, jak lidé na zahradách budují, ať již 
vhodně, nebo nevhodně, další kouty k odpočinku i zábavě. Pravděpodobně 
také dojde ke změně pravidel a výherce prvního místa nebude následný rok  
či dva do soutěže nominován, aby tak byl dán prostor i dalším krásným domům 
a zahradám. Děkujeme všem, kteří se o svůj dům a jeho okolí starají s láskou  
a vervou a činí tak naši obec krásnější.

Soutěž
„Rozkvetlý dům“ „Rozkvetlá zahrada“
Petra Kvapilová
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Příjmy v Kč Výdaje v Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 079 776,52

Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ  124 622,44

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových 
výnosů

126 391,57

Daň z příjmu právnických osob 1 205 852,06

Daň z příjmů právnických osob za obce 9 500,00 9 500,00

Daň z přidané hodnoty 2 322 543,30

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 1 167,00

Poplatek ze psů 19 684,00

Příjmy z odvodů loterií 18 727,25

Správní poplatky 5 250,00

Daň z nemovitostí 179 678,44

Dotace – volby do zastupitelstev obcí 
a Evropského parlamentu

34 500,00 31 391,00

Dotace SZIF – Setkávání pod Lipami 197 343,00 373 102,00

Dotace – Úřad práce – péče o veřejnou zeleň 397 079,00 505 827,00

Dotace od kraje – Oprava komunikace
u Franců

560 000,00 1 120 224,00

Neinvestiční transfer ze SR na státní správu 90 200,00

Neinvestiční dotace 
pro Základní a Mateřskou školu

29 400,00 500 000,00

Sokolovna nájemné, náklady na provoz 8 100,00 18 846,14

Klub českých turistů dotace a vratka 1 437,00 10 000,00

Bytové hospodářství 8 500,00 1 260,00

Pronájem urnového místa, náklady
na provoz hřbitova

230,00 3 868,50

Příjmy z pronájmu pozemků 1 775,00

Příjmy z prodeje pozemků 44 600,00

Splátka domu 18 000,00

Odpadové hospodářství 253 080,00 275 206,00

Hospodaření za rok 2014
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Počáteční stav účtu k 1. 1. 2014
Příjmy v roce 2014
Výdaje v roce 2014
Zůstatek na účtu k 31. 12. 2014

5 134 828,99 Kč             
6 931 776,71 Kč               
6 733 572,74 Kč         
5 333 032,96 Kč

Údržba přírodní památky LOUKy 
v České Čermné

55 000,00 81 411,00

Činnost místní správy 30 620,28 1 290 765,16

Dar 15 000,00

Příjmy z úroků, služby peněžních ústavů 3 962,85 18 633,92

Omylná platba na straně příjmů – vráceno zpět 86 957,00 86 957,00

Lesní činnost 20 721,00

Silnice údržba 10 915,00

Odvádění a čištění odpadních vod 28 567,00

Činnosti knihovnické 9 500,00

Dotace SRPDŠ (dětský den, mašk. karneval) 6 000,00

Ostatní záležitosti kultury, ročenka,
sraz Čermných 

127 349,00

Hospic Anežky České, Červený Kostelec 5 000,00

Veřejné osvětlení 443 624,00

Nákup domu čp. 116 a 117 (Státňák) 980 500,00

Hasiči – dotace KU HK, režie JPO 2 800,00 75 308,00

Obecní zastupitelstvo 651 324,00

Pojištění majetku obce 42 646,00

Vratky do SR – nevyčerpané částky za volby 
2013

5 125,90

Celkem 6 931 776,71 6 733 572,74

Vypracovala: Eva Přibylová, účetní; Schválila: Eva Smažíková, starostka
20. 3. 2015
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29. ledna 2014
OZ schvaluje
• rozpočet na rok 2014 v odvětvovém (§) členění jako schodkový na straně příjmů 

ve výši 4 897 600 Kč a na straně výdajů 7 341 000 Kč. Schodek ve výši  
2 443 400 Kč bude kryt z přebytku hospodaření minulých let

• předložený rozpočtový výhled Obce na roky 2015 – 2016
• objednání svozu nebezpečného odpadu od společnosti Marius Pedersen
• finanční podpoření divadelního představení dne 22. 2. 2014
• členství v Místní akční skupině POHODA venkova, IČ: 27005577, se sídlem Val 26, 

518 01 Dobruška. Zástupcem pro členství v Místní akční skupině  POHODA ven-
kova schvaluje paní starostku Evu Smažíkovou a náhradnicí Ing. Petru Kvapilovou

• zařazení svého katastrálního území obce Česká Čermná do územní působnosti  
Místní akční skupiny POHODA venkova pro období let 2014 – 2020

• dotaci na činnost KČT Česká Čermná ve výši 10 000 Kč
• pronájem pozemku p. č. 161 v rozsahu cca 1 m2 společnosti DIMATEX CS, spol.  

s r.o. (umístění kontejneru na sběr ošacení pro charitativní účely) a pověřuje starostku 
Evu Smažíkovou uzavřením smlouvy s touto společností na jeden rok

• uzavření smlouvy s firmou Špelda Karel – zemní práce a pověřuje jejím uzavřením 
paní Evu Smažíkovou

26. února 2014
OZ schvaluje
• směrnici č. 1/2014 ke schvalování účetní závěrky
• směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad č. 2/2014
• účetní závěrku obce k 31. 12. 2013 bez výhrad a připomínek
• výsledek hospodaření Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola  

Česká Čermná, okres Náchod za rok 2013 v souladu s § 4 odst. 8 písm. w) zák.  
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 220/2013 
Sb. o schvalování účetní závěrky, bez výhrad a připomínek. Částka 5 536,08 Kč 
bude použita na snížení ztráty hospodaření z minulých let a částka 15 859,41 Kč 
bude převedena do rezervního fondu

• dodatečné převedení finančních prostředků z provozních prostředků na mzdové  
dle žádosti ZŠ ze dne 24. 2. 2014

• prodej části pozemku č. 2101/1 a pověřuje Evu Smažíkovou podpisem kupní 
smlouvy.

OZ ruší
• směrnici č. 9 Směrnici o poskytování a účtování cestovních náhrad ze dne 1. 1. 2010

16. dubna 2014
OZ schvaluje
• dodatek k Dohodě o spolupráci při zajišťování knihovnických služeb a pověřuje 

Ze zasedání obecního zastupitelstva
Ing. Petra Kvapilová
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podpisem starostku Evu Smažíkovou
• darovací smlouvu od p. Bartoně a pověřuje starostku Evu Smažíkovou jejím pode-

psáním
• dar pro Společné cesty (NONA) o. s. ve výši 5 000 Kč
• Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a pověřuje jejím  

podepsáním starostku Evu Smažíkovou
• dotaci ve výši 6 000 Kč pro SRPDŠ na činnost – dětský den, karneval
• podání projektové žádosti do OP Životní prostředí, prioritní osa 3.2.1 – úspory 

energií řešící výměnu oken, vrat a dveří na budově OÚ
• schvaluje nátěr a opravy střechy budovy čp. 108
• nákup nového PC pro stanici Czech Pointu na OU

OZ souhlasí
• s účastí na soutěži Vesnice roku 2014
• s konáním tábora a vjezdem motorových vozidel – „Sejřava“

28. května 2014
OZ schvaluje
• přijetí dotace POV Královéhradeckého kraje na rekonstrukci komunikace u Franců
• smlouvu o právu provést stavbu s panem Patrikem Balcarem a pověřuje jejím  

podepsáním paní starostku Evu Smažíkovou
• smlouvu o dílo a pověřuje starostku Evu Smažíkovou podepsáním smlouvy na  

rekonstrukci cesty s firmou Špelda s. r. o.
• konání koncertu od Polyfonního sdružení za předpokladu, že se bude konat poslední 

adventní neděli 2014
• nové ceny služeb obce Česká Čermná
• konání koncertu z Orlicko-kladského varhanního festivalu

OZ neschvaluje
• smlouvu s firmou Lípa s. r. o. (nabídka na energetické úspory na veřejném osvětlení)

25. června 2014
OZ schvaluje 
• závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Česká 

Čermná za uplynulý kalendářní rok 2013 s vyjádřením souhlasu s celoročním  
hospodařením bez výhrad

• uzavření MŠ v době letních prázdnin od 14. 7. do 15. 8. 2013
• uzavření smlouvy „Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12 

-2010212/5 Česká Čermná NN a kNN pro p. č. 662, Franc“ a pověřuje jejím 
podpisem paní Evu Smažíkovou

• konání svozu nebezpečného odpadu na podzim 2014 firmou Marius Pedersen
• příspěvek pro Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s. ve výši 1 000 Kč
• cenovou nabídku na opravy a jejich provedení v ZŠ z obecního rozpočtu
• zaplacení faktury na opravu varhan ve výši 6 264 Kč
• vyvěšení záměru na směnu pozemků

Účast na setkání Čermných, odjezd autobusu od OÚ v 7.30 hodin (5. 7. 2014) 
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17. září 2014
OZ schvaluje
• výjimku z počtu žáků ZŠ na počet 19 žáků pro školní rok 2014 – 2015
• uzavření Smlouvy o dílo, na rekonstrukci VO – III. etapa, s firmou Elicomp-E s. r. o 

Hradec Králové a pověřuje jejím podpisem paní Evu Smažíkovou
• udělení výjimky z počtu žáků MŠ na maximální počet dětí 28 pro školní rok  

2014 – 2015

OZ bere na vědomí
• „státňák“ – budova byla zakoupena a v červnu 2014 konečně převedena do majetku 

obce, bude nutné začít s postupnou sanací a obnovou. Bude zpřístupněn (den  
otevřených dveří), aby se všichni mohli informovat v jakém stavu je budova i její 
vnitřní zařízení a navrhnout její využití.

27. listopadu 2014
OZ schvaluje
• uzavření „smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služeb-

nosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2012600/VB/02 Česká Čermná 
knn připojení 2103/2 Balcar RD“ a jejím podepsáním pověřuje starostku Evu  
Smažíkovou

• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 5. 2014 na akci: Rekonstrukce komu-
nikace u Franců

• uzavření smlouvy s firmou PROPLAST K s. r. o. (výměna oken a dveří na OÚ)
• nákup pračky pro MŠ
• doplnění svítidel veřejného osvětlení v počtu 4 ks  dle předloženého rozpočtu firmou 

Elicomp-E s. r. o.
• příspěvek NONA Nové Město nad Metují ve výši 8 000 Kč na rok 2015
• vydání ročenky ve stejném rozsahu jako v minulých letech a v počtu 300 ks  

a pověřuje její přípravou p. A. Maršíka

Diskuse o nutnosti zahájit další práce (přípravné práce pro projektovou dokumentaci) 
na rekonstrukci „státňáku“

18. prosince 2014
OZ schvaluje
• uzavření „smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny“ se společností Armex Ener-

gy, a.s. a jejím podepsáním pověřuje starostku Evu Smažíkovou
• návrh nájemní smlouvy na čp. 108 s tím, že nájemné určuje na 25 Kč za metr 

čtvereční a ponižuje ho o 50 % vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu 
objektu

• uzavření darovací smlouvy účelové s Městskou knihovnou Náchod o. p. s. na částku 
2 000 Kč

• rozpočtové provizorium na začátek roku 2015, a to na straně výdajů ve výši 1/12 
skutečnosti roku 2014

• žádost ZŠ o dodatečné převedení finančních prostředků dle žádosti ze dne 11. 12. 
2014 z prostředků na dofinancování mezd do provozních mzdových prostředků

• nákup kancelářské židle pro ZŠ
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• Smlouvu o dílo s firmou Elicomp-E s. r. o. a jejím podepsáním pověřuje starostku 
Evu Smažíkovou

• přílohu č. 1 k vyhlášce 2/2006 o nakládání s komunálním odpadem v územním 
obvodu Česká Čermná

• dodatek ke smlouvě č. 950615 o odvozu odpadu ze dne 8. 3. 2004 s fi Marius 
Pedersen

OZ bere na vědomí
• složení inventarizačních komisí a složení likvidační komise

Rekonstrukce obytného domu čp. 116, 117 – proběhla diskuse o reálných možnostech 
využití domu s přihlédnutím k požadavkům občanů (bylo v minulosti 2x zjišťováno  
dotazníkem/anketou). Dům by měl sloužit jako bytový, obec se bude snažit získat dotační 
prostředky na jeho rekonstrukci, ale v této chvíli nejsou jasně daná dotační kritéria pro 
rok 2015.
Zastupitelstvo obce určuje jako osobu pověřenou k projednání změny územního plánu 
paní Evu Smažíkovou.

ve dnech 28.– 30. srpna 2014 proběhlo v pražské hale Na Folimance  
již II. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, kterého se zúčastnila  

i Patricie Krombholzová, občanka obce Česká Čermná čp. 181  
náchodské mažoretky MONA se staly trojnásobnými mistryněmi světa a získaly titulu 

ABSOLUTNÍHO MISTRA SVĚTA
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LEDEN – první dekáda s proměnlivou oblačností, stále bez sněhových i dešťových 
srážek, některý den ranní mlhy, větrno. Denní teploty se přibližují až k 10 oC, ranní od 
1 oC do 5 oC. Druhá dekáda bez podstatných změn, bez srážek. Teploty mírně klesly 
– noční slabě pod 0 oC, denní od 3 oC do 8 oC. U nás již od poloviny prosince stále 
bez sněhu. Podstatné ochlazení a slabé zasněžení od 20. 1., sněhová vrstva dosáhla  
do konce měsíce jen 5 cm. Dne 22. 1. denní teplota klesla na -5 oC. Severní až severo-
východní proudění způsobilo od 25. 1. další ochlazení, noční teplota -13 oC, denní při 
jasné až polojasné obloze -11 oC. K výraznému oteplení došlo od 27. 1., denní teploty 
již jen -3 oC, dosavadní ráz počasí vydržel do konce měsíce.

ÚNOR – první dva dny měsíce celodenní silné povětří, na horách překračuje rychlost 
přes 100 km/hod. V Rakousku, Slovinsku, Rumunsku velká sněhová kalamita, u nás 
bez srážek. Z 3. na 4. při jasné obloze opět silný vítr, přes den jasno, denní teploty 4 oC. 
Další dny mírné oteplení, západní až jihozápadní vítr se mění na jihovýchodní. Stále bez 
srážek. Proměnlivá oblačnost, některý den větrno. Při jasné obloze se přibližují teploty 
k 10 oC, noční převážně od -2 oC do 2 oC. Toto neuvěřitelně teplé počasí bez srážek 
proběhlo celou druhou dekádu a i ve třetí bez podstatných změn a stále bez srážek.

BŘEZEN – proměnlivá oblačnost, bez srážek, noční teploty okolo 0 oC, denní některý 
den překračují hranici 10 oC. Od 8. 3. do 14. 3. teploty dosahují až k 15 oC, noční 
převážně při jasné obloze od 0 oC do -3 oC. K podstatné změně počasí došlo od 15. 3. 
Od severozápadu došlo k zatažení oblohy, na většině území déšť, u nás časté přeháňky 
převážně sněhové, sníh však nezůstává, větrno. Denní teploty poklesly k 5 oC, noční 
beze změn. Od 16. 3. oblačno, větrno, téměř bez srážek, denní teploty do 8 oC. Od 20. 
do 22. 3. jasno až polojasno, mírný jihozápadní až jižní vítr. V tyto dny zaznamenány 
rekordní teploty v celé ČR, u nás naměřeno až 19 oC. Noční okolo 9 oC. Další den  
23. 3. silné ochlazení, deštivo. Ranní teploty 8 oC během dne poklesly na 2 oC.  
Po další dva dny déšť nebo přeháňky smíšené. V Krkonoších přibylo až 30 cm sněhu. 
Do konce měsíce proměnlivá oblačnost, později téměř jasno. Denní teploty se postupně 
zvyšují, překračují 15 oC. V celé ČR je nedostatek vláhy. Není pamětníka na letošní 
teplé počasí v prvním čtvrtletí roku.

DUBEN – teplé počasí pokračuje, převážně polojasno až jasno, teploty dosahují  
až 18 oC. Vlivem teplého počasí již na začátku první dekády začínají kvést i u nás 
rané odrůdy ovocných stromů. Dne 5. 4. došlo od ranních hodin k ochlazení, teploty  
se snížily o 5 oC, téměř celý den mírné dešťové přeháňky. Dne 8. 4. bouřka s mírným 
deštěm. Další dny chladno, občas mírné dešťové přeháňky, severozápadní proudění, 
noční teploty okolo 4 oC, denní do 10 oC. Z 16. 4. na 17. 4. při jasné noční obloze 
mráz až do -5 oC, další den již jen -3 oC. Tyto mrazy u nás poškodily z větší části kvě-
tenství ovocných stromů, keřů (angrešt, rybíz) a způsobily neúrodu. Další dny pomalé  
oteplování. Po 20. 4. aprílové počasí, téměř denně bouřková činnost s dešťovými sráž-
kami a ranní mlhy po celém území ČR. Nejteplejší den 25. 4., u nás 19 oC, ráno 10 oC. 
Deficit srážek z minulých tří měsíců stále trvá.

Počasí v roce 2014
Alois Maršík
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KVĚTEN – od 1. 5. postupné ochlazování. Nejchladněji bylo z 3. na 4. 5., teplota  
klesla na -4 oC, denní 4 oC. Další den o 2 oC tepleji. Květnové opětné ranní mrazy 
poškodily u nás vegetaci ovocných stromů, což se v průběhu roku potvrdilo. Od 6. 5. 
téměř denně dešťové přeháňky s mírným oteplováním. Dne 16. 5. velmi silný vítr  
přinesl déšť hlavně na Moravu, ale i do Orlických hor a k nám. Na Moravě dosáhly 
řeky 3. stupeň povodňové aktivity. V těchto dnech vznikly velké povodně na Balkáně, 
vyžádaly si více jak 50 ztracených životů. Od 18. 5. postupné oteplování již beze srážek. 
Dne 19. 5. polojasno, další den jasno, jihozápadní proudění, ranní teplota přesáhla  
10 oC, denní překročila 20 oC, větrno. Až do 22. 5. velmi teplé počasí, teploty v ČR 
až 30 oC, noční 18 oC. Dne 23. 5. večerní bouřka a rovněž i další den u nás padaly 
kroupy, teplota se snížila na 17 oC. Dne 25. 5. se bouřky rozšířily po celé ČR. Další 
dny stále oblačno, v některých místech republiky silné a časté deště způsobily lokální 
záplavy. Hladiny potoků a řek dosáhly až 3. stupeň povodňové aktivity. Konec měsíce 
postupné ochlazování. 30. 5. denní teplota jen 5 oC.

ČERVEN – od 3. 6. postupné oteplování. Dne 6. 6. dosáhla teplota 20 oC při jasné 
obloze. Další dny při jihozápadním proudění překračují teploty 25 oC a dne 9. 6.  
a i v následujících dvou dnech je i u nás teplota 30 oC. V celé ČR padaly teplotní  
rekordy, např. Strážnice 35,8 oC. Od 12. 6. podstatné ochlazení vlivem severního 
proudění. Denní teploty poklesly k 15 oC, ale stále bez dešťových srážek. Dne 20. 6. 
slabá dešťová přeháňka s bouřkou. Stále chladno, teplotně bez změn. Dne 25. 6.  
celodenní dešťové přeháňky, další dny již beze srážek a mírné oteplení. Dne 29. 6.  
v nočních hodinách bouřka s vydatným deštěm.

ČERVENEC – od začátku měsíce postupné oteplování. Nejtepleji bylo 7. 7. a 8. 7., 
kdy i u nás dosáhla teplota 30 oC. Bouřková činnost z tepla nás nezasáhla, takže bez 
místních srážek. Další dny oblačno občas i dešťová přeháňka, denní teploty poklesly  
k 20 oC. Od 13. 7. jasno, odpoledne polojasno, mírné oteplování. Dne 18. 7. při 
jasné obloze překračuje teplota 25 oC, další dny se teplota zvyšuje a překračuje 30 oC. 
Od 22. 7. polojasno a ochlazení, dále oblačno až do 24. 7. Další dny vyjasňování  
s teplotami až 28 oC. Dne 28. 7. bouřka provázená slabým deštěm. Do konce měsíce 
polojasno, bez srážek.

SRPEN – začátek měsíce bez podstatných změn. Dne 3. 8. v noci bouřka s vydatněj-
ším deštěm, spadlo i menší množství krup. Další dny převážně oblačno, místní bouřky 
s přívalovými dešti, u nás téměř žádná srážková činnost. Poslední dva dny prvé dekády 
jasno, teploty do 28 oC. Od 11. 8. oblačno, teploty poklesly k 20 oC, slabé dešťové 
přeháňky. I další dny převážně zamračeno, občas déšť. Dne 15. 8. bouřka s deštěm, 
další dny ustávání přeháněk, ranní mlhy, chladno. Od 20. 8. převážně oblačno s deš-
ťovými srážkami. Noční teploty při vyjasnění dosáhly jen 6 oC, odpolední 15 oC. Dne  
29. 8. slunečno, další den odpoledne oblačno s deštěm. Poslední týden měsíce po častých 
dešťových přeháňkách začaly růst houby.

ZÁŘÍ – první tři dny velmi chladno, dešťové přeháňky, ranní mlhy. Od 4. 9. mírné 
oteplení, severovýchodní proudění, větrno. Ranní teplota 5. 9. při jasné obloze 10 oC, 
odpolední 22 oC. Další den slunečno, k večeru bouřka s deštěm, slunečno ještě dva 
dny. Od 8. 9. do 14. 9. oblačno, denní dešťové přeháňky s podstatným ochlazením, 
ranní mlhy. Noční teploty 10 oC, denní do 16 oC. Počasí prospívá růstu hub. Od 15. 9. 
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proměnlivá oblačnost, ale i častější srážková činnost. Dne 20. 9. a i další den odpolední 
bouřka, severozápadní proudění. Ranní teplota 24. 9. poklesla při jasné obloze na 2 oC, 
denní do 12 oC, oblačno přes den, klidno, beze srážek. Do konce měsíce převážně 
jasno s teplotami od 15 oC do 20 oC, ranní pod 10 oC. Poslední den měsíce oblačno.

ŘÍJEN – oblačno, teplo. Ráno 12 oC, odpoledne 18 oC. Další dny proměnlivá oblačnost, 
jihozápadní až jižní proudění, ranní teploty 6–10 oC, denní 12–16 oC. Od 16. 10. 
čerstvý vítr, převážně jasno. Dne 9. 10., polojasno, ranní teplota 12 oC, denní až 19 oC 
a již bezvětří. Dosavadní ráz počasí pokračuje až do 13. 10., kdy nastal konec tzv.  
„babího léta”. Od 14. 10. změna počasí, zataženo, dešťové přeháňky po celý den. Další 
dny oblačno, ranní mlhy, občas mrholení. 16. 10. denní teplota 12 oC. Dosavadní ráz 
počasí pokračuje, teploty se nadále snižují. Dne 22. 10. napadl na horách první sníh,  
v nižších polohách vydatný déšť pokračující i další den. Větrno, severozápadní prou- 
dění, denní teplota poklesla na 5 oC. Chladné počasí pokračuje, ale již bez deště. Ranní 
teploty okolo 2 oC, odpolední do 8 oC. Dne 27. 10. celodenní slunečno, které pokračuje 
ještě další dva dny. Noční teploty poklesly k 0 oC a 28. 10. na -2 oC. Poslední dny 
měsíce oblačné, bez srážek. Noční teploty okolo 3 oC, denní do 8 oC.

LISTOPAD – od 1. 11. výrazné oteplení způsobené jihovýchodním prouděním vzdu-
chu. Ranní mlhy se u nás postupně rozpustily na polojasno až jasno, teplota ranní  
až 10 oC, odpolední do 15 oC. Od 3. 11. celodenní jasno a větrno pokračuje ještě další 
dva dny. Od 6. 11. zamračeno, mlhavo, občasné mrholení. Denní i noční teploty okolo 
9 oC. Další dny již bez srážek, občas polojasno, denní teploty 10–15 oC, noční 7–10 oC. 
Proměnlivé počasí až do 14. 11. Dne 15. 11. oblačno, další den s občasným mrholením 
s teplotou 10 oC, noční 7 oC. Další dny postupné ochlazování, téměř bez srážek, ráno 
okolo 3 oC, denní teplota do 6 oC, oblačno, stále jihovýchodní proudění vzduchu. 
Dne 26. 11. jasno, odpoledne polojasno, chladno. Další dny proměnlivá oblačnost  
s dalším ochlazením. Noční teploty od 0–1 oC, odpolední 2–3 oC, občasné mrholení. 
Poslední dny měsíce denní i noční teploty od -3 oC do 0 oC. Na horách na sjezdovkách 
se uměle zasněžuje, u nás bez sněhu.

PROSINEC – první dva dny mrazivo v noci i ve dne -5 oC. Na území celého státu  
ledovka. Nejezdily tramvaje, některé vlaky, vznikly stovky havárií aut a zranění osob.  
Od 3. 12. mírné oteplení, ledovka ustupuje, denní teplota okolo 2 oC. Dne 4. 12. odpo-
ledne se vyjasnilo, denní teplota dosáhla 8 oC. Další dny proměnlivá oblačnost i deštivé 
přeháňky, noční teploty od -3 oC do 4 oC, denní 3–6 oC. Od 10. 12. oblačno celý den, 
mlhavo, na stromech narůstalo jíní, noční teplota -4 oC, denní -2 oC. Další den napadl 
slabý poprašek sněhu, teplota 3 oC. Do 19. 12. proměnlivé počasí, převážně oblačno, 
některý den dosáhla denní teplota až 9 oC, noční 1–5 oC. Od 20 do 25. 12 jihozápadní 
proudění bez srážek s denní teplotou do 4 oC. V noci na 26. 12. ochlazení na -2 oC, 
denní okolo 0 oC u nás slabý sněhový poprašek do 5 cm. Dne 27. 12 noční mráz -5 oC, 
denní při polojasné obloze od -2 oC do 0 oC. Další den noční mráz -10 oC, přes den -7 oC, 
bez srážek. Dne 29. 12. opět nasněžilo, teplota -5 oC, poslední dva dny v roce bez 
srážek s denní teplotou do -2 oC. Celkově prosinec nadprůměrně teplý.
Letošní zima patřila v Čechách podle meteorologů k nejteplejším za posledních 80 let 
a podle hydrologů srážkově výrazně podprůměrná. Sněhu bylo 40x méně než loni.  
Podle zůstatku sněhu na horách k 1. březnu to odpovídá v přepočtu na vláhu jen 1 litr 
na m2 a přitom loni ho bylo 42 litrů a v roce 2012 38 litrů.
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1. místo v soutěži „Rozkvetlá zahrada“ čp. 76

1. místo v soutěži „Rozkvetlý dům“ čp. 92


