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Úvodník

V roce 2015 uplynulo 70 let od ukončení druhé 
světové války. Definitivní ukončení války u japonských 
ostrovů se uskutečnilo zničením dvou měst atomovou 
zbraní. Tím byli donuceni i Japonci k podepsání 
kapitulace dne 2. září 1945. Další válečný konflikt  
se letos rozšířil ze Sýrie do Iráku, kde radikální isla-
misté na okupovaných územích obou států vyhlásili 
Islámský stát. Několik milionů občanů těchto států 
muselo opustit své domovy a stali se uprchlíky v sou-
sedních státech, hlavně Turecku a Jordánsku. V letoš-
ním roce zasáhla Evropu migrační krize. Uprchlíci 
ze Sýrie, Iráku a Afghánistánu překračují ve velkém 
počtu vnější schengenskou hranici EU hlavně v Řecku 
a Itálii. Počet utečenců přesáhl milion a převážně 
žádají o azyl v Německu. Státy EU nemají shodné 
názory na řešení této krize a panuje mezi nimi napětí. 

Rok 2015 byl výjimečný na počasí, které přálo turis-
tům, ale dělalo vrásky především zemědělcům. Kromě 
vysokých teplot byla celoročně slabá srážková činnost.

Obec si koupila díky evropským dotacím nové 
nákladní auto zn. IVECO. Stařičká modrá AVIA byla 
prodána zájemci z Hořic.

Téměř celý rok se připravoval objekt čp. 116 a 117 
na rekonstrukci. Bylo třeba vše vyčistit (odvezeny tři 
kontejnery odpadu), velké množství papíru a železa. 
Celý areál byl zaměřen a začala projektová příprava 
na generální opravu.
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70 let od ukončení II. světové války
Alois Maršík

Dne 8. května 1945 se Evropa probudila do míru. Nacismus byl poražen,  
ale víc jak 62 milionů lidských životů se klidu zbraní nedočkalo. U japonských 
ostrovů se ještě několik měsíců bojovalo. Definitivní ukončení za šílenstvím 
druhé světové války udělaly paradoxně další hrůzy, dva atomové hřiby.

Této války se zúčastnilo 64 zemí, zůstalo po ní přibližně 35 milionů invalidů  
a 20 milionů sirotků. Bylo vyrobeno a použito 145 739 tanků (I. světová  
8 tisíc), 866 579 letadel (I. světová 219 800), doba trvání 6 let a 1 den.  
(I. světová 4 roky, 3 měsíce a14 dní). Ve francouzské Remeši byla 7. května 
podepsána bezpodmínečná kapitulace. Dne 8. května vstoupila v platnost 
bezprostřední německá kapitulace. Definitivní tečkou za druhou světovou  
válkou byla kapitulace Japonska z 2. září 1945. Konec II. světové války byl 
na náchodsku poznamenán dvěma událostmi.

Mise Velichovky 1945
V posledních dnech II. světové války zorganizovala americká armáda ojedi-

nělou riskantní misi, která směřovala hluboko do nepřátelského území, asi 
210 km za demarkační čáru na území okupované německou armádou. Cílem 
mise bylo doručit veliteli armády střed, generálu polnímu maršálovi Schörne-
rovi, informaci o kapitulaci Německa a zabránit tak krveprolití při očekávaných 
střetech s Rudou armádou postupující z východu. Dne 7. května večer vyrazila 
kolona pěti obrněných vozů do Prahy za zmíněným generálem. Jednotka  
zjistila při příjezdu do Prahy, že generál odjel na velení umístěné v lázeňském 
komplexu ve Velichovkách. Průzkumná skupina pokračovala přes Hradec 
Králové do Velichovek a tam byla předána depeše o kapitulaci. Mise se okamžitě 
vrátila, dorazila nad ránem 8. května do Plzně.

Tragická událost u běloveské celnice
V Náchodě válka skončila tragédií. Dne 9. května v podvečer, kdy jinde  

už platil druhý den mír, došlo ke krvavému vraždění. U nové české celnice 
zahynuli jak rudoarmějci, tak náchodští občané. Dlouholetý běloveský kroni-
kář Antonín Samek uvádí, že ve dnech 7. – 9. května prošlo přes hraniční 
přechod asi 40 tisíc mužů německé armády. Odzbrojování místními obyvateli 
probíhalo většinou hladce až na jednotky SS. Když německé tankové oddíly 
projížděly, nechávali je místní být, protože s SSmany si nikdo nechtěl zahrávat.
Jak němečtí vojáci, tak i civilisté prchali před postupující Rudou armádou, 
která 9. května odpoledne byla v dnešních polských Dušnikách a postupovala 
směrem k Náchodu. Zde se začaly vyvěšovat uvítací transparenty, vlajky a lidé 
se chystali vítat blížící se rudoarmějce. Němci prchali, ale posádky osmi 
německých hetzerů, stíhačů tanků, se zastavily na náchodském náměstí a pak 
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Z historie lesů na Náchodsku
Alois Maršík

Náchodsko bylo na počáku našich dějin ve své většině součástí pomezního 
hvozdu a až do 13. století bylo jen řídce prostoupeno stezkami. Teprve za éry 
posledních Přemyslovců dochází k prvnímu většímu plánovitému osídlení  
a lesy jen zvolna ustupují zemědělské půdě. O tom, že na Náchodsku byly 
rozsáhlé lesy, nemůže být pochyb a dokazují to i soudobé historické zprávy, 
které dosvědčují, že na Náchodsku žili medvědi v takovém počtu, že byli 
nebezpečím i pro dřevorubce. Tuto skutečnost potvrzuje dopis regenta 
náchodského panství ze 25. listopadu 1568  vrchnímu myslivci, aby pečoval 
o odchov psů a pilně s nimi lovil vlky a medvědy, neboť jich je na horách 
mnoho a obtěžují lidi, kteří kácejí dřevo. Z dalších archivních zpráv se dozví-
dáme, že na území velkostatku Náchod sídlil vrchní myslivec a později  

se začaly vracet po Kamenici směrem k Bělovsi. Dostali hlášení o tom,  
že Rudá armáda je již na českoněmecké hranici. Vracely se proto, že měly 
rudoarmějce pozdržet, aby co nejvíce prchajících stačilo přejít do amerického 
zajetí. K Bělovsi dojely tři německé Hetzery. V blízkosti železničního přejezdu 
se minuly s první ruskou dělostřeleckou soupravou. V momentu překvapení  
a za křiku, že je kapitulace, nikdo nevystřelil. Od německé hranice přijížděla 
další ruská souprava, na které se vezli i čeští civilisté. Osádka se před přijíždě-
jícími německými tanky skryla v budově české celnice a na přilehlé louce. 
Němci totiž začali ostřelovat jednak vyvěšené vlajky a také osoby, které se  
u celnice pohybovaly. Někteří Češi se pokusili o útěk, ale Němci je zastřelili 
na louce. V tu chvíli už ale byla celnice pod palbou německých kulometů. 
Střely již vnikají okny do sklepa. Celý dům se otřásá pod nárazy střel, líčí  
ve svých vzpomínkách Augustýn Ducháč, vrchní inspektor finanční stráže, 
který se ukryl spolu s rodinou ve sklepě celnice. Další pamětník těchto udá-
lostí, Mojmír Vlček z Kramolny, vzpomíná, jak spolu s dalšími Čechy vítal 
vojáky Rudé armády, kteří přijeli k německé celnici. Na jednom kanónu  
se spolu s nimi rozjel k Náchodu, ale u české celnice je zastavili, že proti nim 
jedou tanky. Ruský důstojník vysvětloval, že je kapitulace a že na českém 
území nesmí střílet a že stejně tanky narazí na německém území na hlavní 
voj. Nařídil vojákům, aby se schovali do celnice do sklepa a předpokládal,  
že Němci opuštěná vozidla minou bez povšimnutí na cestě do Německa.  
Skutečnost však byla jiná. Němci v této celnici a okolí postříleli 33 rudoar-
mějců a 11 obyvatel Náchoda, kteří je přišli uvítat. Tuto tragickou událost  
si připomínáme památníkem jak při budově celnice, tak na staroměstském 
hřbitově.
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v 17. století lesní správa, rozdělená mezi dva úředníky. Lesmistra a pojezdného, 
který spravoval horské lesy. Druhové složení náchodských lesů není známo. 
První zpráva je z počátku 17. století. Tu si nechala pořídit tehdejší majitelka 
panství Magdalena Trčková z Lípy. Ze zprávy je možnost se orientovat, které 
lesy byly jehličnaté (černé) a které listnaté (bílé). Podle typologického prů-
zkumu je však možno usuzovat, že původní nejvíce zastoupenou dřevinou  
v „černých“ lesích na Náchodsku byla jedle, teprve po ní smrk. Obě tyto dřeviny 
nevytvářely monokultury, ale porosty, v nichž byl zastoupen i buk, eventuálně 
další listnáče. V statistické ročence z roku 1836 jsou hlavní dřeviny jmeno-
vány buk, jedle, smrk, bříza. Historické prameny přinášejí zprávy o počátcích 
racionálního lesního hospodářství. Archivář náchodského panství píše ve své 
monografii o knížeti Wilhelmu Schaumburgovi z Lippe i o náchodských 
lesích, které byly obhospodařovány tzv. toulavými sečemi vyvolanými 
momentální potřebou dřeva. Těžební nepřetržlivost byla postupně uskutečňo-
vána od roku 1805. Tento systém zvaný „lanová soustava“ byl ne pokrokem, 
ale důvodem vzniku jehličnatých monokultur a trvá dodnes.

Z pohledu státu celková rozloha lesů v ČR je 2 649 149 ha. Z toho vlastnictví 
připadá na stát 60,6 %, na města a obce 15,3 %, soukromé vlastníky 21,6 % 
a na ostatní 2,5 %. Ročně se vytěží přibližně 18 milionů metrů kubických 
(údaj z roku 2006). Listnatých stromů je u nás stále málo. Ve smrkových 
monokulturách, jsou častější polomy, jsou napadány škůdci a nebrání povodním. 
Listnaté stromy v Česku tvoří 24 % porostů, jehličnany 76 %. Podle odbor-
níků v přirozené plošné skladbě by byl odpovídající stav 65 % listnatých a 35 % 
jehličnatých dřevin. Listnaté stromy se do porostu vracejí jen velmi pomalu. 
Roční nárůst od 0,2 – 0,5 %. Lesníci se však brání. Za současný stav porostů 
nemůžeme. Příčiny dnešních problémů podle nich sahají do předminulého 
století. Lesy se v Česku mýtí v průměru jednou za 100 – 115 let. Porosty, 
které těžíme nyní, byly většinou zakládány kolem roku 1900. Tehdejší vlastníci, 
tedy šlechta, církev a města, dbali ekonomiky a smrk žádali všichni – doly, 
papírny, pily, stavebnictví. Smrkové porosty, které jsou v Česku přirozené jen 
ve výškách nad 800 metrů nad mořem, byly pak protěžovány další desítky 
let. Stav českých lesů má zatím k ideálu velmi daleko. To je nakonec všeo-
becně známá věc. Porosty jsou zničené kyselými dešti a jsou snadnou kořistí 
škůdců. V nadcházejících časech prudkých klimatických změn, kdy budou  
přívalové srážky střídat suchá období, bude stabilizační úloha lesů pro životní 
prostředí i zemědělství ještě mnohem zásadnější, než je nyní. Važme si toho, 
že alespoň katastrální výměra lesů v ČR se téměř nemění a že i naše obec,  
z větší části obklopená lesními kulturami, nám zajišťuje zdravější prostředí  
pro život.
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Sběratelé
Alois Maršík

Touto činností se zabývají více muži než ženy. Nejznámější sběratelskou 
vášní, i když dnes již v menší míře, je sbírání poštovních známek. Někteří  
je sbírají z celého světa, jiní jen z Československa nebo z České republiky.
Vzhledem k velkému množství každoročně světově vydaných poštovních zná-
mek s novými motivy se někteří zaměřují jen na tematické sbírky, jako jsou 
např. panovníci, hudební skladatelé, sportovci, motýli, ptáci atd.

Z dalších sběratelských aktivit jsou nálepky z krabiček od zápalek, pivní 
tácky, odznaky, mince, medaile, bankovky, přilby a další vojenská výzbroj, 
autíčka, hodiny, radia, kaktusy, myslivecké trofeje, staré knihy a časopisy, 
keramika, staré hračky atd. Nejznámější sběratelkou knoflíků, jak sama 
veřejně přiznává, je zpěvačka Lucie Bílá. V současné době se rozšířil počet 
sběratelů starých pohlednic. V náchodské rubenské jídelně je několikráte do 
roka zajišťována burza poštovních známek a současně zde vystavují sběratelé 
pohlednic. Zde se nakupují chyběnky a prodávají ze sbírek přebytky. Je zají-
mavé, že některé zachovalé pohlednice, vydané na konci 19. století a začátku 
20. století, nepoškozené a prošlé poštou, jsou vysoce sběrateli ceněny,  
i za 500 Kč za kus. Velmi vzácné jsou pohlednice z 19. století ručně malované 
a zdobené výšivkou. Další oblibou některých sběratelů jsou pohlednice  
a korespondenční lístky z doby I. světové války, zasílané od našich vojáků  
a orazítkované tzv. polní poštou.

Úřad městyse Nový Hrádek se dohodl s místním sběratelem pohlednic  
a vydal pro rok 2015 zajímavý stolní kalendář. V obrazové části každého 

obec Lipí (1913)
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týdne byly použity k tisku staré pohlednice. Nejsou zde zastoupeny jen ty  
z Nového Hrádku, ale i z 33 okolních obcí a 3 měst. Městys Nový Hrádek 
vydal již v roce 2008 publikaci Nový Hrádek včera a dnes. V ní jsou na každé 
stránce 2 fotografie, jedna z minulého století a ze stejného místa je pak nafo-
cena současnost. Z 25 starých snímků byly použity i pohlednice. Možnost 
nahlédnout do minulosti je srovnat jí s přítomností inspirovalo k takové  
publicitě i další města.

obec Borová – výhled ze Strážnice do tehdejšího Pruska (1933)

Bratři Rudolf a Jiří Stancovi se oba narodili v České Čermné, odkud pocházela 
jejich matka Jiřina Stancová. Byla dcerou Josefa a Antonie Bubeníčkových. 
Otec Rudolf Stanec pocházel z Veselí nad Moravou. Byl zaměstnán u finanční 
stráže na zdejší stanici. Krátce před druhou světovou válkou byl převelen do 
Hrádku nad Nisou. Rodina se tam přestěhovala, ne však na dlouho. Na podzim 
1938 zabral Hitler pohraniční pásma ČSR, t. z. Sudety. Všichni Češi, pokud 
se nepřipojili k Němcům, museli velice rychle opustit svoje domovy, protože 
byl ohrožen jejich život. Rodina Stancova se vrátila do České Čermné pouze 
s nejnutnějšími osobními věcmi. Ubytovali se u maminky paní Stancové, paní 
Antonie Bubeníčkové, rozené Tomkové. Pan Stanec nastoupil opět službu 
jako financ na stanici v České Čermné. Po krátké době dostala rodina byt  

Vzpomínka na čermenské rodáky
Alena Litterová
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ve státním domě, zvaném do dnešní doby „státňák“. Dům byl postaven v roce 
1930 a v tehdejší době byl rozdělen na dvě části. V levé části byla finanční stráž 
a v pravé četnictvo. Finanční stráž střežila státní hranici tehdy s Německem.  

Po zabrání celé ČSR 15. 3. 1939 a prohlášením našeho státu Protektorá-
tem Čechy a Morava, byla finanční stráž zrušena. Její příslušníci byli přiděleni 
obecním úřadům a zaměstnáni vydáváním potravinových lístků a šatenek. Pan 
Stanec tak pracoval po celou dobu války. Válka byla ukončena podepsáním 
kapitulace Německa 8. 5. 1945. Koncem roku 1945 se rodina odstěhovala  
do původního domova Hrádku nad Nisou. Ruda se vyučil a pracoval v gu-
márenském průmyslu. Zůstal v Hrádku nad Nisou, kde se také oženil. Jirka 
vystudoval na Slovensku vysokou školu strojnickou. Ze Slovenska utekl se svojí 
budoucí paní přes ostře hlídanou hranici nejprve do Izraele a potom do USA, 
kde také zůstal až do konce života. Po úmrtí pana Stance se paní Jiřina Stancová 
odstěhovala k sestře Zdeňce Borůvkové do Bělovse, kde také 22. 4. 1999 
zemřela ve věku 93 roků. Oba bratři udržovali s čermenskými rodáky převážně 
písemný nebo telefonický styk. Zajímali se o své kamarády i kamarádky  
a o celé dění v rodné obci. Navštívili také několikrát své rodiště. Jiří bohužel až 
po roce 1989, kdy padla totalita. Naposledy byl zde 30. 9. 1999 na pohřbu 
své maminky, paní Stancové. Další plánovaná návštěva se už neuskutečnila.

Ruda Stanec Jiří Stanec
  7. 4. 1926
16. 3. 1998

*
U

  1.   6. 1927
11. 11. 2015

*
U
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Po částečně překonaných potížích, které přinesl předcházející rok, a to hlavně  
v zemědělství, jeví se začátek roku 1966 celkem příznivě. Neprojevil se ani nedostatek 
cukru, kterého bylo vyrobeno o mnoho méně než jiná léta. V naší obci k žádným větším  
změnám nedošlo. Osevní plány byly na stejné úrovni jako v roce minulém. Pracovalo se 
celý rok bez brigád z města a zlepšila se pomoc místních občanů. Sena se mnoho neusu-
šilo, neboť veškeré louky v Sejřavách byly vypásány mladým skotem (jalovice), pro které 
byla postavena letní salaš krytá pouze plachtovinou. Tam se skot vháněl na noc nebo při 
špatném počasí. Mladý skot patřil k JZD Rasošky a bylo to stádo určené k chovu v počtu 
40 jaloviček. Žně byly provedeny kombajnem bez brigád a obilí muselo být dosoušeno pro 
značnou vlhkost. I v tomto roce bylo prováděno hnojení pro ozimy letadlem. Brambory 
na 13 ha vybrali občané z místa, a to hlavně ženy a důchodci. Dostali za hodinu 4,80 Kčs.  
V naší obci bylo na statku odpracováno celkem 4 248 hodin. Louky v Sejřavách byly 
pasením skotu značně znehodnoceny – bude třeba hodně námahy, než budou zase  
v pořádku. Státní statek pronajal louky za 15 tisíc Kčs. Z tohoto důvodu bylo usušeno 
velmi málo suché píce a v zimním období se musela dovážet z Borové a Dlouhého. Rok 
1967 byl vcelku úspěšný, počasí přálo. Místní vypomáhali ve sběru brambor, v sečení 
a sklizni sena. Louky byly koseny „Rotaxem“, což je malá lištová motorová sekačka, 
dovoz z Rakouska. Žně byly provedeny kombajny a sláma lisována ihned na poli.

Rok 1968 byl rokem pro zemědělskou vegetaci velmi špatným. Dne 21. června 
postihla obec velká vichřice s průtrží a silným krupobitím. Kusy ledu 2 – 3 cm velké po-
ničily na polích porosty brambor, kapusty a zejména obilovin. V tomto roce dokončilo 
stavební oddělení při ČSSS Česká Skalice v naší obci výstavbu ocelokolny (sklado-
váku), po které se léta volalo. Využití měla pro slámu, píci, hnojiva, stroje, ale i pro 
zaměstnání v době nepohody. V tomto roce došlo ke zranění levé nohy zaměstnance 
p. Josefa Maršíka z čp. 36. Po neodborném léčení v náchodské nemocnici ho jeho 
rodina na revers převezla v kritickém stavu do nemocnice v Trutnově, kde mu 
pro záchranu života musela být noha amputována. Závažnou otevřenou otázkou 
ve státním statku je nedostatek pracovních sil. Staří odcházejí do důchodu a náhrada  
téměř žádná. Plánovaná výroba v rostlinné a živočišné výrobě nesplněna! Jetelotrávy, 
úhory, rovinatější suché louky se kosí traktorovou lištou, většina ostatních luk rotaxem. 
Část sklizených brambor po vykrytí množství do prodeje pro Jednotu byla uložena jako 
sadba do vojenského bunkru v Borové. Na sklizni brambor se zvýšenou měrou podílely 
školy z Náchoda a Jaroměře.

Malorolník p. Václav Jireček z čp. 91 se rozhodl se svojí rodinou převzít zpět pozemky 
a živý inventář převzatý v roce 1958 místním JZD a v roce 1962 do státních statků, aby se 
opět vrátil od 1. ledna 1969 k soukromému hospodaření. Zmíněné jeho pozemky mu byly 
po předchozích jednáních vráceny zpět. Jeho příkladu následoval malorolník p. Antonín 
Mazáč z čp. 27. Rok 1969 je možné klasifikovat jako velmi příznivý a úrodný. Přispěly  
k tomu dobré vegetační podmínky. Všechny plánované ukazatele byly vysoce překročeny.  

Jak hospodařily Československé státní 
statky (ČSSS) v naší obci – pokračování 
rok 1966–1970
ze zápisů obecní kroniky
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  8. ledna

  9. ledna
17. ledna
24. ledna

14. února

15. února
20. února
 
27. března

28. března
30. dubna

  2. května
  8. května
11. května
31. května
  4. června
  4. června
  6. června
  6. června
13. června

Přehled kulturních a prospěšných akcí

myslivecký ples v kulturním domě v Borové v režii Honebního společen-
stva Česká Čermná – Borová
tříkrálová sbírka pro Farní charitu Náchod
taneční večer s KČT – pohodové setkání s tancem a hudbou
soubor Čistírna z Pardubic předvedl od 15.00 hod. v hostinci U Javora  
tři divadelní představení pro děti (např. pohádka od K. J. Erbena  
"O Otesánkovi") – od 19.00 hod. BIO autorská inscenace napříč filmovými 
žánry, dramatizace románu J. Downhamové – k poslechu i tanci hudební 
intermezza klavíristy Pavla Horáka, v režii obecního úřadu
tradiční čermenský Masopust pod záštitou SRPDŠ, sraz masek v 9.00 hod. 
a od 20.00 hod. taneční zábava v hostinci U Javora, hraje Holiday Express
dětský karneval na sále U Javora od 14.00 hod., v režii SRPDŠ
Etiopie – seznámení s touto zemí obrazem a vyprávěním v podání  
účastníka p. Jana Linharta, v 18.00 hod. na obecním úřadě
Valná hromada Honebního společenstva s majiteli pozemků v hostinci  
U Javora
taneční večer s KČT – pohodové setkání s tancem a hudbou
Čarodějnice pro děti od 18.00 hod. za hřbitovem, zajišťuje KČT Česká 
Čermná
4. ročník amatérského kulečníku, od 14.00 hod. v hostinci U Javora
4. ročník běžeckého závodu „Memoriál Vladimíra Stránského“
oslava Dne matek, pro veřejnost v ZŠ
vítání občánků na obecním úřadě
výlet žáků ZŠ do Nového Města nad Metují, starší žáci jeli do Prahy
výlet žáků MŠ do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem
sběr železného šrotu, zajišťuje SDH Česká Čermná
dětský den v areálu sokolovny, zajišťuje SRPDŠ, KČT a ZŠ Česká Čermná
přistaven kontejner u obecního úřadu pro velkoobjemový odpad, v režii 
obecního úřadu

V tomto roce se prvně značnou měrou na sklizni podílí samosběrací lis s prostornou 
klecí, do níž se dá slisovat 15 q sena nebo slámy. Licence k výrobě u nás byla zakou-
pena v Rakousku a je vyráběn pod názvem Horal – Steier. V podzimním období byla  
v režii ČSSS zpevněna asfaltem příjezdová cesta dvorem od Zelených (čp. 37) ke kra-
vínu. V roce 1970 se zemědělské výrobě nedařilo, podepsalo se na tom hlavně počasí.  
V tomto roce bylo započato s meliorací mokrých luk na Dubeckych. Předcházelo tomu  
i odlesnění 0,4 ha lesa. Po dokončení vznikl komplex dvou sousedících katastrů  
a v rámci hospodářství statku tvořil největší scelený lán 30 ha. Tuto enklávu vroubí stará  
a nová silnice vedoucí z naší obce do Borové.

Rok 1966 – 67 zapsal kronikář Josef Vévoda z čp. 116
Rok 1968 – 70 zapsal kronikář Josef Balcar z čp. 61
Texty byly zkráceny.
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13. června
27. června
  8. srpna

15. srpna

29. srpna

28. září
  9. října
17. října
18. října
21. listopadu
29. listopadu

29. listopadu

14. prosince
17. prosince
20. prosince

mobilní svoz nebezpečných odpadů firmou Marius Pedersen
24. setkání obcí Čermných v Horní Čermné
Honební společnost zajistila od 16.00 hod. v areálu kulturního domu  
v Borové posezení s bohatým občerstvením pro majitele honebních  
pozemků
graffiti, pohodové odpoledne i večer s muzikou od 15.00 hod. – skate-
boarding o věcné ceny, v hostinci U Javora
memoriál Václava Havrdy – fotbalový turnaj na hřišti u sokolovny,  
XII. ročník, večer k tanci a poslechu hraje DJ Klykoš
varhanní koncert od 17.00 hod. v místní kapli
posvícenská taneční zábava U Javora, v režii majitele hostince
mobilní svoz nebezpečných odpadů, zajišťuje firma Marius Pedersen
vítání občánků na obecním úřadě
taneční večer s KČT – pohodové setkání s tancem a hudbou, pořádá KČT
Rozsvěcení vánočního stromku v 17.00 hod. v prostoru u obecního úřadu,
program zajistila ZŠ, MŠ a obec
slavnostní předání cen na obecním úřadě v soutěži „Rozkvetlý dům“ 
a „Rozkvetlá zahrada“
vánoční besídka v 10.00 hod. v ZŠ pro veřejnost
vánoční program pro dospělé od 9.30 hod., zajistila MŠ
3. Adventní koncert v místní kapli, vystoupil smíšený pěvecký sbor  
s hudebním doprovodem – předvedena Česká mše vánoční od Jakuba 
Jana Ryby pod vedením ing. Jiřího Tymla

divadelní představení pro děti – divadelní spolek Čistírna
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Noví občané přihlášení v roce 2015:

Veronika Francová z Borové, přihlášena 12. 1. 2015 do čp. 198
Marcela Machová z Nového Hrádku, příhlášena 30. 6. 2015 do čp. 66
Jiří Berka z Náchoda, přihlášen 3. 8. 2015 do čp. 51
Zdeňka Berková z Náchoda, přihlášena 3. 8. 2015 do čp. 51
Nikol Čermáková z Olomouce, přihlášena 7. 8. 2015 do čp. 17
Isabela Čermáková z Olomouce, přihlášena 7. 8. 2015 do čp. 17
Ladislav Čermák z Olomouce, přihlášen 7. 8. 2015 do čp. 17
Tereza Riedlová z Horní Radechové, přihlášena 1. 9. 2015 do čp. 96
Natálie Riedlová z Horní Radechové, přihlášena 1. 9. 2015 do čp. 96
Elen Riedlová z Horní Radechové, přihlášena 1. 9. 2015 do čp. 96
Luboš Riedl z Horní Radechové, přihlášen 1. 9. 2015 do čp. 96

Byli oddáni:

8. 8. 2015 Lukáš Holý z čp. 148 a Alžběta Kohlertová z Nového Města nad 
Metují
23. 10. 2015 Petr Fišer z čp. 155 a Martina Gančíková z Červeného Kostelce

Vítáme nové občánky:

20. 1. 2015 – Barbora Erberová čp. 102
21. 3. 2015 – Lea Kuběnková čp. 135
  9. 4. 2015 – Prokop Motl čp. 101
14. 6. 2015 – Nela Sychrovská čp. 195
  7. 8. 2015 – David Maršík čp. 140

Byli odhlášeni z trvalého pobytu:

Irina Šípková, odhlášena 5. 1. 2015 z čp. 27 do Náchoda
Tobiáš Škoda, odhlášen 19. 1. 2015 z čp. 94 do Náchoda
Věra Škodová, odhlášena 19. 1. 2015 z čp. 94 do Náchoda
Veronika Ponikelská, odhlášena 2. 3. 2015 z čp. 155 do Brna
Jolana Stříbrná, odhlášena 4. 5. 2015 z čp. 161 do Náchoda
Justýna Stříbrná, odhlášena 4. 5. 2015 z čp. 161 do Náchoda
Jáchym Stříbrný, odhlášen 4. 5. 2015 z čp. 161 do Náchoda
Filip Bonka, odhlášen 5. 8. 2015 z čp. 138 do Náchoda
Renata Bonková, odhlášena 5. 8. 2015 z čp. 138 do Náchoda
Miroslav Konečný, odhlášen 3. 9. 2015 z čp. 96 do Náchoda
Eva Kosařová, odhlášena 3. 9. 2015 z čp. 96 do Náchoda
Roman Kosař, odhlášen 9. 9. 2015 z čp. 96 do Náchoda

Společenská kronika
Alois Maršík
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95 let Božena Efenberková čp. 62
87 let Zdeňka Balcarová čp. 101
87 let Alenka Litterová čp. 131
85 let Miroslav Horáček čp. 80
80 let Alois Jirásek čp. 119
80 let Helena Jirásková čp. 119
75 let Vlasta Dohalská čp. 122

75 let Josef Šmíd čp. 133
70 let Jan Lelek čp. 7
70 let Markéta Hosszú čp. 160
70 let Hana Jirečková čp. 142
70 let Petr Květ čp. 131
70 let Věra Pavlová čp. 153
70 let Helena Suchánková čp. 141

Lukáš Hauck, odhlášen 5. 10. 2015 z čp. 152 do Náchoda
Daniela Malinská, odhlášena 9. 11. 2015 z čp. 5 do Náchoda
Aneta Borůvková, odhlášena 9. 11. 2015 z čp. 5 do Náchoda

Opustili nás navždy:

VÁCLAV MALÍK – se narodil v Dlouhé Lhotě u Mladé 
Boleslavi manželům Václavu a Františce. Vyrůstal  
v rodném domě spolu se sestrami Marií a Jaroslavou. 
Vyučil se nástrojařem a po večerní průmyslové škole 
zastával místo programátora na prvních NC strojích 
ve Škodovce v Mladé Boleslavi. V roce 1955 se oženil  
s Květou Kolnerovou. Po přestavbě domku se odstěhoval 
do Hrdlořez, kde s manželkou vychovali dvě dcery. Opa- 
kované srdeční infarkty vedly v dubnu 1986 k přiznání 
invalidního důchodu. V téže době mu lékař doporučil 
změnu prostředí i způsobu života. O čtyři měsíce později 
se Václav stal občanem České Čermné. Zdravotní stav 
se mu postupně zlepšoval. Zapojil se i zde do veřejného života. Po celé jedno 
období zastával funkci předsedy Českého svazu včelařů v Náchodě a byl též 
členem okresního výboru. Patřil k zakládajícím členům Zahrádkářského spolku 
v České Čermné. Pod jeho vedením zde byly uspořádány dvě výstavy ovoce  
a zeleniny čermenské produkce a dva zahrádkářské plesy, autobusový výlet  
na Moravu a každoročně na OÚ zajišťoval přednášky s pozvanými odborníky. 

12. 1. 1930
11. 2. 2015

*
U

Společné soužití:

50 let – (zlatá svatba) Libuše a Jaromír Machovi čp. 29
50 let – (zlatá svatba) Věra a Václav Pavlovi čp. 153
50 let – (zlatá svatba) Jana a Václav Balcarovi čp. 55
50 let – (zlatá svatba) Zděnka a Kurt Krombholzovi čp. 82

Blahopřejeme k životnímu jubileu:
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ADOLF ZELENÝ – místní rodák z čp. 13 a syn Adolfa 
a Anny, rozené Dyntarové. Vyrůstal se sestrou Martou 
a bratrem Josefem. S manželkou Danuškou vybudovali 
rodinný domek, ve kterém vychovali syna Milana  
a dceru Danu. Vyučil se mlynářem, v oboru však nikdy 
nepracoval. Podstatnou část života spojil s prací ve 
výrobních družstvech. Nejdříve ve Vzoru, ve VDI Náchod 
jako řidič, následně jako vedoucí tkalcovny v Hronově 
– Velkém Poříčí. V roce 1972 přišel  do výrobního 
družstva Stavba Jaroměř, provozovna Česká Čermná, 
jako vedoucí. Po roce 1989 začal podnikat. Podnikání 

JOSEF MARŠÍK – místní rodák z čp. 108, nejstarší ze tří 
synů Josefa, místního kováře, a manželky Emílie, rozené 
Ptáčkové z čp. 55. Po ukončení školní docházky absolvoval 
dvouletou průmyslovou školu v Dobrušce a po ukončení 
ZVS nastoupil jako zámečník v podniku Stavební stroje  
v Náchodě. Vstupem do manželství se Zdeňkou Hájkovou  
se přestěhoval do Červeného Kostelce a byl zaměstnán 
v místě v n. p. Tepna jako mechanik a energetik. Před 
penzí pracoval v dělnické profesi v náchodské Rubeně. 
S manželkou vychovali tři děti – Zdenu, Janu a Pavla. 
Ke stáří se manželé odstěhovali do  vlastního rodinného 
domku v nedalekém Zábrodí. Ve volném čase pečoval  
o zahradu, domácí zvířectvo a svůj velký koníček včelaření. Miloval jízdu na 
kole, byl organizátorem celodenních výletů na kolách s účastí hlavně kamarádů 
z jeho rodiště, ale i z Náchoda a Červeného Kostelce. Po operaci kolenního 
kloubu se po 7 letech vyskytly velké zdravotní komplikace. Dlouhý a marný boj 
o život prohrál. Poslední rozloučení bylo 16. března 2015 ve hřbitovní kapli 
v Červeném Kostelci a po církevním obřadu byl uložen v místě do rodinného 
hrobu.

  3.   6. 1931
  5. 11. 2015

*
U

22. 12. 1932
10.   3. 2015

*
U

Na tehdejší dobu neobvyklé byly jím zorganizované dvě výstavy zdejších betlé- 
mů. První se konala ještě v roce 1989. Byla první nejen v České Čermné, ale  
i Královéhradeckém kraji. Václav Malík byl mimořádně pracovitý, věnoval se 
zahrádce, chovu drobného zvířectva a jeho velikou zálibou byly včely. Téměř 29 
roků žil spokojeně s celou rodinou Aleny Litterové. Dobrý kontakt neztratil ani 
se svou původní rodinou. Zemřel následkem embolie ve věku 85 let. Poslední 
rozloučení v místní kapli bylo dne 19. února 2015.
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Počet obyvatel k 31. 12. 2014 – 501 osob.
Počet obyvatel k 31. 12. 2015 – 499 osob + trvalý pobyt cizince 8,
celkem 507 osob
(11 přihlášeno, 5 narozených děti, 3 zemřelí, 15 odhlášeno)

MIROSLAV HLADÍK – čermenský rodák z čp. 75, syn 
Boženy, rozené Maryškové, a otce Václava Hladíka. 
Vyrůstal se třemi sestrami. Po svém vyučení strojním 
zámečníkem pracoval v tomto oboru až do důchodového 
věku. Po uzavření manželství s Janou Bekovou žila 
rodina nejdříve v Náchodě, později ve Velkém Poříčí.  
S manželkou vychovali dvě dcery. Po té, co dcery dospěly, 
se oba odstěhovali na Borovu do chalupy po manželčiných 
rodičích. Žil skromným obyčejným, pracovitým životem  
s úctou a láskou ke své rodině. Zemřel po těžké nemoci 
ve věku 68 let. Poslední rozloučení 30. prosince v kapli 
na Borové a nad rodinným hrobem.

30.   5. 1947
24. 12. 2015

*
U

TOMÁŠ BALCAR – se narodil v Praze. Do naší obce 
jezdil od dětství s rodiči a sestrou Ivanou. Na chatě 
trávil víkendy a prázdniny. Zde se seznámil s Petrou, se 
kterou později uzavřeli manželství, ve kterém vychovali 
dceru Veroniku a syna Tomáše. Žili v domku, který si 
společně postavili. Vyučil se elektrikářem a později začal 
pracovat jako živnostník. Zemřel neočekávaně ve věku 
45 let. Poslední rozloučení se konalo v místní kapli  
24. listopadu 2015.

25. 10. 1970
18. 11. 2015

*
U

ukončil v roce 2011 po náhlé mozkové příhodě, kdy zůstal upoután na lůžko. 
Až do své smrti byl doma v péči rodiny. Manželka ho předešla, zemřela  
v roce 2012. Poslední rozloučení proběhlo v místní kapli a na hřbitově, kde byl 
uložen do hrobu vedle své manželky dne 10. listopadu  2015.
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Pan Adolf Zelený, místní rodák, zemřel po dlouhé nemoci dne 5. listopadu 
2015 ve věku 84 let. Jeho životní dráha byla naplněna prací a starostí o rodinu. 
V roce 1968 byl zvolen předsedou místního národního výboru naší obce.  
Po celé dlouhé období (až do konce roku 1989) se snažil dle finančních mož-
ností zvelebovat naší obec ku prospěchu nás všech. Na každou stavební akci, 
když se podařilo přesvědčit o nutnosti příslušný odbor okresního národního 
výboru a tím získat finance, musela být ještě zajištěna bezplatná brigádnická 
výpomoc místních občanů.

Ve funkčním období zasloužil se o stavbu obecního úřadu v místě požární 
zbrojnice. Velice náročnou akcí bylo vybudování nového vodního zdroje v blíz-
kosti státní hranice. K prameništi musela být vybudována přístupová cesta, 
následovalo podchycení pramenů do jímacích studní, stavba čerpací stanice  
a napojení vody z jímacích studní, položení hlavního vodovodního řádu do 
vodojemu nad obcí, který musel být k tomuto účelu vybudován.

Další neméně náročnou akcí byla výstavba nové mateřské školky. Práci na ní 
včetně dodávek stavebního materiálu zajišťoval v plném rozsahu. Měl největší 
zásluhu, že se podařilo během dvou roků výstavbu ukončit a zajistit plný  
provoz od září 1974. Z dalších menších akcí to bylo asfaltování cest, prodloužení 
kanalizace, rozšíření vodovodní sítě, vybudování ústředního topení a výměna 
oken v ZŠ a další. Mimo zde vzpomenuté stavby plnil i další úkoly vyplývající 
z funkce neuvolněného předsedy. Byla to práce náročná a zodpovědná.  
My dnes již můžeme jen poděkovat za vše, co pro naši obec vykonal. Čest jeho 
památce.

Zamyšlení nad úmrtím bývalého předsedy 
místního národního výboru
Kronikář obce

Třídíme bioodpad
Eva Smažíková

Vážení spoluobčané,
od začátku dubna do poloviny října (dle počasí v aktuálním roce) se bude  
v naší obci odděleně třídit biologicky rozložitelný odpad neboli bioodpad.  
V jarních měsících bude probíhat rozmísťování speciálních sběrných nádob 
– kontejnery o velikosti 1 100 l hnědé barvy a zelený velkoobjemový kon-
tejner umístíme za hřbitov. Odklon bioodpadu ze skládek stanovuje vyhláška 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a následně obecně závazná  
vyhláška obce č. 2/2015 ze dne 19. 11. 2015. V souladu s harmonogramem 



stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů musí být do roku 
2020 sníženo množství bioodpadu ukládaného na skládky o 65 % oproti stavu  
z roku 1995. Na základě novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. je obcím 
dle § 17 stanovena povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biolo-
gicky rozložitelných odpadů.

Co je to vlastně bioodpad?
Bioodpad je organický odpad, který tvoří 40 % komunálního odpadu  

z domácností a je rozložitelný pomocí mikroorganismů, bakterií, plísní, kvasinek 
apod. V současné době končí převážná většina tohoto odpadu na skládkách. 
Vhodným způsobem lze však z bioodpadu vyrobit kvalitní hnojivo. Jedná se  
zejména o odpady z domácností – například zbytky jídel rostlinného původu, 
zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva a obilnin a ze zahrad květiny, tráva, 
plevel, košťály a celé rostliny, listí, seno apod.

Do čeho se bude třídit? 
V naší obci bude rozmístěno 5 ks speciálních kontejnerů hnědé barvy.  

Nádoby budou umístěny na sběrných stanovištích u obecního úřadu, u hřiště 
MŠ, u koupaliště, za humny a u zastávky. Velkoobjemový zelený kontejner 
bude na louce za hřbitovem, kam bude možné uložit větší množství trávy nebo 
listí. Do hnědých nádob bude možné ukládat trávu, listí, zbytky květin a rostlin, 
seno, slámu, piliny, drobné větvičky (zelené), štěpky, zbytky ovoce a zeleniny, 
slupky a jadřince. Do hnědých kontejnerů se nesmí dávat plast, a to ani plastové 
pytlíky, papír apod., tím by se znehodnotil celý bioodpad.

Speciální BIO pytle (biologicky odbouratelné pytle na bázi škrobu) si můžete 
vyzvednout zdarma na obecním úřadě. V těchto pytlích bude možné ukládat 
bio odpad z domácností do hnědých kontejnerů.

Oddělený sběr bioodpadu bude hrazen v rámci jednotného systému nakládání 
s odpady v obci a bude pro občany zdarma.

Co s větvemi?
Větve do kontejneru na bioodpad nepa-

tří (pouze formou štěpek). Větve je možné 
uložit na louku za hřbitovem, kde budou dle 
potřeby štěpkovány.

Děkuji, že se zapojíte do třídění bioodpadu  
a tím umožníte jeho další smysluplné využití. 
Jako přílohu letošní ročenky najdete také  
leták na třídění všech odpadů.

17
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KČT Česká Čermná v roce 2015 
Jaroslav Lukáš

Rok se s rokem sešel a klub turistů v obci Česká Čermná ještě pořád funguje, 
pořád chodí na výlety, pořádá drobné akce a věnuje se hlavně činnosti pro děti, 
protože děti tvoří takřka polovinu členské základny a je s nimi nejen práce, 
ale i hodně srandy. Samozřejmě máme i výjimku, tou je pořádání tanečních 
večerů, které jsou právě a jen pro dospělé členy, případně pro dospělé děti. 
V minulosti jsme pořádali přímo taneční pro dospělé, ale poslední léta jsou to 
pravidelně 2 až 3 taneční večery na sále v hostinci U Javora, které se setkávají 
s velkým ohlasem. Termíny jsou předem dány a je možné je zjistit na interne-
tových stránkách.

První turistická procházka je již tradičně „Otevírání studánek“ a úklid lesa. 
Nenáročný výlet i pro nejmenší a maminky s kočárky. Pokud nám počasí přeje, 
a nám letos přálo, je to krásné zahájení sezony a nikoho to příliš neunaví. 
Následují v rychlejším sledu čarodějnice, splutí Metuje, pomoc při pořádání 
dětského dne a konečně letní akce Stanování za humny. To je několikadenní 
akce, kdy děti i rodiče mají možnost si vyzkoušet lehkou alternativu táboření. 
V tomto roce bylo na téma „Jak vycvičit draka“. Děti při náročném výcviku 
získali dračí vejce – museli o ně bojovat s obrovským drakem, který se večer 
znenadání v tábořišti objevil. Jeho velikost zakryla celý neobydlený prostor  

tábořiště a umělecké ztvárnění z kar-
tonu velikosti mnoha čtverečných 
metrů opravdu nemělo konkurenci. 
Do rána se z vajec vylíhli malí draci, 
které musely děti vyzdobit a vycvičit. 
Vrcholem výchovy draků pak bylo 
jejich létání. K tomu nám pomohly  
balonky s heliem a opravdu každý 
drak létal. Na  ty draky, kteří se po-
koušeli létat moc vysoko a daleko, 
byla připravena vzduchovka, případně 
luky a šípy. 

Na tomto ročníku nás sužovala 
velká vedra, a tak jsme byli vděčni  
za právě se napouštějící koupaliště  
a draky jsme nechávali střežit tábořiště.

Proběhla i lehká příprava na další 
ročník táboření, téma jsme skoro zvo-
lili tím, že jsme cvičili střelbu lukem  
a šípy a vztyčili jsme na tábořišti nád-
herný několikametrový totem.
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letní táboření

Léto pak už bylo klidné a v září jsme se těšili na tajný výlet předsedy. Letos 
byl v Dobřanech v Orlických horách v krásném prostředí roubené chalupy  
a podzimního slunce. Část výpravy dokonce na místo dorazila na kolech, a tak 
bylo o sportovní vyžití postaráno. Mimo to nás čekal tajný pěší i autobusový  
výlet, který musel být aktuálně pozměněn, když nám jeden z přípojných  
autobusů ujel. I tak to stálo za to a všichni se na další ročník těší už dnes.

Těsně před výletem se člen klubu a jeden z přátel klubu, pan Karel Dyntera, 
zúčastnili 2. ročníku soutěže o nejlepší zvěřinový guláš v Jetřichově. Vybojovali 
s gulášem z divočáka nádherné druhé místo a guláš se možná stane klubovým 
jídlem. Doufáme, že se úspěšná dvojice klání zúčastní i v dalším ročníku.

Závěrem chodící sezony bylo zavírání studánek s gulášem z vlastního kotlíku 
a také pouštění draků, které jsme po třech sezonách bezvětří překřtili  
na „Sportovní odpoledne a běh s dekorativními předměty“.

Pak začala taneční sezona a hlavně nás čekala soutěž o nejlepší bramborový 
salát, která připadá na dlouhou noc. Přihlášených 11 salátů bylo rekordem  
a nenašel se žádný, který by nebyl dobrý. Ocenit všechny samozřejmě není 
možné a v anonymním seskupení tolika salátu nakonec prvenství získala pro 
tento rok rodina Sychrovských.

Na další rok se skladba akcí příliš nemění a kdo máte zájem, můžete si je 
nastudovat na www stránkách spolku v kalendáři akcí na rok 2016.
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Sraz obcí Čermných
Miroslav Kožešník

V sobotu dne 27. 6. 2015 se jako každoročně konal sraz obcí Čermných, 
tentokrát v Horní Čermné, nacházející se mezí městy Jablonné nad Orlicí  
a Lanškroun. Letošní sraz jsme absolvovali v hojném počtu. Vyjeli jsme hned 
ráno a byl nás plný autobus. Během dopoledne pak dorazily ještě další posily 
svými auty. Ze začátku to vypadalo dosti rozpačitě, neboť jsme se schovávali 
před deštěm pod deštníky a stany. Místní Čermáci to však měli dobře napláno-
vané, neboť během dopoledne se obloha vyjasnilaa my tam prožili pěkný den.

Celý den se nesl ve znamení sportu a zábavy. Zúčastnili jsme se se svýmý 
družstvy turnaje v malé kopané a volejbale. Manželé Fišerovi, kteří se utkali 
v tenisovém turnaji, dokonce přivezli domů medaili a pohár. Kromě mnoha 
atrakcí, jako např. body zorbing, nafukovací hrad a ring pro děti i dospělé bylo 
možné se podívat i na nedalekou rozhlednu Mariánka postavenou v r. 2014. 
Rozhledna je vysoká 23 m a návštěvníkůmnabízí pohled na Suchý vrch,  
Orlické hory, Jeseníky, město Lanškroun a za dobré viditelnosti jsou prý vidět 
i Krkonoše.

V odpoledních hodinách proběhlo soutěžní klání starostů v ringu s nafukova-
cími palicemi, které se setkalo s velkým ohlasem. Toho se pro indispozici naší 
paní starostky zúčastnil místostarosta, který získal třetí příčku.

Při setkání starostů na tomto srazu bylo dohodnuto, že příští sraz Čermných 
v roce 2016 se uskuteční v Čermné ve Slezsku, na který se již nyní těšíme.

setkání Čermných v Horní Čermné
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Masopust
Tradiční masopustní víkend byl zahájen v sobotu 14. února v 9.35, kdy  

se průvod masek vydal z místního hostince na dlouhou cestu naší obcí. Krátce 
po zahájení bylo napočítáno 93 účastníků v maskách, k všeobecné veselosti 
přispěly 2 harmoniky a kytary. Rok od roku se průvodu účastní více našich 
malých spoluobčánků, kteří si s námi užijí alespoň část dopoledne, než jsou 
znaveni odvedeni domů k odpočinku. Počasí se celkem vydařilo, i když se 
teploty celý den držely pod nulou a foukal studený vítr. Občasné sluníčko  
a kupy sněhu okolo cest dokreslily pohodovou atmosféru tohoto zimního svát-
ku. Závěrečného „kolečka“ na návsi se těsně po 17. hodině zúčastnilo přes  
20 lidí, což je důkazem velmi příznivého času pro všechny zúčastněné mající  
za následek velmi vysoký počet „přeživších“, tedy statečných masek, které  
v průvodu došly až do konce. Kromě tradiční společné závěrečné písně  
Ta naše písnička česká se díky spontánní aktivitě přespolního dobrovolného 
kytaristy Martina Drábka prvně hrála a zpívala i naše hymna. Nelehkého  
celodenního vedení průvodu v historické policajtské uniformě se letos prvně 

Činnost SRPDŠ 
při ZŠ Česká Čermná v roce 2015
Mgr. Pavlína Sychrovská
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ujal Martin Sychrovský. Ráda bych v této souvislosti poděkovala Zdeňkovi  
Stříteskému, který nám v této náročné funkci několik let vypomáhal. Díky 
štědrosti spoluobčanů a projíždějících řidičů bylo do fondu SRPDŠ, tedy  
na podporu akcí pro děti v naší škole a školce, vybráno 12 816 Kč.

Večerní zábava s hudebním doprovodem Augustína Baloga z profesionální 
hudební skupiny Holiday Express byla okořeněna nádherným zpěvem Terezy 
Maškové, úspěšné účastnice talentové soutěže Česko Slovensko Má Talent. 
Oba umělci hráli bezúnavně téměř bez přestávky a jak se říká, „laťku nasadili 
velice vysoko“.

Dětský karneval
Hned další den, v neděli 15. února, se uskutečnil dětský karneval, na který 

se těší zejména naši nejmenší. Sál v hostinci opět praskal ve švech, ale děti 
byly šťastné a spokojené. Mimo tance a soutěží měly i oblíbené kolo štěstí  
se spoustou dárků. O všeobecné veselí se coby moderátor postaral Jarda Lukáš  
a skupina děvčat kolem Karolíny Lhotské. Kuchařky ze školní jídelny a pomoc-
nice zase napekly spousty výborných koláčů, takže si pochutnaly nejen děti,  
ale i jejich doprovod. Všem díky!

Dětský den
Druhou nejvýznamnější akcí pořádanou SRPDŠ byl opět dětský den. Vsobotu 

6. června čermenský dětský den zase proběhl pod názvem „Pojďte si hrát“  
a za atrakcemi sem přijelo mnoho dětí z blízkého i vzdálenějšího okolí, včetně 
sousední polské Březové. V tomto roce se oficiálně zaregistrovalo 138 soutě-
žících dětí. Dalších účastníků v podobě rodičů, prarodičů a přátel bylo nepočí-
taně. S organizací nám pomohli někteří rodiče, učitelky ZŠ a MŠ, zastupitelé  
v čele s paní starostkou, místní hasiči, myslivci, turisté a aktivní mladí spoluobčané. 
Do organizace se každoročně zapojuje na šest desítek dobrovolníků, dětský 
den se v naší obci stal přední společenskou záležitostí.

Poděkování
Všem pomocníkům, zapojujícím se rodičům a spřízněným spoluobčanům  

i přespolním upřímně děkuji za podporu a pomoc, kterou přispěli ke zdárnému 
průběhu obou náročných víkendů. Žádná z akcí by se rovněž neobešla bez  
aktivní pomoci obce České Čermné a dalších sponzorů. Rovněž jménem  
SRPDŠ děkuji všem, kteří finančně přispěli na naši činnost věnovanou dětem 
místní ZŠ a MŠ.

Podpora dětí
Kromě již tradiční podpory dětí z místní ZŠ a MŠ, tedy příspěvků na školní 

výlety, plavecký a bruslařský výcvik, výtvarné a školní potřeby, byl z fondu  
SRPDŠ částečně financován i kurz in-line bruslení, který se odehrál přímo  
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v České Čermné v květnu a červnu v podobě pěti lekcí pod vedením zkušené 
trenérky Jany Paslerové (shodně jako kurz bruslení v zimním období). Děti  
si tuto novinku velice užily, takže byla navržena i do programu roku příštího.

Masopust

Dětský den



24

Letošní běžecký memoriál se již tradičně konal na státní svátek dne 8. května.  
Trať v délce 9,3 km vedla po označených lesních cestách. Počasí opět přálo.

Přehled účasti:

rok 2012 2013 2014 2015

ženy 6 10 14 8

muži 22 38 35 41

děti  – 13 38 52

Z výčtu účasti vyplývá, že každoročně se počet startujících zvyšuje.  
Máme z toho radost, ale bez pomoci obecního úřadu, členů zastupitelstva, 
dobrovolníků, sponzorů a zajištění občerstvení v MŠ bychom tuto akci nezvládli. 
Těšíme se z účasti předškolní a školní mládeže.

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

Výsledky umístění do 3. místa:

Ženy Hájková Renata 40,57 min. Maratonstav Úpice nar. 1975

Sokolová Libuše 46,39 min. Nové Město nad Metují nar. 1988

Kramlová Kateřina 48,04 min. Náchod nar. 1975

Muži 18-49 let Ulich Petr 36,18 min. MT Dobruška nar. 1968

Kincl Marek 36,32 min. Maratonstav Úpice nar. 1974

Sedlák Jiří 37,15 min. SK Podfara N. Hrádek nar. 1995

Muži 50-69let Osoba Martin 38,49 min. Lokomotiva Meziměstí nar. 1965

Jirásek Miroslav 42,01 min. SDH Pavlišov nar. 1947

Šolc Vítězslav 42,10 min. BKL Machov nar. 1957

Muži nad 70let Metelka Josef 48,24 min. Spartak Police nar. 1944

Vorel Milan 83,28 min. Slatiňany nar. 1940

Předškolní děti 2010 a mladší (trať v délce 150 m):

Cejnar Václav 0,235 min. Česká Čermná – Lipí nar. 2011

Vysoká Viktorka 0,24 min. Náchod nar. 2010

Sychrovský Tomáš 0,245 min. (Česká Čermná) Sokol N. Hrádek nar. 2011



25

Nejmladší žactvo 2007–2009 (trať v délce 400 m):

Doležalová Tereza 1,32 min. BKL Machov nar. 2008

Machová Veronika 1,33 min. Sokol Nový Hrádek nar. 2008

Souček Šimon 1,38 min. Maratonstav Úpice nar. 2008

Žáci 2004–2006 (trať v délce 700 m):

Doležal Lukáš 2,31 min. BKL Machov nar. 2006

Kubasová Leona 2,35 min. Úpice nar. 2004

Souček Ondřej 2,36 min. Maratonstav Úpice nar. 2006

Žáci starší 2001–2003 (trať v délce 1800 m):

Lukášová Ivana 8,38 min. KČT Česká Čermná nar. 2001

Hlavatá Nikola 9,40 min. Hovrch nar. 2001

Kubečková Michaela 10,32 min. Česká Čermná nar. 2002

Žáci starší 2001–2003 (trať v délce 700 m):

Šrůtek Ondřej 2,37 min. Sokol Nový Hrádek nar. 2002

Ptáčková Eliška 2,39 min. Česká Čermná nar. 2001

Přibylová Lenka 2,42 min. Pavlišov nar. 2002

účastníci běhu
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Ze zápisu obecní kroniky (rok 1964)
• Oproti minulému roku se situace podstatně zlepšila, i když potíže, které se 

v minulém roce nahromadily, nebyly ještě z velké části odstraněny. Letošní 
mírná zima takřka bez sněhu přispěla hodně k tomu, že nedocházelo  
k omezení elektrického proudu. Zásobování uhlím a potravinami bylo bez 
problémů, v zimním období se zlepšily dodávky vajec i masa.

• Dne 14. června proběhly volby do národních výborů. Z vydaných 309  
hlasovacích lístků bylo odevzdáno 307. Zvoleno celkem 17 poslanců,  
z toho bylo 6 členů KSČ a 11 členů bezpartijních. Předsedou MNV byl 
zvolen Josef Vévoda z čp. 116 a tajemníkem Jan Balzar z čp. 12.

• V tomto roce na jaře došlo k zastavení činnosti místního kina, a to hlavně 
pro malou účast občanů.

• Po několikaleté přestávce uspořádala dne 11. února místní skupina  
„Svazarmu“ maškarní průvod obcí, kterého se zúčastnilo 19 masek, a večer  
taneční zábavu.

• Na počátku roku došlo ke zvýšení cen potravin i nápojů a průmyslového 
zboží. Dosti podstatně bylo zvýšeno nájemné z bytů. Byty rozděleny do čtyř 
kategorií a cena stanovena podle kategorie bytu za 1 m2 obytné plochy.  
V I. kat. 26 Kčs, ve II. kat. 18 Kčs, ve III. kat. 14 Kčs a IV. kat. bez změny. 

Události před 50 lety
obecní kronika

Účast Čermáků, kteří se neumístili do 3. místa:

Krombholcová Kateřina   6. místo v kateg. žactvo nar. 2007

Sychrovský Lukáš   9. místo v kateg. žactvo nar. 2009

Matějíčková Adéla 14. místo v kateg. žactvo nar. 2009

Kvapil Jan 15. místo v kateg. žactvo nar. 2009

Wircinská Elena 16. místo v kateg. žactvo nar. 2009

Kožešník Jakub 18. místo v kateg. žactvo nar. 2009

Sychrovská Klára   7. místo v kateg. žáci nar. 2005

Smola Jakub   9. místo v kateg. žáci nar. 2006

Kubečková Renata 10. místo v kateg. žáci nar. 2004

Sychrovská Pavlína   5. místo v kateg. ženy nar. 1976

Sychrovský Martin   8. místo v kateg. muži nar. 1976

Smola Pavel 15. místo v kateg. muži nar. 1975
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Toto nájemné se snižovalo podle počtu dětí – jedno dítě o 5 %, dvě děti  
o 15 %, tři děti o 30 %, více dětí o 50 %. Zpoplatněno bylo i příslušenství 
k bytu (sklep, půda, dřevník...). Bylo zavedeno zdaňování důchodů  
od 700 Kčs, snižování vysokých a zvyšování nízkých důchodů.

• V tomto roce zemřeli:
 11. března – Emilie Balcarová z čp. 66 ve věku 78 let
   4. května – Marie Jarošová z čp. 53 ve věku 78 let
 19. srpna – Antonín Balcar z čp. 66 ve věku 61 let
 26. září – František Maršík z čp. 72 ve věku 80 let
 19. prosince – Lidmila Kavková z čp. 56 ve věku 85 let

Ze zápisu obecní kroniky (rok 1965)
• Téměř po 15 letech bylo opět pořízeno loutkové divadlo, které zakoupil 

výbor žen při MNV za částku 530 Kčs. Představení se konala v místnosti 
Osvětové besedy v čp. 71.

• V tomto roce započala výstavba nové požární zbrojnice. Okresní národní 
výbor uvolnil na tuto akci 44 tisíc Kčs. Celkový náklad byl 85 tisíc Kčs. Práce 
byly z větší části prováděny brigádnicky téměř bez náhrady mzdy. Nová 
zbojnice byla slavnostně otevřena v následujícím roce.

• Z důvodu nespokojenosti s prací s. Janákové, ředitelky místní školy, bylo 
na MNV rozhodnuto, aby ještě před zahájením nového školního roku byla 
odvolána z funkce. Novým ředitelem byl jmenován Jaroslav Škalda, který 
učil v Novém Hrádku.

• Předsedové MNV byli informováni na aktivu v Náchodě dne 3. 11. 1965  
o vytváření spádových vesnic. Mají v nich být školy, školky, jesle, kulturní 
zařízení, hřiště, dálkové topení, plyn apod. stejně jako ve městech. V našem 
okolí to má být obec Jizbice a Nový Hrádek. V určených obcích bude také 
povolena veškerá výstavba.

• Ponejprv v dějinách obce bylo na našem katastru použito letadlo při hnojení 
bramborových porostů. Umělé hnojivo bylo rozprašováno z letadla Agroletu, 
které létalo těsně nad zemí.

• V tomto roce zemřeli:
 10. března – Bohumil Koláčný z čp. 62 ve věku 91 let
 10. dubna – František Maršík z čp. 3 ve věku 62 let
   3. května – Alois Maršík z čp. 36 ve věku 71 let
 23. června – Pavlína Jirásková z čp. 33 ve věku 93 let
 28. června – Aloisie Nývltová z čp. 21 ve věku 67 let
   1. července – Josef Balcar z čp. 67 ve věku 65 let
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Kronika kaple
Alois Maršík

Odchod náchodského pana děkana na nové působiště.
P. Th. Mgr Boghuslaw Piotr Partyka (polský kněz) byl ustanoven admini- 

strátorem náchodské farnosti v roce 1998. V naší kapli jsme jej prvně uvítali 
dne 2. srpna. Letos, po 17 letech, jsme se, ač neradi, museli s ním rozloučit. 
Během uvedených let se nestalo, že by v naší kapli nebyla zajištěna o nedělích, 
svátcích a první čtvrtek měsíce mše svatá, v krajním případě alespoň boho-
služba slova. Pohřby, křtiny a svatby byly převážně jeho doménou. Nemůžeme 
zapomenout na jeho velké zásluhy na obnovu kostelů a kaplí v náchodském 
děkanátu. Dařilo se mu na tento účel získávat finanční prostředky z darů i od 
zahraničních sponzorů. V naší kapli bylo v roce 2001 zavedeno rozhlasové 
ozvučení, o rok později byl zabudován bezpečnostní systém. Největší investicí 
uskutečněnou v roce 2005 byla kompletní oprava vnější části kaple a po výměně 
oken ve věži zprovozněno automatické zvonění. V roce 2011 bylo instalováno 
elektrické topení v lavicích, v loňském roce oprava varhan a letos nové moderní 
ozvučení. Když k tomu přidáme přátelské vystupování, vstřícnost, obětavost, 
nemůžeme se divit, že byl velmi oblíben, a to nejen u nás. Po ukončení poslední 
bohoslužby v naší kapli dne 19. července bylo na jeho přání uskutečněno  
rozloučení s místními věřícími v hostinci u Javora. Zde bylo zajištěno pro všechny 
přítomné pohoštění. Kdybychom měli možnost hodnotit práci pana děkana, 
kterou vykonával mimo svoji povinnost, museli bychom jej zařadit mezi  
náchodské významné duchovní osobnosti, jako byl např. P. František Lukeš. 
Přejeme mu do dalších let především zdraví, a aby se mu na novém působišti 
ve Slatiňanech dařilo jako u nás na Náchodsku.

nedělní bohoslužba doprovázena pěvecko-hudebním sborem  
z Nového Hrádku, soubor vánočních koled

se uskutečnila tříkrálová sbírka pod patronací Farní charity  
Náchod

rozloučení na místním hřbitově u pomníčku Richarda Knapa  
(† 27. 11. 2014) za přítomnosti pana děkana.

tradiční účast skautského oddílu z Prahy na mši svaté

první mše sloužena novoknězem P. Mgr Jiřím Jakoubkem,  
který nahradil odstupujícího P. Václava Hejčla.

se představil při mši nový pan děkan P. Mgr Zdeněk Kubeš

uskutečněn od 17.00 hod. varhanní koncert

adventní koncert v podání Polyfonního sdružení z Nového  
Města nad Metují

  4. ledna

  9. ledna

  3. dubna

12. července

  2. srpna

16. srpna

28. září

20. prosince
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P. Mgr Zdeněk Kubeš
náchodský děkan

P. Mgr jiří Jakoubek
farní vikář

Adventní koncert
Josef Nývlt

Již třetí rok po sobě zajišťuje obecní úřad pro naše občany před vánočními 
svátky adventní koncert v naší kapli. Hostujícím byl i letos smíšený pěvecký 
sbor s hudebním doprovodem z Nového Města nad Metují pod vedením  
ing. Jiřího Tymla. Dne 20. prosince 2015 od 16.00 hod. zazněla v podání 
sboru Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Posluchači oceňili výkon  
potleskem. Hostující Polyfonní sdružení je soubor, založený v r. 1998 v Novém 
Městě nad Metují, který se věnuje interpretaci duchovní hudby. Má za sebou 
desítky koncertů na festivalech nejen v rámci našeho regionu. Česká vánoční 
mše má tyto části:

Kyrie – Gloria – Graduale – Credo – Ofertorium – Sanctus – Benedictus  
– Agnus – Závěr.



30

Varhanní koncert
Josef Nývlt

Orlicko-kladský varhanní festival se letos konal po devatenácté. Michal  
Novenko vzpomíná, že festival původně vznikal jako skromný nápad hrstky 
nadšenců, ale brzy se spontánně rozrostl ve velikou důstojnou kulturní událost 
mezinárodního rozměru. V roce 2015 k nám zavítali hostující umělci z Polska 
a Slovenska. Jako první varhanní koncert byl 12. září v kostele Nejsvětější  
Trojice v Žacléři. Následovaly: Dobruška, Jaroměř-Semonice, Olešnice  
v Orlických horách, Jaroměř, Lanškroun, Vamberk, Wambierzyce, Úpice,  
Nekoř, Česká Čermná (28. září), Žamberk, Rtyně v Podkrkonoší, Nový Hrádek, 
Bezděkov, Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou a ukončení festi-
valu bylo 11. října v Králíkách. Organizátoři při přípravě programů koncertů  
vycházejí z významných hudebních jubilejí. Tentokrát mezi nimi dominovalo 
330. výročí narození J. S. Bacha. V programu koncertu u nás byly předve- 
deny tři skladby Johana Sebastiana Bacha (1685–1750): Air (Suita č. 3 in D),  
Preludium c moll BWV 549, Fantasie g moll BWV 542. Dalších 10 skladeb 
bylo od různých autorů z českých Antonín Dvořák a Jan Křtitel Kuchař. Hru na 
varhany předvedla Radka Zdvihalová a Petr Zdvihal na housle. Jejich přednes 
byl na vysoké umělecké úrovni, což dokládá v popisu programu i jejich úspěšnost 
a ocenění na jejich umělecké dráze. Radka Zdvihalová při varhanních soutěžích 
byla mimo jiné oceněna Nadací Leoše Janáčka a pan Petr Zdvihal působí též 
jako koncertní mistr Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze.

Petr Zdvihal Radka Zdvihalová
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Rok 2015 na základní škole
Mgr. Libuše Prokopová

Jelikož do kalendářního roku, za který píši svůj příspěvek, patří i druhé po-
loletí školního roku 2014/2015, dovolte mi jen rychlé připomenutí. V roce 
2014/2015 se vzdělávalo ve škole 19 žáků – pracovali jsme na povolenou 
výjimku z nejnižšího počtu žáků. Do školy dojížděli žáci i z okolních obcí – Lipí 
(1 žákyně), Jizbice (4), Dobrošova (2), z Borové (1). V kmenových třídách žáky 
vedly učitelky Mgr. Hana Hlaváčková a Mgr. Libuše Prokopová – ředitelka 
školy. Pedagogický personál doplňovala Mgr. Barbora Umlaufová, která učila 
ve všech ročnících HV, VV a Pč, ve 4. ročníku angličtinu, prvouku, čtení  
a sloh. Zároveň v pátek docházela do mateřské školky, kde vedla kroužek ang-
ličtiny. Do kolektivu zaměstnanců už řadu let patří i pí. Eva Maršíková, školnice  
a topička v jedné osobě.

V červnu 2015 jsme se rozloučili se 4 žákyněmi. Veronika Kvapilová úspěšně 
složila přijímací zkoušky a od září 2015 nastoupila na víceleté gymnázium  
v Náchodě, Veronika Sadovská se vzdělává v 6. ročníku v ZŠ Nový Hrádek. 
Kolektiv dětí opustily i Aneta Borůvková a Olívia Kuběnková, které se odstěho-
valy. K 30. červnu skončila pracovní smlouva pí. Umlaufové.

Po prázdninách v září 2015 usedlo do lavic 26 dětí – po delší době je to opět 
příznivý počet žáků pro naši dvojtřídní školu. Přivítali jsme 8 prvňáčků: Jakuba 
Kožešníka, Jana Kvapila, Štěpána Lanku, Adélu Matějíčkovou, Elen Riedlovou, 
Lukáše Sychrovského, Elenu Wircińskou (všichni z Č. Čermné), Janu Matějů  

rozsvětcení stromečku u OÚ
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Seznamte se s některými zajímavými akcemi 
pořádanými v roce 2015:
• „Pohádky z našeho statku“ – návštěva divadelního představení v MŠ
• ukázka dravců ve škole – společně s MŠ
• víkendové soustředění kroužku břišních tanců
• velikonoční pečení a mlsání
• jarní tvoření z keramické hlíny – s rodiči a veřejností
• víkendové pobyty přírodovědného kroužku – Ledová Praha (návštěva památek), 

Knihovnický lesík (sázení stromků), dny v Hopsáčku
• „Jak šlo tričko na vandr“ – ekologický program v Déčku
• „Zdravá 5“ – program o zdravé výživě
• vlakový výlet II. třídy do Prahy
• jízda na dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi (3. – 5. ročník) – zakončení 

kurzu dopravní výchovy
• Afrika – kolébka lidstva – filmový projekt v kině Vesmír
• kurz jízdy na kolečkových bruslích – 5 lekcí
• odpoledne s místními myslivci – výlet na Sendraž, opékání párků
• vítání občánků – pásmo písní, říkadel, hry na flétnu (dvakrát)
• školní výlet – skanzen Krňovice, zámek Nové Město n. Met.
• jízda na koních na Ranči Lipí a pěší výlet na Dobrošov
• adventní prohlídka zámku a návštěva u záchranářů v Náchodě
• předvánoční keramické tvoření – s rodiči a veřejností

z Jizbice. Přibyli i noví žáčci do vyšších ročníků – Veronika Lanková do 3.  
ročníku, Daniel Říha do čtvrtého a Natálie Riedlová do 5. ročníku.

V I. třídě pracují žáci 1. a 3. ročníku (tj. 8 + 7 dětí) pod vedením pí. Proko-
pové, v II. třídě jsou spojeni žáci 2., 4. a 5. ročníku (3 + 2 + 6 žáků) – třídní 
učitelkou je pí. Hlaváčková. Po rodičovské dovolené od srpna 2015 nastoupila 
Mgr. Eva Voborníková, která přebrala stejné předměty po pí. Umlaufové,  
navíc jí přibyl tělocvik. Připadla jí i práce vychovatelky ve školní družině.

Cíle stanovené pro výchovu a vzdělávání jsme plnili podle našeho školního 
vzdělávacího programu, který je téměř každoročně aktualizován. Doplnili 
jsme jej množstvím projektů, výletů, besed, návštěvami různých kulturních 
akcí, účastí v soutěžích, aby žáci měli možnost získat znalosti a dovednosti  
z různých oblastí života. Celodenní projekty Halloween, Vánoce, Den slabikáře, 
Velikonoce, Den matek a Den s knihou, Cestujeme po Evropě, Spaní ve škole 
mají už v životě školy pevné místo. Navíc jsme je loni obohatili o další; některé 
jsme pořádali přímo ve škole, za jinými jsme vyjeli po okolí. Do uskutečněných 
akcí se zapojila i školní družina. V rámci své činnosti nabídla též žákům mož-
nost zapojit se do práce v zájmovém kroužku – vedeme kroužek počítačový, 
hru na flétnu, výtvarný a přírodovědný, kroužek angličtiny a břišních tanců, 
který navštěvují i malé holčičky ze školky. Výuka a vzdělání nejsou jen učebnice 
a sešity, zvonění a žákovské knížky.
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• „Nultá školička“ – dvouměsíční práce s budoucími školáky (příprava k zápisu 
a na vstup do školy)

• pásmo koled při rozsvěcení vánočního stromu v obci
• adventní vyrábění – s veřejností, fotografická dílna s polskými kamarády
• zahájení kurzu bruslení na zimním stadionu v Náchodě – 10 lekcí – polovinou 

financí přispělo SRPDŠ

Kromě zvládání učiva se ve škole žáci a jejich pedagogové zabývají tím, jak být  
prospěšný ostatním lidem a životnímu prostředí.

Co konkrétně ve škole děláme?
Organizujeme soutěž ve sběru bylin a pomerančové kůry – celkem loni děti 

přinesly 11,303 kg sušených bylin a 45,541 kg suché pomerančové kůry  
– prvním třem v obou kategoriích jsme předali drobné ceny a diplom. Do sběru 
se zapojila i družina, kdy děti v rámci odpolední činnosti nasbíraly též něco 
bylinek – vše jsme společně usušili na půdě školy.

Ocenění žáci:

Byliny: Pinkavová Nikol   5,515 kg

Kožešník Tomáš   1,580 kg

Haucková Kateřina   1,500 kg

Kůra: Jakubcová Julie 10,200 kg

Zámečník Radim   6,700 kg

Pádr Tobiáš   6,300 kg

11. ročníkem pokračovala soutěž „O nejlepšího sběrače“. Žáci nasbírali  
celkem 2 771,9 kg starého papíru a 547 pytlů s PET lahvemi a obaly TETRA-
PAK. Patří jim i rodičům velký dík, zapojili se tak do třídění odpadu v obci. 
Škola tím vlastně i velmi nenásilnou formou plnila požadavky environmentální 
výchovy. Vedli jsme žáky k třídění odpadu i přímo ve škole.

Sběrači byli v obou kategoriích oceněni za třídění v posledním  
červnovém týdnu. Umístění těch nejlepších:

kategorie PET lahve:
Haucková Kateřina (224 pytlů) – nákup sportovního zboží za 800 Kč
Jakubcová Julie (45 pytlů) – nákup za 700 Kč
Pádr Tobiáš (39 pytlů) – celoroční předplatné časopisu Junior

kategorie papír:
Klamtová Natálie (413 kg) – nákup za 800 Kč
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Vojtěchová Ema (348,5 kg) – nákup za 700 Kč
Zámečník Radim (284,5 kg) – předplatné časopisu Junior
I všichni ostatní sběrači byli odměněni – dostali balíček s rýsovacími potřebami.

Účast v dalších soutěžích:
• Matematický klokan – 3. – 5. ročníky (celosvětová matematická soutěž)
• soutěž „Mandala dětem“ – tvorba mandal a společné hlasování o tu nejlepší
• soutěž „Z pohádky do pohádky“ – výtvarné zpracování pohádek z Francie 

(organizovalo Déčko Náchod – 3 výherci z řad našich dětí)

Opravy a údržba:
Budova školy je staršího data, proto je stále co vylepšovat. O prázdninách 

se nechaly vymalovat obě kmenové třídy, v II. třídě se zpříjemnil její prostor 
nalepením koberce na zeď, v kabince WC chlapci se opravil vlhký strop, byla 
opravena hlava komína.

1. řada dole zleva – Tereza Štěpánová (Dobrošov), Aneta Borůvková, Olívia Kuběnková 
(Č. Čermná), Nikol Pinkavová (Lipí), Ema Vojtěchová, Olga Pšeničková (Jizbice), 

Kateřina Krombholzová (Č. Čermná)
2. řada zleva – Kateřina Haucková, Tomáš Kožešník, Patrik Selecký (Č. Čermná),  

Tobiáš Pádr (Dobrošov), Radim Zámečník, (Jizbice), Julie Jakubcová (Borová),  
Veronika Sadovská (Č. Čermná)

3. řada – uč. Barbora Umlaufová, Natálie Kulhánková (Č. Čermná), Natálie Klamtová 
(Jizbice), Renata Eliška Knapová, Klára Sychrovská, Veronika Kvapilová (Č. Čermná), 

řed. Libuše Prokopová, uč. Hana Hlaváčková
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Zaměstnancům, rodičům a ostatní veřejnosti, zastupitelům a paní starostce, 
zkrátka všem, kteří přispěli k úspěšnému a aktivnímu životu naší školy, tímto 
MOC DĚKUJI. Těším se na další spolupráci, jejímž hlavním měřítkem jsou 
spokojení žáčci.

Naši prvňáčci ve školním roce 2015/16
klečící zleva – Adéla Matějíčková, Elena Wircińska, Štěpán Lanka, Jan Kvapil
stojící žáci – Jana Matějů, Elen Riedlová, Lukáš Sychrovský, Jakub Kožešník
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Mateřská škola a školní jídelna Česká Čermná
Jarmila Exnerová

Kolektiv MŠ tvoří:
vedoucí a zároveň i učitelka Jarmila Exnerová
učitelka: Dis. Zlata Mikušíková, Eva Sychrovská 
uklízečky: Jitka Kulhánková, Ladislava Mošnerová
hlavní kuchařka: Jitka Kulhánková
vedoucí školní jídelny: Ladislava Mošnerová
topič: Josef Mach.

Průběh roku 2015 v naší mateřské škole
Náš vzdělávací program se jmenuje „Cesta ke zdravému životnímu stylu“  

a tento rok bylo vzdělávání zaměřeno na „Dítě a jeho tělo“ a na předčtenářskou 
a předmatematickou gramotnost.

Prostředí je podnětné k tomu, aby byly děti co nejčastěji a nejdéle venku,  
formou zdravého pohybu se otužovaly, získávaly patřičnou fyzickou sílu a ener-
gii. Získávaly přímým kontaktem s přírodou co největší poznatky o ní, tělesnou 
pohodou a volným pohybem podporovaly zdraví své i ostatních.

Předčtenářskou gramotnost jsme zvolily po vyhodnocení výsledků vzdělávání 
a z nutnosti se zaměřením na logopedii ve třídě, kde čím dál více dětí musí 
řešit tento problém. Logopedickým individuálním cvičením se věnovaly obě 
učitelky.

Předmatematickou gramotností jsme sledovaly, aby děti pochopily základní 
číselné, matematické, prostorové, elementární časové pojmy, souvislosti mezi 
nimi, aby se dokázaly orientovat v prostoru, v rovině i částečně v čase.

Práce s dětmi směřovala k rozvoji jejich osobnosti, k citovému prožívání dětí, 
k individuálnímu přístupu a spokojenosti každého dítěte.

K nadstandardním aktivitám mateřské školy
patřilo vedení kroužků:
• Výtvarně-pracovní (Dis. Zlata Mikušíková)
• Veselé pískání – hra na flétnu (Exnerová Jarmila)
• Angličtina hravě (Mgr.Umlaufová Barbora)
• Břišní tance (Bc. Tereza Išová)

K zápisu 8. a 9. dubna 2015 se dostavilo 14 dětí, do plného počtu bylo  
v prvním kole správního řízení přijato 6 dětí. V květnu jsme se dozvěděli, že  
v září již nenastoupí další čtyři děti. Tři děti se v průběhu prázdnin odstěhovaly 
(Jáchym a Jolana Stříbrní, Oskar Kuběnka) a jedno dítě (Milan Pšenička) přešlo 
do speciální logopedické třídy v Náchodě. Proto proběhlo další kolo správního 
řízení, ve kterém byly přijaty 4 děti. Stav byl doplněn na počet 28 dětí – povolena 
výjimka z nejvyššího počtu dětí.
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V tomto školním roce bylo zařazeno do ZŠ 6 dětí a všechny odešly do ZŠ 
Česká Čermná – Kožešník Jakub (Č. Čermná), Kvapil Jan (Č. Čermná),  
Matějíčková Adéla (Č. Čermná), Matějů Jana (Jizbice), Sychrovský Lukáš  
(Č. Čermná), Wircińska Elena (Č. Čermná).

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
• Slavnostní vítání nových dětí

Dolní řada zleva – Jáchym Stříbrný, Václav Jireček, Stela Mošnerová, Viktorie Klamtová, 
Kryštof Pádr, Stela Vojtěchová, Martin Matějíček, Adriana Koselová

Prostřední řada zleva – Martin Nemček, Elena Wircińska, Lukáš Sychrovský, 
Adéla Matějíčková, Jakub Kožešník, Kristýna Krombholzová,Václav Cejnar, Jana Matějů, 

Oskar Kuběnka, Jan Kvapil
Horní řada zleva – Nikola Dobešová, Jolana Stříbrná, Jan Štěpán, Kristýna Selecká, 

Pavel Baudisch, Tomáš Sychrovský, Matyáš Zámečník, Aneta Marková
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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
• Večerní 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 s panem Světlíkem

oslava Dětského dne v MŠ
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• Návštěva školy při Masopustu a v maskách čarodějnic
• Adventní tvoření v ZŠ
• Hudební vystoupení pana Urbánka – muzikanta v MŠ
• Keramické tvoření s rodiči
• Oslava Dne dětí – společné vystoupení
• Karneval – kulturní vystoupení
• Divadelní představení – Zvířátka na statku
• Beseda o dravých ptácích
• Výzdoba sálu při Masopustu
• „Nultá školička aneb Hrajeme si na školu“ – práce s předškoláky organi-

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

Akce zajišťované zaměstnanci ŠJ
• Občerstvení pro účastníky memoriálu Ing. Stránského v orientačním běhu
• 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 byl zakoupen nový vysavač a pračka. Dětem byly pořízeny nové 

kapsáře do šatny na náhradní oblečení.
Nově zakoupená sestava skříněk do třídy (přes celou stěnu), nahradila ještě 

ty původní z roku 1973.

Je téměř k neuvěření, že prapředkem všech psích plemen je obyčejný vlk. 
Ať již potkáte jezevčíka či bernardýna, kolii anebo Čapkovu Dášenku, kdesi 
dávno, před tisíci lety, stál na začátku vlk.

Mezi první standardizovaná plemena světa patří německý ovčák. Linii tohoto 
plemene založil v 90. letech 19. století Max Emil Friedrich von Stephanitz  
v Německu. Chovatelský klub Deutsche Schäferhunde patří k nejstarším a do-
dnes je i největším klubem jednoho plemene na světě. Tento chytrý, pracovitý, 
odvážný a věrný pes je stále světově nejrozšířenějším plemenem. Ač původně 
pastevecký hlídač stád je dnes využíván jako pracovní pes k ochraně osob  
a majetku, vyhledávání lidí, předmětů, drog apod. Psi i feny jsou ve službách 
armád, policejních a celních složek většiny moderních států.

Německý ovčák 
Ing. Michal Kubeček
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Otázka, zda si pořídit psa s rodokmenem či bez je poměrně prostá. Jednak  
se na malém roztomilém štěňátku těžko pozná, kdo byl otec, a když psík vyroste, 
nemusí být překvapení vždy příjemné. Za druhé u psa s papíry máte větší 
pravděpodobnost, že bude opravdu zdravý. Velmi často totiž peníz ušetřený při 
nákupu odevzdáte během prvních návštěv veterináře. Na druhou stranu je ov-
šem pravdou, že vám každý veterinář řekne, že mezi nejzdravější a nejchytřejší 
psy patří pouliční směsky. Nemůžeme však zde počítat s nějakou „rasovou 
čistotou“ potomka.

Zařazení do chovu, tzn. štěňata s rodokmenem, není u německého ovčáka 
vůbec jednoduchá věc. Kromě ověřeného původu musí pes absolvovat rentgen 
loktů a kyčlí, aby byl zdravý. Odběr krve, kterou je nutno odeslat do centrál-
ního registru v Německu, kde je proveden test DNA. Kontrola toho, že rodiči 
jsou skutečně ti, kteří jsou uvedeni v rodokmenu. Při třetím stupňi zkoušky  
(z 5 existujících dle náročnosti) podle pravidel českého nebo mezinárodního 
kynologického svazu pes provádí zkoušku poslušnosti s asi 15 cviky, stopuje  
– pachově vyhledává asi 300 m dlouhou 30 minut starou stopu, kde musí najít 
a označit dva předměty, brání pána – v terénu najde narušitele, štěkotem ho 
označí a na povel či bez povelu zadrží, když se snaží útočník pána atakovat.  
A nakonec musí úspěšně absolvovat dvě výstavy a získat určitá ocenění a pře-
konat nástrahy bonitační komise. A je to.

Na obrázku vidíte obyvatelku naší obce Bellu Pla Ren se třemi vítěznými 
oceněními z mezinárodní výstavy Interdog Bohemia v Mladé Boleslavi v srpnu 
2015. Bella má ve svých předcích čtyři světové vítěze, to znamená, že v daném 
roce byl ten který předek vyhodnocen jako nejlepší a nejhezčí vlčák na světě. 
V době, kdy budete tento článek číst, bude Bella již doufejme poprvé matkou.

Bella Pla Ren



41

Události z domova i ze světa

v obci Jizbici v bývalé škole byla opětně odhalena pamětní deska, 
která připomíná významnou událost, kdy místní školu navštívil  
v roce 1901 budoucí prezident T. G. Masaryk. Toto rozhodnutí 
vzniklo na počest 600 let od první písemné zmínky o obci ze 
14. ledna 1415, jak je uvedena v listině o koupi náchodského 
panství s okolními obcemi p. Bočkem z Kunštátu a Poděbrad.

radikální islamisté propašovali do zavazadlového prostoru  
ruského letadla bombu, která po vzletu z Egypta explodovala. 
Zahynulo všech 224 cestujících včetně posádky.

ve večerních hodinách zaútočili zbraněmi na šesti místech  
v hlavním městě Francie Paříži islámští radikálové. Při útocích 
bylo zabito 128 nevinných občanů a desítky dalších byly zraněny.

bylo zveřejněno, že do schengenského prostoru Evropské 
unie přešlo v letošním roce 1,2 milionů uprchlíků hlavně ze Sýrie 
a Iráku, kde se nepodařilo zajistit mír.

  6. června 

31. října

13. listopadu

31. prosince

V roce 2015 se konal již XII. ročník turnaje v malé kopané pod názvem  
Havrda Cup 2015. Turnaj se konal v sobotu 29. srpna na hřišti za sokolovnou 
s následujícím programem:

8.30 hod. ..................... registrace a losování
9.00 hod. ..................... zahájení
9.10 – 16.00 hod. ........ fotbalové zápasy
vyhodnocení turnaje, vylosování bohaté tomboly

Srdečný dík všem, kteří pomohli s přípravou turnaje a rovněž v průběhu dne. 
Poděkování patří všem sponzorům, kteří nás podpořili. Po celý den bylo zajiš-
těno občerstvení. K poslechu a tanci hrál DJ Klykoš až do pozdních nočních 
hodin.

Memoriál Václava Havrdy
Kurt Krombholz
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Na základě soustavného zkvalitňování systému separace jednotlivých odpadů 
bude nově trvale umístěn kontejner zelené barvy v areálu bývalé pily a bude 
tam možno celý rok ukládat železo. Drobnější kovové části  je možné odložit 
do kontejneru černé barvy u obecního úřadu. BIO odpad se bude ukládat do 

předávání nákladního auta

Investice v roce 2015
Eva Smažíková

„Zkvalitnění systému separace odpadu v obci Česká Čermná“ je název projektu, 
díky němuž jsme získali nové nákladní auto zn. IVECO, dva velkoobjemové 
kontejnery o objemu 6m3, dále 5 kusů kontejnerů o velikosti 1100 l hnědé 
barvy na tzv. BIO odpad a sběrnou vanu s vyklápěčem.

Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí vypsal 64. výzvu, prioritní osa 4. – Zkvalitnění nakládání s odpady. 
Naše obec toho využila. Žádost, kterou jsme do programu podali, byla 
podpořena a získali jsme na tento projekt dotaci ve výši 2 089 782 Kč.  
Celkové náklady projektu činily 2 352 240 Kč, z našeho rozpočtu jsme zaplatili  
262 459 Kč.
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výše uvedených hnědých kontejnerů. Podrobnější vysvětlení najdete v přilože-
ném letáku. Věříme, že neustálé vylepšování a rozšiřování počtu kontejnerů  
i rozsahu separace odpadu povede ke zlepšení životního prostředí v naší obci  
a dojde tím také ke snížení produkovaného množství netříděného komunálního 
odpadu.

Vzhledem k připravované rekonstrukci domu čp. 116 a čp. 117 nedošlo  
k žádné další investici a snažili jsme se šetřit finanční prostředky  na rekonstrukci 
a opravu tohoto domu v roce 2016. V letošním roce došlo k celkovému  
vyklizení objektu a začala se připravovat projektová dokumentace k územnímu 
řízení a stavebnímu povolení.

V roce 2015 proběhl již 5. ročník soutěže o nejlépe upravené a zároveň 
rozkvetlé domy a zahrady. Obecním zastupitelstvem byly schváleny drobné 
změny v pravidlech této soutěže. V prvé řadě bylo domluveno, že výherce 
1. míst nelze nominovat do soutěže následující 3 roky proto, aby byl dán pro-
stor také dalším krásným domům a zahradám. Dále pak v kategorii Rozkvetlá 
zahrada bude posuzován nejen celkový dojem zahrady, ale nově bude hodnocen 
i „relaxační kout“, tedy místo pro odpočinek a zábavu. V loňském roce byla 
navrhována změna ve složení hodnotící komise, letos se tomu tak stalo. Do 
čtyřčlenné komise přišli dva noví spoluobčané z řad výherců a všichni ochotně 
od jara do léta obcházeli obec a zaznamenávali pokroky a výsledky i jiných 
nadšených zahrádkářů.

Na podzim se sešla hodnotící komise a po zhlédnutí fotografií nominova-
ných zahrad a domů vyhlásila následující pořadí výherců. Pro kategorii Roz-
kvetlý dům 1. místo obsadili Miroslav a Pavlína Kožešníkovi čp. 14, 2. místo 
Milan a Renata Vláškovi čp. 122 a 3. místo Josef a Zdeňka Hanušovi čp. 41.  
V kategorii Rozkvetlá zahrada se umístili na 1. místě Antonín a Helena Fišerovi 
čp. 155, na 2. místě Jiří a Anna Jiruškovi čp. 1 a na 3. místě Miroslav a Jaro-
slava Prokopovi čp. 68.  Výsledky byly oficiálně vyhlášeny dne 29. 11. 2015 
v zasedací místnosti obecního úřadu paní starostkou. Pogratulovat výhercům 
přišla také hodnotící komise a zástupci obce. Oceněným byla předána peněžní 
poukázka na nákup v zahradnictví Kašpar v Náchodě. Poděkování patří nejen 
výhercům, ale všem spoluobčanům, kteří se celoročně snaží a investují svůj 
volný čas do zkrášlování svého okolí, přispívají tak k upravenému a hezkému 
vzhledu naší obce.

Soutěž
„Rozkvetlý dům“ „Rozkvetlá zahrada“
Eva Voborníková
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Příjmy v Kč Výdaje v Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 024 197,49

Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ  144 903,71

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových 
výnosů

132 231,41

Daň z příjmu právnických osob 1 132 917,20

Daň z příjmů právnických osob za obce 9 310,00 9 310,00

Daň z přidané hodnoty 2 341 882,38

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 1 167,00

Poplatek ze psů 18 934,00

Příjmy z odvodů loterií 20 726,74

Správní poplatky 1 650,00

Daň z nemovitostí 232 480,23

Splátka půjčených prostředků od obyvatelstva 6 000,00

Neinvestiční transfer ze SR na státní správu 93 200,00

Snížení energetické náročnosti budovy 
OÚ – ČČ, dotace SFŽP

373 705,20 511 595,00

Nákup auta IVECO, kontejnery dotace SFŽP 2 089 790,50 2 352 240,00

Dotace – Úřad práce + mzdy, odvody 452 551,00 571 166,00

Příspěvek na provoz pro základní 
a mateřskou školu

55 130,00 500 000,00

Sokolovna nájemné, náklady na provoz 7 800,00 49 520,64

Klub českých turistů – dotace  8 000,00

SRPDŠ Česká Čermná při ZŠ – dotace 8 000,00

Bytové hospodářství – čp. 108 Kovárna 10 584,00 5 454,00

Pronájem urnového místa, 
náklady na provoz hřbitova

230,00 2 208,81

Příjmy z pronájmu pozemků 1 900,00

Splátka domu 18 000,00

Péče o vzhled a veřejnou zeleň 31 313,00

Odpadové hospodářství 255 732,50 280 519,00

Hospodaření za rok 2015
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Počáteční stav účtu k 1. 1. 2015
Příjmy v roce 2015
Výdaje v roce 2015
Zůstatek na účtu k 31. 12. 2015

5 333 032,96 Kč             
8 567 158,53 Kč               
7 027 160,07 Kč         
6 873 031,42 Kč

Likvidace bioodpadu 31 246,00

Údržba přírodní památky LOUKY 
v České Čermné

60 000,00 60 000,00

Činnost místní správy 25 296,87 1 199 145,98

Obecní zastupitelstvo 654 198,00

Příjmy z úroků, služby peněžních ústavů 798,55 13 851,43

Pojištění majetku obce 5 436,00 91 399,24

Omylná platba 20 603,75 20 603,75

Lesní činnost 4 550,00

Silnice údržba 45 146,00

Odvádění a čištění odpadních vod 30 411,00

Činnosti knihovnické 9 005,00

Ostatní záležitosti kultury, ročenka,
sraz Čermných 

103 958,00

Hospic Anežky České, Červený Kostelec 5 000,00

Veřejné osvětlení 207 253,46

Projekt na dům čp. 116 a 117 (Státňák) 196 023,17

Požární ochrana – režie JPO 22 933,59

Peněžní dary 30 000,00

Vratky do SR – nevyčerpané částky za volby 
2014

3 109,00

Celkem 8 567 158,53 7 027 160,07

Vypracovala: Eva Přibylová, účetní; Schválila: Eva Smažíková, starostka
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Nejstarší zmínka o místních zvonech je z 1. března 1896, kterou zaznamenal 
v pamětní knize obce, tehdejší starosta Václav Nývlt z čp. 7 a je zde uvedena 
v doslovném přepisu.

„V roku 1894 daroval ku kapli sv. Jana Křtitele Antonín Jirásek z čp. 17 
občan zdejší se svým synem Antonínem nový zvon. Času toho nacházel se na 
kapli té zvon již sešlý, byl k žádosti Antonína Jiráska sejmutý, dán k opravení  
a do postavené zvonice (márnice) na hřbitově byl zvon ten přidělán a darovaný 
nový zvon byl dne 1. listopadu pokřtěn na jméno Antonín–Ludmila a na kapli 
zavěšen.“

Zmíněný zvon již sešlý byl využíván od postavení staré kaple v roce 1866.  
Je pravděpodobné, že byl již využíván a sejmut ze zvonice, které byly na vesni-
cích běžně stavěny a využívány k důležitým událostem, hlavně to bylo oznamo-
vání úmrtí občanů nebo vypuknutí požáru.

Zvon Antonín–Ludmila v roce 1941 přenesen do nové kaple, v průběhu  
2 světové války vydáno nařízení, že některé zvony musí být vydány k roztavení 
pro použití v zbrojním průmyslu. V naší obci v té době byly dva zvony. Zvon 
Antonín–Ludmila byl ještě včas sejmut a ukryt u pana Josefa Balcara čp. 61 
v přístodolku pod slámou po celou dobu války. Druhý zvon, ze hřbitova, byl 
zřejmě zabaven a odebrán, nemáme o něm zápis.

V roce 1945 na květnové oslavy byl ukrytý zvon opět zavěšen v místní kapli.

Z historie čermenských zvonů 
po součastnost
Alois Maršík

V roce 1950 dodala firma Rudolf Ma-
toušek z České u Brna pro naší kapli nový 
bronzový zvon, nazvaný Václav. Na jed-
né straně má nápis „Svatý Václave, 
nedej zahynouti nám ni budoucím“. 
Výška zvonu 60 cm, průměr 71 cm,  
váha 220 kg.

Druhý zvon rovněž bronzový, umístěný 
ve věži naší kaple, nazván Josef, zvaný též 
umíráček. Na horní obrubě je nápis: „Jo-
sefe vypros štastnou smrt“. V zadu je 
znak firmy. Výška 45 cm, průměr 56 cm, 
váha 97 kg. Tento zvon byl dodán o rok 
později. Starý zvon Antonín–Ludmila byl 
pověšen ve věži hřbitovní márnice a zůstal 
tam do března r. 2012, kdy byl odcizen.

svěcení zvonu Václav  v.r. 1950
v místní kapli
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U stávajících dvou zvonů v místní kapli bylo, v roce 2005 po výměně oken 
ve věži zprovozněno automatické zvonění. Při výběrovém řízení vybrána  
firma Baroko z Brodku u Přerova. Firma instalovala elektronickou řídící 
jednotku, lineární motory, digitální elektromagnetická čidla, spínací hodiny  
a provedla úpravu technického vybavení zvonů. Čas je řízen pomocí rádi-
ového signálu, časového normálu. Celkový náklad 82 000 Kč. Podrobněji 
popsáno v Ročence 2005.

zavěšený zvon Josef 
ve věži v místní kapli

z druhé strany zvonu je znak výrobce,
letopočet a místo určení Česká Čermná 

zavěšený zvon Václav 
ve věži v místní kapli

z druhé strany zvonu 
je znak výrobce
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08. ledna 2015
OZ schvaluje
• rozpočet na rok 2015 v odvětvovém (§) členění jako vyrovnaný ve výši 5 006 900 Kč 

na straně příjmů i výdajů
• návrh rozpočtového výhledu na roky 2016–2018
• poskytnutí dotace SRPDŠ ve výši 8 000 Kč
• poskytnutí dotace KČT ve výši 8 000 Kč
• příspěvek 8 000 Kč na konání divadla dne 24. 1. 2015

OZ povoluje
• použití jiného typu střechy (plochá) na chystané stavbě na pozemku č. 978/5

Diskuse o rekonstrukci a dalším využití domu čp. 116 a 117, dotační možnosti, byty  
a jejich způsob používání (startovací a seniorské), ponechat rozdělení na 2 popisná 
čísla, požádat o změnu územního plánu, možnosti vybudování lékařské ordinace a další 
možnosti využití prostor.

V diskusi informace o JSDH z valné hromady (velitel, nefunkční vůz).

12. ledna 2015
První schůzka zastupitelů s hasiči, snaha o stanovení směru, kterým se fungování  
jednotky má dále ubírat. V této chvíli nefunkční jednotka bez velitele a vozu. Porovnání 
zkušeností z jiných jednotek, závěrem rozdělení úkolů na další období a dohoda o další 
schůzce.

12. února 2015
OZ schvaluje
• podání žádosti o dotaci na OP životní prostředí MŽP (dotace na kontejnery  

a svozový vůz)
• za rok 2014 a rok 2015 nevybírat stočné
• zadání projektů na zasíťování parcel „Za humny II“
• smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu Životní prostředí (dotace na kontejnery a svozový vůz)
• podání žádosti o převod vozu integrovaného záchranného systému z majetku kraje 

do majetku obce (sanita)

OZ bere na vědomí
• změny v hodnotící komisi a pravidlech soutěže Rozkvetlý dům, Rozkvetlá zahrada

V diskusi shledána nutnost se neprodleně sejít s JSDH a dále řešit vzniklou situaci. 
Hledání termínu.

30. března 2015
Schůzka zastupitelů obce a členů JSDH a dobrovolných hasičů obce, diskuse o stále  
trvající nefunkčnosti jednotky, o možné budoucnosti, zlepšení komunikace. Možné plány 

Ze zasedání obecního zastupitelstva
Ing. Petra Kvapilová
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do budoucna. Stanovení pracovní skupiny pro získání informací ohledně možnosti  
koupě vozu, rozdělení funkcí a povinností v jednotce, požární řád obce.

02. dubna 2015
OZ schvaluje
• výsledek hospodaření Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola  

Česká Čermná
• pravomoc na schvalování rozpočtového opatření pro paní starostku Evu Smažíko-

vou do výše 100 000 Kč dle jednotlivých paragrafů na straně příjmů i na straně 
výdajů

• podporu při konání memoriálu V. Stránského ve stejném rozsahu jako v minulých 
letech

• cenovou nabídku firmy Prodis Hradec Králové na dokumentaci „Úprava účelové 
komunikace na pozemku parc. č. 158/3 v České Čermné“ a pověřuje starostku 
zasláním objednávky

OZ souhlasí
• se zajištěním hromadné dopravy a jídla pro účastníky setkání Čemných, které se bude 

konat dne 27. 6. 2015 v Horní Čermné

Anonymní dopisy a jejich obsah, vysvětlení starostky, atp..

OZ prohlašuje, že má plnou důvěru v osobu paní Evy Smažíkové coby starostky obce 
Česká Čermná.

05. května 2015
OZ schvaluje
• vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Česká Čermná

• smlouvu o poskytování služeb v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 
s firmou KERSON spol. s r. o.

• finanční příspěvek na pokrytí části neinvestičních nákladů MAS Pohoda venkova, 
z. s. ve výši 4 000 Kč

• vyvěšení záměru prodeje části pozemku č. 2100 dle nákresu. Část pozemku bude 
odměřena geometrickým plánem na náklady žadatele

• uzavření MŠ v době letních prázdnin, v termínu od 13. 7. 2015 do 16. 8. 2015
• zadání řezu dřevin dle předložené nabídky
• zpracovatelem projektové dokumentace na dům čp. 116 a 117 nabídku s nejnižší 

nabídnutou cenou
• vyřazení vozu Avia z evidence integrovaného záchranného systému a následnou 

likvidací formou odprodeje na náhradní díly nebo prodeje kovového šrotu

24. června 2015
OZ schvaluje 
• zadávací dokumentaci v předloženém znění. Obesláni budou tito uchazeči o veřejnou 

zakázku na sběrný vůz s kontejnery: Hesti, spol. s r. o., SP-KV Auto s. r. o, Stratos 
Auto, spol. s r. o., FORNAL trading s. r. o., NAPA TRUCKS spol, s. r. o., CHARVÁT 
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CTS a. s.
• opravu rozvodů elektřiny v hasičské zbrojnici v ceně 46 000 Kč včetně revize
• koupi nového PC dle předložené nabídky

OZ schvaluje
• s konáním skautského tábora v Sejřavách
 
16. července 2015
OZ schvaluje
• výsledek veřejné zakázky dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, byla vybrána 

společnost Technocar s. r. o., Na Sádkách 1935, 767 01 Kroměříž, IČ: 26943654 
s nejnižší nabídnutou cenou 2 284 000 Kč (vč. DPH), a pověřuje Evu Smažíkovou 
podepsáním smlouvy

• Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV.-12-2012600/2 Česká 
Čermná kNN připojení 2103/2, Balcar a jejím podepsáním pověřuje paní Evu 
Smažíkovou.   

• nákup a instalaci hodin na autobusovou zastávku. 

Informace o stavu projektové dokumentace na změny v čp. 116 a117, možnosti zřízení 
bezbariérových bytů, možnosti přípravy podkroví pro další vestavbu.

08. září 2015
OZ schvaluje
• zveřejnění záměru pronájmu pozemků p. č. 228 a 227/2
• přijetí daru osobního automobilu sanitního od Královéhradeckého kraje včetně  

darovací smlouvy
• uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa Pojišťovna a. s. 
• nákup 2 ks sekčních garážových vrat od firmy EM Trading dle předložené nabídky

OZ souhlasí
• s udělením výjimky z počtu žáků MŠ na maximální počet dětí 28 pro školní rok 

2015–2016

21. září 2015
OZ schvaluje
• smlouvu č. 15238734 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a pověřuje jejím podepsáním 
paní Evu Smažíkovou

• smlouvu o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti se Správou 
silnic Královéhradeckého kraje. Jejím podepsáním pověřuje paní Evu Smažíkovou.

Informace o stavu projektové dokumentace a jednotlivých povolení k rekonstrukci 
domů čp. 116 a117. Stav územního rozhodnutí, stav rozpočtu. Podmínky možných 
dotací zatím nejsou zveřejněny.

08. října 2015

OZ schvaluje
• smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného  

k dodávce elektrické energie
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OZ neschvaluje
• podání žádosti o dotace na rekonstrukci domu čp. 116, 117
• finanční příspěvek na realizaci projektu dle dopisu z Centra české historie

Dotace na rekonstrukci domu č.p. 116 a 117 mají velmi nevýhodné podmínky a udrži-
telnost je 20 let. Podmínkou dotace také je vysoká míra zateplení, která generuje příliš 
vysoké náklady a konečnou dotaci tak činí málo zajímavou.

Schůzka zastupitelů a zástupců JSDH a dobrovolného spolku hasičů, diskuse o možnos-
tech řešení, jednotka stále nefunkční – bez velitele. Informace o úspěšném získání auta 
„sanita“ které by bylo možné jednotkou využívat.

19. listopad 2015
OZ schvaluje
• vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Česká Čermná

• smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení  
k distribuční soustavě

• vypsání záměru prodeje Avie za minimální cenu 30 tis Kč a MF 70 včetně příslu- 
šenství za minimální cenu 10 tis Kč, oba prodeje obálkovou metodou

• nákup osvětlení vánočního stromu dle předložené nabídky

OZ bere na vědomí
• informace o možné nominaci do Řídícího výboru pro MAP ze strany zaměstnanců 

ZŠ a MŠ

16. prosince 2015
OZ schvaluje
• rozpočtové provizorium na začátek roku 2016 a to na straně výdajů ve výši 1/12 

skutečnosti roku 2015
• uzavření darovací smlouvy účelové s Městskou knihovnou Náchod o. p. s. na částku 

2 000 Kč
• členský příspěvek MAS Pohoda venkova pro rok 2016 ve výši 4 000 Kč
• prodej plechové garáže za cenu 1 500 Kč
• pachtovní smlouvu – Pacht zemědělský na pozemky p. č. 228 a p. č. 227/2 na 5 let
• přijetí peněžního daru na účel ozdobení vánočního stromu
• vydání ročenky ve stejném rozsahu a počtu ks jako v minulých letech a pověřuje její 

přípravou p. A. Maršíka

Informace o současném stavu JSDH a možnostech budoucí funkčnosti. 

30. prosince 2015
Setkání s možným velitelem JSDH Česká Čermná, plán další strategie při znovu  
obnově jednotky a její funkčnosti.
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LEDEN – první dny měsíce slabé oteplení, oblačno. Denní teplota do 3 oC. Od 3. 1. 
občas zasněžilo a o dva dny později sněhová pokrývka překročila 10 cm. Při nočním 
vyjasnění na 6. 1. klesla teplota na -7 oC, denní dosáhla 0 oC. Další dny postupné otep-
lení, převážně zataženo. V noci na 10. 1. deštivo, polovina sněhu roztála, denní teplota 
dosáhla 9 oC a v průběhu dne sníh zmizel, větrno. V noci z 11. na 12. 1. napadlo 
20 cm nového sněhu a do 14. 1. téměř všechen roztál. Další dny proměnlivé počasí  
s teplotami nad 0 oC, bez srážek. Z 25. na 26. 1. opět nasněžilo, noční teplota slabě 
pod 0 oC, denní do 3 oC. Poslední dny měsíce slabé sněžení, celková vrstva sněhu 
dosáhla 20 cm.

ÚNOR – od 1. 2. převážně oblačno, noční teploty do -2 oC, denní do 3 oC. Další dny 
postupné ochlazování až do ranní teploty -6 oC. Dne 7. 2. po nočním vyjasnění slunečno, 
denní teplota dosáhla jen 1 oC. Další den oblačno, větrno. Dne 9. 2. téměř celý den 
sněžení, napadlo asi 10 cm sněhu, teplota ranní -2 oC, denní 0 oC. Mírná obleva již 
od 10. 2. Noční teplota okolo 0 oC, denní až 6 oC, bez srážek. Další dny bez změn, 
častěji polojasno až jasno. Dne 16. 2. při jasné obloze naměřeny jen 2 oC. Počasí do 
konce měsíce převážně oblačné, bez srážek. Teploty ranní od -3 oC do 4 oC, odpolední  
od 0 oC do 7 oC. Sníh pomalu mizí a v posledním dnu měsíce zůstaly jen zbytky.

BŘEZEN – v noci z 1. 3. na 2. 3. slabé dešťové přeháňky a další den opět v noci  
napadl sníh do výšky 10 cm. V odpoledních hodinách polojasno a další dny až do 6. 3. 
polojasné s teplotou 7 oC, noční do 2 oC. Poslední zbytky sněhu roztály. Další ráz počasí 
se udržel až do 10. 3. s vyšší teplotou 8–12 oC. Od 11. 3. vlivem severovýchodního 
proudění došlo k ochlazení a k oblačnosti. Dne 13. 3. ranní teplota -1 oC, odpolední 
jen 2 oC. Slunečné počasí od 17. 3. do 21. 3. s teplotou od 8 oC do 12 oC, ranní  
od -3 oC do 2 oC. Dne 20. 3. při jasné obloze bylo možné pozorovat v odpoledních 
hodinách zatmění slunce. Sluneční disk byl maximálně zatměn z 73 %. Další dny  
proměnlivá oblačnost. Dne 25. 3. dosáhla denní teplota 16 oC, další dny ochlazování, 
velká oblačnost, teplota klesla pod 10 oC. Od 29. 3. větrno, srážky sněhové. Poslední 
den měsíce nasněžilo více jak 5 cm souvislé vrstvy. Vyjely pluhy. Poryvy větru někde  
i s vichřicí v celé republice způsobily velké škody hlavně v lesních porostech.  
Na náchodsku v kempu u rybníka Špinka popadalo na chatky asi 50 stromů.

DUBEN – větrné poryvy a chladné počasí pokračuje včetně sněhových srážek. Dne  
2. 4. další sněžení, sněhová vrstva okolo 10 cm. Od 4. 4. ranní teplota -2 oC, odpolední 
do 6 oC, oblačno až polojasno, další den beze změn. Mírné oteplení od 7. 4., odpolední 
teplota dosáhla 11 oC. Od 11. 4. výrazné oteplení bez srážek, při polojasné až jasné 
obloze dosahují denní teploty k 20 oC. Od 17. 4. opět ochlazení, noční teplota  
po další dva dny mrazivá, okolo -3 oC, denní max. 8 oC. Od 20. 4. mírné oteplení, ale 
stále severní proudění bez srážek. Dne 26. 4. dopoledne dešťové přeháňky, k večeru 
částečné protrhávání oblačnosti. Ranní teplota 12 oC, odpolední 17 oC. Dne 28. 4. 
proběhlo velké ochlazení od západu. V západních Čechách dosáhla denní teplota 0 oC 
se sněžením, na východní Moravě teploty stále okolo 18 oC. U nás teplota postupně 

Počasí v roce 2015
Alois Maršík
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klesala, k večeru již jen 2 oC a druhý den ranní okolo 0 oC, denní při jasné obloze  
12 oC, poslední den 16 oC.

KVĚTEN – začátek měsíce oblačný, slabé přeháňky, noční teplota 0 oC, další den 3 oC, 
odpolední do 12 oC. V nočních hodinách příštího dne vydatný déšť, v průběhu dne  
po vyjasnění dosáhla teplota 20 oC, další den mírné ochlazení. Dne 7. 5. polojasno až 
oblačno, teplota 16 oC, další den teplota 19 oC, noční 8 oC. Dne 9. 5. převážně oblačno, 
večer déšť s bouřkou. Noční déšť se opakoval z 12. na 13. 5., přes den v tyto dny  
převážně jasno, nejnižší noční teplota 4 oC, denní až 20 oC. Další dny polojasno až  
oblačno, přízemní mrazíky až do -2 oC. Ranní teploty se postupně zvyšují až k 10 oC, 
denní naopak klesají. Očekávaný alespoň slabý déšť přišel z 19. na 20. 5., pršelo i celý 
den. Ranní teplota 11 oC, denní 10 oC. Ve třetí dekádě převážně oblačno, chladno, 
u nás bez dešťových srážek. Severovýchodní až severní proudění, větrno. Nejchladněji 
bylo 26. 5., kdy dosáhla denní teplota jen 12 oC. Do konce měsíce postupné oteplování.

ČERVEN – první den v měsíci po noční bouřce vydatný déšť. Další dny polojasno  
až jasno, denní teploty překračují 20 oC. Dne 6. 6. při jasné obloze dosáhla teplota 
28 oC, na některých místech ČR až 33 oC. Další den klesla na 23 oC a 8. 6. již jen  
na 17 oC. Klesání teplot pokračuje až do 10. 6., kdy bylo naměřeno jen 11 oC. Dne  
12. 6. odpoledne slabší deštivé přeháňky, občas se ozvala bouřka v mracích, přesto 
teplota dosáhla 27 oC. Další den obdobný s 29 oC. Dne 14. 6. polojasno, klidno, 
teplota denní 25 oC, v noci bouřková činnost, slabý déšť. Od 15. 6. ochlazení,  
převážně oblačno, denní teploty max. do 17 oC, ranní 8 oC. Chladné počasí bez srážek 
pokračuje další dny až do 18. 6. Od 19. 6. na většině území přeháňky, nejvyšší teploty 
okolo 15 oC, noční pod 10 oC. Vítr severozápadní 2–6 m/s. Chladné a oblačné  
počasí se udrželo až do 25. 6. Tento den po jasné noci dosáhla ranní teplota jen 5 oC.  
Na některých místech v ČR naměřeny mrazivé hodnoty. Nejchladněji bylo na šumavské 
Rokytské slati -3,9 oC. Další dny až do konce měsíce oblačno, občas dešťová přeháňka, 
severozápadní proudění, denní teploty překračují 20 oC.

ČERVENEC – od 1. 7. jasno, denní teplota překračuje 25 oC. Další dny převážně 
jasno. Nejtepleji bylo 4. 7., kdy ranní teplota dosáhla 18 oC, odpolední 31 oC. Padaly 
teplotní rekordy, na některých místech ČR překročila teplota 38 oC. Další 3 dny  
teplota u nás 30 oC, stále jasno. Ze 7. na 8. 7. noční bouřka s deštěm, která se prohnala 
Českem a způsobila velké škody na majetku. Po bouřce ochlazení více jak o 10 oC.  
Dne 11. 7. v nedalekém Orlickém Záhoří naměřena ranní teplota -3,5 oC. Do 14. 7. 
oblačno, občas slabá dešťová přeháňka. Od 15. 7. oteplování, ubývá oblačnosti.  
Od 17. 7. tropické teploty v celé ČR až do 37 oC. Dne 22. 7. bylo u nás nejtepleji  
32 oC a v noci se ochladilo na 22 oC (tropická teplota). Další den mírné ochlazení  
a od 24. 7. opět vysoké teploty a stále bez deště. Celé toto období převážně s jasnou 
oblohou a velkým suchem postihuje hlavně zemědělce. Od 25. 7. odpolední bouřková 
činnost v celé ČR s deštěm – u nás zapršelo jen krátce. Došlo k ochlazení, oblačné  
proměnlivé počasí trvá i další dny. Noční teploty do 15 oC, denní max. 25 oC. Do konce 
měsíce bez podstatných změn, občas větrno od severozápadu.

SRPEN – první dva dny měsíce chladnější, ale již od 3. 8. opět tropické teploty. U nás 
bylo nejtepleji 4. 8., kdy teplota dosáhla 31 oC, další den o 3 oC nižší, stále slunečno, 
občas i polojasno. Deficit vodních srážek narůstá. Nejtepleji bylo 7. 8. – v Dobřicho-
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vicích 39 oC, u nás 31 oC. Další den po tropické noci 23 oC bylo u nás rekordních  
34 oC, ve středních Čechách 39,8 oC. Tropické teploty skončily 15. 8. Od 17. 8.  
změna počasí – oblačno, mlhavo, občas mží. Denní teploty poklesly na 20 oC. Další den 
mrholení, po 19 hodině konečně i u nás vydatný déšť. Další dny již bez deště, oblačno  
i polojasno, teplota ranní okolo 10 oC, denní od 15 oC do 18 oC. Stávající ráz počasí  
se udržel, postupně docházelo k oteplování, které vyvrcholilo dne 28. 8. Do konce 
měsíce tropické teploty, u nás naměřeno 30 oC, v ČR až 35 oC.

ZÁŘÍ – první den měsíce ještě tropické teploty. Další dny převážně oblačno a citelné 
ochlazení. Slabší dešťové přeháňky přišly až 6. 9., kdy denní teplota klesla na 13 oC, 
noční pod 10 oC. Dne 7. 9. ráno teplota 6 oC, odpoledne 15 oC. Chladné počasí  
pokračuje bez srážek. Od 14. 9. postupné oteplování a dne 17. 9. při jasné obloze 
dosáhla 18 oC, denní 28 oC. Další den klesly teploty o 10 oC, ranní mlhy, po celý den 
oblačno. Dne 20. 9. denní teplota 15 oC a chladné počasí pokračuje bez srážek po celý 
týden. Od 27. 9. ranní teplota klesla na 6 oC, na některých místech ČR i noční mrazíky. 
Dne 28. 9. k ránu bylo možné pozorovat zatmění měsíce. Poslední dny měsíce bez 
podstatných změn.

ŘÍJEN – první den klesly ranní teploty na 0 oC, místy v ČR mrazivo. V Záhoří v Orlických 
horách -7,9 oC, Adršpach -6,2 oC. Další den již jen 4 oC a 3. 10. při jasné obloze denní 
teplota dosáhla 20 oC. Další dny větrno při jasné obloze, bez výrazných teplotních 
změn. Od 8. 10. oblačno, odpoledne slabé mrholení a ochlazení. Dne 11. 10. ranní 
teplota -1 oC, větrno, přes den jen 7 oC, další den ráno -2 oC, denní do 5 oC, mírnější 
vítr. Od 13. 10. oblačno po celý den, deštivo a v dalším dnu jen dešťové přeháňky. Od 
15. 10. zataženo až oblačno, ranní mlhy, některý den slabé mrholení, teploty od 7 oC 
do 10 oC, ranní okolo 5 oC. Tento ráz počasí se udržel do 23. 10. Dne 24. 10. celý den 
slunečno, další den zataženo a 26. 10. opět slunečno. Ranní teploty od 1 oC do 3 oC, 
denní okolo 10 oC. Poslední den měsíce opět celodenní jasno s obdobnými teplotami.

LISTOPAD – první den opět jasno, větrno. Toto počasí se udrželo do 4. 11., vítr se 
zmírnil. Ranní teploty od -2 oC do 2 oC, denní od 8 oC do 12 oC. Další dny proměnlivá 
oblačnost, některý den se i vyjasnilo, ranní mlhy, slabé dešťové přeháňky nebo jen 
mrholení. Ranní teploty od 4 oC do 10 oC, odpolední 10 oC až 15 oC. Dne 12. 11. 
oblačno, ranní teplota 8 oC, odpolední jen 9 oC, mlhavo, v noci mrholení. Dne 15. 11. 
občasný mírný déšť po celý den. Dne 18. 11. po ránu větrno, deštivo s ranní teplotou 
10 oC. Další dny ranní mlhy, občas dešťová přeháňka s teplotami okolo 10 oC, ranní 
6 oC až 8 oC. Podstatné ochlazení od 22. 11., ranní teploty 2 oC, odpolední jen 3 oC. 
V průběhu dne poletoval sníh. Další dny s ranní teplotou do -2 oC, odpolední do 2 oC, 
poprašek sněhu zůstává. Neměnné počasí se udrželo až do 29. 11. Poslední den  
v měsíci mírné oteplení do 6 oC.

PROSINEC – první dny měsíce oblačné, mlhavé, noční dešťové přeháňky, ranní teploty 
nad bodem mrazu, denní do 6 oC. Dne 3. 12. polojasno, další dny proměnlivá oblač-
nost, dne 6. 12. po celý den jasno. Další dny nevýrazné počasí, proměnlivá oblačnost 
i polojasno, ranní mlhy, občas větrno, slabé dešťové srážky až do 13. 12. Další den  
po nočním vyjasnění mrazivé ráno, u nás -4 oC, v Náchodě -8 oC. Další dny převážně 
mlhavé, oblačné i polojasné, občas dešťová přeháňka, ranní teploty do 3 oC, odpolední 
dosáhla 19. 12. 9 oC. Teploty v letošním roce výrazně vyšší. Dne 23. 12. při jasné 
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obloze dosáhla teplota 10 oC. Dne 27. a 28. 12. denní teploty v ČR překračují 15 oC 
a tím mění teplotní rekordy z minulých let. Dne 29. a 30. 12. severovýchodní proudění 
přineslo znatelné ochlazení, při jasné obloze ranní teplota první den 0 oC, druhý den  
-3 oC, denní teplota jen 3 oC. Poslední den v roce oblačno, ráno -4 oC, denní teplota  
-2 oC, větrno, stále bez srážek.

CELOROČNÍ HODNOCENÍ
Rok 2015 byl kromě sucha i výjimečný na četnost dosahovaných vyšších denních teplot. 
Po mírné zimě a slabé srážkové činnosti se každý měsíc zvyšoval deficit vodních srážek 
a nepomohly k tomu ani podzimní měsíce. Jak červenec, tak i srpen byly ve východ-
ních Čechách o 4 stupně teplejší, než je dlouholetý normál. Historický normál celého 
léta pokazil pouze normální červen. Letošní prázdniny byly vůbec nejteplejší v historii 
měření, tedy od roku 1775. Potvrdili to i meteorologové na základě údajů ze stanice  
v pražském Klementinu. Prázdniny tu měly průměrnou teplotu 24 oC, čímž překonaly  
v tomto období rok 1807. Na některých místech v ČR bylo až 30 tropických dní.  
Listopad i prosinec byly dalšími měsíci, které přispěly k tomu, že letošní rok bude patřit 
mezi nejteplejší v historii nejen Česka.

fotogalerie

Havrda Cup 2015
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KČT se věnuje hlavně činnosti s dětmi

Velikonoční tvoření v ZŠ
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1. místo v soutěži „Rozkvetlý dům“ čp. 14

1. místo v soutěži „Rozkvetlá zahrada“ čp. 155


