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Úvodník

V roce 2016 uplynulo 150 let, kdy se v našem 
kraji odehrála v sedmitýdenním válečném konfliktu 
nesmyslná tzv. šestašedesátá válka. Lidstvo se však 
nepoučilo. Válečné konflikty pokračují. Jsou to pře-
devším nyní neukončené válečné střety v Sýrii a Iráku.

Miliony civilistů utíkají z frontových linií do soused-
ních států a rovněž se snaží dostat opětně do zemí 
EU, především do Německa. Mezi ně se vmísili tzv. 
„spící teroristé“ z Islámského státu a páchají v někte-
rých státech EU útoky s cílem usmrtit co nejvíce 
občanů. Z nepříjemných zpráv letošního roku kromě 
přírodních katastrof bylo zjištění nové nemoci způso-
bené „virem Zika“, na kterou zatím není žádný lék. 
V Brazílii, kde se letos uskutečnily olympijské hry, 
bylo evidováno již v únoru 1,5 milionů nakažených.                                               
I letošní rok byl výjimečný na počasí. Podle údajů 
zveřejněných hydrology byl v říjnu v našem kraji  
deficit celoročních srážek v průměru 60 litrů na 1m2. 

Obec zajistila v letošním roce projekci domu čp. 
116 a 117 s cílem v příštím roce započnout generální 
opravu. I přes úsporná opatření byla letos provedena 
oprava místní komunikace od čp. 128 k čp. 58.

Kronikář obce

2016
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150. výročí prusko-rakouské války
Alois Maršík

Dne 3. července 1866 se na polích poblíž Hradce Králové odehrála jedna  
z největších bitev 19. století. V okolí vrchu Chlum se proti sobě postavilo 436 
tisíc rakouských a pruských vojáků v rozhodující bitvě o vedoucí postavení 
mocnosti v tzv. „Německém spolku“. Výsledkem byla úplná porážka rakous-
kých vojsk, což pruskému kancléři Otto von Bismarckovi umožnilo vytvořit 
sjednocené Německé císařství. Tato krvavá bitva si vyžádala životy 16 tisíc 
vojáků a 11 tisíc koní. Bitvě u Hradce Králové však předcházela řada men-
ších, ale neméně krvavých bitev u Náchoda a okolí, u Jičína, Trutnova, Dvora 
Králové nad Labem a na dalších místech ve Slezsku. Celkové rakouské ztráty 
v sedmitýdenním konfliktu činily 76 tisíc mužů, vítězní Prusové ztratili pouze 
17 tisíc mužů. Samotná válka začíná v úředních spisech císařským manifes-
tem Františka Josefa I. „Mým národům“ ze dne 17. června 1866. Současně 
se tvoří přípravy ke zřizování polních nemocnic a zabezpečení ochrany želez-
ničních tratí. Objevují se také informace o ozbrojených přepadech  
z příhraničních kladských vesnic. Borovský starosta Jan Čáp podává hlášení 
dne 22. června o překračování hranic pruskými hlídkami, začalo urychlené 
stěhování Okresních úřadů (Náchod, Nové Město nad Metují) do vnitrozemí. 
Dne 26. června pruská vojska postupovala v ohromné síle od Žďárek a od 
Slaného přes českou hranici ve směru na Náchod a postupně se úspěšně 
probila až k rozhodující bitvě, jak je uvedeno v úvodu.

V roce 2016 jsme si připomenuli 150. výročí této nesmyslené prusko-ra-
kouské války. V průběhu celého roku se v našem kraji konala řada 
vzpomínkových a kulturních akcí věnovaných tomuto výročí. Válečné události  
z roku 1866 byly podrobněji popsány v Ročence 2006.

Naše obec v náchodských historických  
zápisech
Alois Maršík

O tom, že naše obec od jejího vzniku byla součástí náchodského panství, 
nemůže být pochyb. Každé město má své dějiny, které bývají neobyčejně bo-
haté a rozmanité na události, a svého historika, který tyto dějiny zpracovává 
ze starých městských zápisů. Město Náchod takového historika bezesporu  
našlo v osobě Jana Karla Hrašeho (1840–1907). V roce 1894 byly knižně  
vydány dějiny Náchoda do roku 1620 z pera zmíněného historika. Druhou 
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knihu do roku 1740 připravil k tisku, ale již se jí nedočkal. Ve svém působení 
byl také ředitelem náchodských škol, krajským archeologem, zakladatelem 
náchodského muzea, spisovatelem a pedagogem. U nás byl známý jako 
okresní školní inspektor, který navštívil několikráte naši školu. V tomto pří-
spěvku nás zajímají zachycené zprávy o naší obci. Ve zmíněných dvou 
vydaných knihách je 13x zmínka o naší obci a tyto zápisy jsou zde uvedeny:

• Na rozmnožení důchodu špitalského pamatovali nejen domácí, ale i cizí 
občané z nejbližšího okolí. Roku 1448 poručil Vašta z České Čermné 
dvoje včely ku špitálu (útulek pro chudé). Toto je dosud nejstarší zápis  
o naší obci.

• Tamchynové, kteří byli téhož původu se Slánskými z Doubravice a kteří 
užívali v erbu polovici jelena parohatého, objevují se již v prvé polovici 
XV. století v držení šosovních gruntů v Náchodě a okolí. V roku 1449 
předstoupil pan Jan Tamchyn do plné rady v Náchodě s lidmi svými  
z Čermny (České), s lidmi náchodskými z Bělovse a učinili společnou 
smlouvu, že pan Tamchyn nemá přes jejich pole jezditi, ani lidé jeho  
bez odpuštění jich, než toliko cestou spravedlivou a také mají Běloveští  
cestu spravedlivě opravovati. Jednalo se totiž o úvoz mezi Bělovsem  
a Březovou, který býval v XV. století tak špatný, jako dnes, a kterému lidé 
čermenští, poddaní pana Tamchyna se vyhýbali, kde jen mohli, po polích 
běloveských raději jezdíce.

• Synové páně Jindřichovi po smrti otce svého 24. června 1498 v Kladsku 
roku 1500 od pana Špetle ještě 100 kop grošů českých a přenechali mu 
zboží toto úplně, přidavše k němu ještě manství v Čermné Tamchynově 
čili České, Čermné Německé a ve Hronově.

• Jelikož panu Hynkovi z neznámých nám příčin na Náchodě se nelíbilo, 
prodal veškeré zboží toto i se zbožím vizmburským i s Kostelcem dne  
16. října 1533 panu Vojtěchovi z Pernštejna a na Pardubicích za 12.000 
kop českých grošů. Sluší ještě zmíniti se, že ku zboží náchodskému patřily 
tehdy tyto částky: Náchod zámek se dvorem poplužním a městem 
Náchodem, městečko Hronov, vsi Poříčí i Srbská Vysoká, Lipí, Jizbice, 
Dobrošov, Čermná Tamchynova čili Česká, Borová, Žďárka, Babí, 
Slavíkov a dalších 19 obcí s městečkem Skalice.

• Všeobecné poměry po bitvě na Bílé hoře v roce 1621–1623. Konfiskace 
statků Smiřických a dalších rebelů. Mezi panstvím náchodským je uváděna 
Čermná Tamchynova (Česká).

• V roce 1634 postupuje Náchodem opět nové vojsko císařské a obsazuje 
např. Nové Město, Českou Skalici, Hronov, Kostelec a mezi obcemi  
je uváděna i Česká Čermná. Toto opatření bylo proti vojsku švédskému, 
které proniklo ze Slezska a napadlo Broumovsko a Policko.

• V červnu 1639 přichází druhý posel s psaním od Švédů, jímž Náchodští 
znovu se vyzývají, aby se jim vzdali. Když Švédové seznali, že jim své 

město vydati nechtějí, výhružky od Švédů nepřestávají. V naší obci posel 
Obraham pospíchá přes Březovou do České Čermné, aby vyslechl nové 
zprávy o pohybu vojsk švédských. Jiný den jestli co slyšeti o partaji nepřá-
telský.

• Ve dnech od 21.–24. června 1643 táhlo Náchodem císařské vojsko o síle 
šest praporců jízdy s generálem Hochkirchenem, které se zde dva dny  
a dvě noci zdržely; 650 jezdců Kolomberkových ubytováno ve Velkém 
Poříčí. Na Babí uhostili se Poláci, v České Čermné Chorvaté. Ty si vynutí 
na obyvatelstvu mimo stravy ještě 70 korců ovsa.

• V roce 1654 bylo rozhodnuto, že starý náchodský rathaus nevyhovuje  
a bude postaven nový. Potřebný šindel koupen od šesti výrobců, mezi 
nimi byl i občan z České Čermné, který dodal 35 kop.

• V roce 1675 místní občané v České Čermné s rychtářem a konšely spo-
lečně s dalšími přifařenými obcemi a náchodskými měšťany šli protestovat 
na „rathaus“, že žádných Němců v místním kostele jako kněze nechtějí.

• Dne 24. 11. 1642 obvinil rychtář Jakub Fidler jakéhos Jana Michalova  
ze vsi České Čermné ze hříchu, jehož se byl s Evou pastorkyní svoji proti 
6. přikázání Božímu dopustil. Týž byl palačnicemi mučen a přiznav se, byl 
soudem apelačním 19. června odsouzen, že nic méně za tři týhodny 
(týdny) pořad zběhlé o samé vodě a chlebě u vězení, v němž zůstává držán 
býti a po tři neděle před chrámem Páně, když se služby Boží konati  
budou, hořící svíci v rukou držíc, státi má. Podle práva.

• Dne 11. září roku 1733 vykonán trest smrti upálením na Jiříku M….ku  
z České Čermné na základě rozhodnutí náchodských městských soudců. 
Týž dopustiv se těžkého hříchu sodomského „ex capite bestialis“, odsou-
zen byl apelačním soudem k ukrutné této exekuci.

• Dne 27. června 1750 Martin Borovský z České Čermné, dopustiv se ho 
na šestileté dcerušce Jana Bubeníčka, též z České Čermné. Jaký trest  
ho stihl, nevíme, jelikož zápisové o tom nic nám již nevypravují.

• Ze sousední obce Borové je zaznamenán také krutý trest vykonaný  
na vdově Evě Čiháčkové. Viněna jest „ex capite suspecti infanticidii“.  
Dne 26. 3. 1732 byl trest smrti mečem vykonán. Její přítel Václav B.  
potrestán za přečin jednoročním žalářem v poutech a železech.

Z těch 13 zápisů si můžeme alespoň z části představit, jak se žilo v 15.  
až 18. století. Jaké tvrdé nepřiměřené rozsudky, které dnes převážně v někte-
rých případech nejsou postižitelné, byly vykonávány. Při častém přechodu 
vojsk byl rolníkům odebírán dobytek na maso bez náhrady, měli povinnost 
roboty na panském, lid byl negramotný, sužovaly jej nemoce. Myslím, že by 
dnes nikdo nechtěl žít v takovéto době.
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Třídění poddaných na vesnicích za feudalismu
Alois Maršík

Jak se lidská společnost utvářela a počty obyvatel se zvyšovaly, dochází  
postupně od 13. století k prvnímu plánovitému osídlování mimo území měst. 
Obyvatelé vznikajících vesnic byli závislí si zajistit obživu a přebytky prodávat 
na jarmarcích a trzích. Ke šlechtě měli poddaní povinnost podle výměry ob-
hospodařované půdy odvádět naturální a peněžité dávky a též určenou dobu 
pracovat na panském. Z toho vzniklo v období feudalismu třídění poddaných 
podle výše obhospodařované půdy a toto určení bylo zapisováno do knih 
gruntovních a matričních.

PODRUH – Syn ze selské rodiny nebo syn chalupníka, který se nepořídil při-
ženit do statku nebo do chalupy, byl podruh. Neměl střechu nad hlavou  
a byl s rodinou odkázán na bydlení v podnájmu, převážně pracoval s rodinou 
u sedláka, u kterého bydlel. I podruh měl povinnost pěší roboty.

ZAHRADNÍK – Byl majitel malé chalupy o jedné světnici, komorou a malou 
zahrádkou kolem chalupy a několika ovocných stromů, někde i malého 
chléva pro kozu. Musel shánět píci převážně od sedláků, u kterých pracoval. 
Koza v chlívku už byla tehdy kus velké obživy. I zahradník měl povinnou pěší 
robotu.

DOMKAŘ – Byl majitel chalupy o jedné nebo i dvou místnostech, komory  
a chlívku pro kozu a malého kousku pole. V sednici, jak se říkalo, měl pře-
vážně v nájmu podruha s početnou rodinou. Vařilo se na jedné plotně, spalo 
se na půdě. Střecha byla pokryta slaměnými došky, v zimě pokryté sněhem, 
a tak se tam nechalo pod peřinou přespat. I domkař měl povinnost pěší  
roboty.

CHALUPNÍK – Byl majitel chalupy, který měl několik korců pole a ještě měl 
pole najaté od panství a kterému v chlévě stály dvě nebo tři krávy, jalovice  
a tele. Měl povinnost vykonávat pěší robotu a povinnost naturálních a peněž-
ních dávek vůči vrchnosti a panu faráři. Povinnosti byly zapsány v urbáři  
a gruntovní knize.

SEDLÁK – Byl vlastníkem zemědělské půdy od 10 hektarů výše. Měl  
povinnost roboty podle toho, jak byl velký sedlák – s jedním potahem nebo 
dvěma potahy a s pacholkem V době vojny s krytým fasuňkem za vojskem 
musel vozit píci a potraviny (fasuněk byl krytý vůz s plachtou). Všechny  
povinnosti jsou zapsány v urbářích.

VÝMĚNÍK – Byl sedlák nebo chalupník, domkař nebo zahradník, který pře-
dal statek nebo chalupu převážně svému nejstaršímu synu nebo dceři;  
v případě bez dětí jej prodal a vymínil si výměnek v naturáliích a v penězích  

– vše bylo zapsáno do gruntovních knih na panství. Stávalo se, že stanovený 
výměnek nedostával a podával stížnost na zámek. Někde si zase výměník  
stanovil takový výměnek, že ho plátce výměnku těžko splňoval.

SVOBODNÍK – Byl vyplacený sedlák, mlynář, který se z vazalství vyplatil, 
nebo za výjimečné zásluhy byl uvolněn z nevolnictví, např. vysloužilý voják za 
zásluhy. Dcera svobodníka, když se provdala za nevolníka, ztratila nevolnictví.

ŠAFÁŘ – Byl správcem dvora nebo velkého statku přes 50 hektarů.

DEPUTÁTNÍK – Velké dvory, velké statky měly u dvorů ubytovny převážně 
o jedné místnosti s komorou, někde i o dvou místnostech s komorou. Pro  
deputátníky, kteří pracovali na dvoře za deputát, k bydlení dostávali ještě  
každý den mléko, vejce, tvaroh, jedenkrát za měsíc mouku, na podzim bram-
bory a ovoce. Od jara do podzimu pracovali na poli i s dětmi a v zimě mlátili 
obilí, káceli stromy v lese. Vázaly se došky, pletly koše, dělala košťata, násady 
k hrábím a vidlím a různé domácí potřeby ze dřeva. Muži v pazdernách  
valchovali len, ženy převážně draly peří a spřádaly len.

FAMILIANT – Je dědičný nájemce půdy z rozparcelovaných dvorů, které  
majitelé panství dali dědičně do pronájmu poddaným.

OBYVATEL – Byl člen domácnosti, přiženil se, vzal si dceru, neměli kde by-
dlet, a tak otec nebo bratr jej nechal bydlet v domácnosti u sebe i s početnou 
rodinou, aby nebyl jako podruh.

Dominikální: půda panská vrchnostenská, nebyla daní podrobena až do 
roku 1749, kdy vstoupila v platnost 3 berní Rula, pozemky pronajímané pan-
stvem nevolníkům. 

Rustikální: půda selská, nevolnická, řídila se právem dědičným a vrchnost 
mohla hospodáře měnit a půdu zabírat. Zabírání půdy bylo však reskriptem 
ze dne 23. 1. 1771 zakázáno.

Údaje získány v oblastním archivu v Zámrsku, sepsal Josef Švorc,  
kronikář z Jestřebí

Název k tomuto zamyšlení byl vybrán záměrně ze známé lidové písně z této 
doby. Bejvávalo, bejvávalo dobře, za našich mladých let bejval svět jako  
květ… Text písně z dnešního pohledu neodpovídal v mnohém skutečnosti. 
Naši prapředci byli velice skromní, pracovití, vzájemně si pomáhali, těšili se  

Bejvávalo…
Alois Maršík
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jen lítalo. Třeny len česaly vochlemi podobnými hřebenům, ale s železnými 
hřebíky. Co všechno len zkusil, než mohl být spředen. Při pročesávání  
– vochlování zůstávala ve vochlici krátká vlákna, kterým říkaly koudel.  
Z cucků, kterých zbylo také dost, předly předle silné provázky – vahače. Čím 
byly provázky tlustší, tím více se za ně platilo. Z vahačů tkaly se houně. 
Dlouhá světlá vlákna lnu natáčela se na kužele. Kužele bývaly velmi dovedně 
soustruhovány. Předla hospodyně i dospělejší děti, a když nastala zima,  
zahnala vše do stavení, nastávaly přástky po chalupách. Napředené nitě děti 
přesoukaly na cívky a chystal se stav. Natkané plátno se bílilo doma nebo  
se nosilo vybíliti do některého blízkého bělidla. Vybílené se buď spotřebovalo 
doma nebo se prodávalo obchodníkům. Současně se lnem pěstovalo se ně-
kde i konopí. Jeho zpracování bylo podobné jako u lnu. V dnešní době se len 
nadále pěstuje a při jeho sklizni a zpracování je v podnicích využívána doko-
nalá mechanizace.

V roce 1971 na výroční schůzi ČSSS Česká Skalice na hospodářství Nový 
Hrádek a provozovně Česká Čermná byl průměrný ha výnos obilovin v rámci 
statku dosud nejvyšší – činil 35,7 q/ha. Kromě brambor byly všechny ukaza-
tele překročeny. V tomto roce mléko nebylo splněno. V zimním období  
se musela používat nekvalitní píce (krmeno i slámou). Celoroční průměr na 
jednu ustájenou dojnici v místním hospodářství byl 3.012 l mléka s průměr-
nou tučností 3,85 % a průměr na kus a den představuje 8,25 l mléka. Nákup 
nových strojů dosáhl výše 180 tisíc Kč, stále se projevoval nedostatek  
náhradních dílů. 

Spotřeba pohonných hmot překročena o 10 tisíc Kč, byl překročen 
mzdový fond, náklady na hnojiva, osiva, stavební materiál.

Rok 1972 s jeho konečnými výsledky nejen na našem hospodářství, nýbrž  
i celostátně, byly vysoko překročeny a dosáhly rekordní výše. Přispěly k tomu 
velmi dobré klimatické podmínky. Z rozboru výroční schůze vyplývá, že na 
hospodářství Nový Hrádek nebyly splněny výnosy obiloviny, ale v rámci 
statku byly vysoce překročeny. Dílna v Dlouhém bude přemístěna do nově 
zbudované prostorné budovy v Borové a z původní dílny po menší úpravě  

Jak hospodařily Československé státní statky 
(ČSSS) v naší obci – pokračování – rok 1971 
do roku 1976 
ze zápisů obecní kroniky

z každého sebemenšího úspěchu. Vážili si i krátkého období, kdy nebylo válek 
nebo nehrozil hladomor a rovněž se nevyskytly infekční nemoci nazývané 
morové rány. V polovině 19. století (1848), kdy byla robotní povinnost  
zrušena, se situace na vesnicích zlepšila. Prvořadou povinností rodičů bylo  
zajistit si práci a uživit v manželství rodící se početnější rodiny. Sedm a více 
dětí nebylo nic mimořádného i přesto, že byla úmrtnost dětí velmi vysoká.  
Za desetiletí od roku 1883 do roku 1892 dle děkanského úřadu v Náchodě 
umíralo každý rok v naší obci průměrně 22 občanů, z toho nejméně polovina 
byly děti. V té době měla obec roku 1880 – 690 obyvatel a roku 1890 – 723 
obyvatel. Uživit převážně v místě tento počet obyvatel nebylo pro rodiny jed-
noduché. Práce pro bezzemce i jejich dospívající děti se našla u sedláků, 
majitelů větších pozemků hlavně v období žní a výmlatu a při kosení a sušení 
travních porostů a rovněž v místních lesích při těžbě dřeva a jeho zpracování.

V zimním období to byla práce na tkalcovských stavech. Na vesnicích vzni-
kaly řemeslné dílny (kovář, kolář, švec, truhlář…), které byly velmi důležité,  
a nebylo třeba tyto služby využívat ve městech. Popsat život místních občanů 
podrobněji by bylo velmi obsáhlé, bude to proto rozděleno postupně na  
několik tematických článků. Letošní příspěvek bude věnován „Lnářství  
a zpracování lnu“.

Každý rok kolem sv. Josefa hospodář snášel z hambalek pytel lněného  
semene a na mlatě hustým sítem prosíval. Žádný hospodář nezapomněl na 
podzim zorati aspoň kousek země pro len. Před setím vyzkoušel se len, jakou 
bude mít klíčivost. Když se zrníčka ve vodě potopila a na plotně, jako ďáblem 
posedlá, skákala, bylo jisté, že bude dobrá žeň. Na poli se sel len nepříliš 
hustě a pak se pozemek uválel. Když len povyrostl, chodilo se na pole  
s dětmi vytrhávati plevel, což dokladuje i píseň „Když jsem plela len…“. Kus 
pozemku se nechával na semeno, ten se sklízel později, když len zežloutl, sklí-
zel se brzy po květu, obyčejně v srpnu. Už za svítání tahal se len ze země  
s kořeny. Každou hrst položili na zem do řady. Potom se len, aby dobře  
vyschl, stavěl do budek. Bylo-li pěkně, tak po 14 dnech se len odvážel domů. 
Doma děti drhlenem len drhly, až jej zbavily paliček, tobolek, ve kterých  
šustilo semínko. Paličky se vymlátily a semínko rozdělilo, část se odnesla  
na hambalka, část do olejny. V olejně drtili semínko v pánvích, v nichž zůstá-
valy koláče pokrutin, a žlábkem vytékal čistý lněný olej. Pokrutiny se dávaly  
dobytku, olejem se v domácnosti mastily brambory i moučná jídla. Len na 
plátno rozložil se na louce nebo zahradě za chalupou a každý den se obracel. 
Bylo-li sucho, máčel se len v kádích nebo v nádrži potoka, jak jméno „moči-
dla“ to dokazuje. Když byl len dosti vymočený, odvážel se do pazderny. Tam 
se zatopilo, aby se len rychle sušil. V pazderně bylo jako v pekle. Len vyschl 
brzy a nyní hospodyně čekala, až přijdou tředle (ženy) a uchystají jej k přádlu. 
Tředle nedaly na sebe dlouho čekat. Ještě ten týden po Dušičkách přicházely 
s potěračkami do pazderny. Pochválily len, pohovořily a za chvilku pazdeří 
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a adaptaci vznikne prostor pro mladý skot (telata). Celkové náklady na hos-
podářství překročeny zhruba o půl milionu Kč.

Rok 1973. Konečná bilance hospodářského roku ukazuje překročení všech 
plánovaných ukazatelů vyjma suchem postižených porostů cukrovky. 
Každoročně zvyšované výrobní úkoly si vyžadují nové technologie, dobrou  
organizaci, dokonalejší stupeň mechanizace, setí výnosných nepoléhavých 
odrůd, stupňující dodávky strojených hnojiv a rovněž výchovu odborných  
kádrů.

Rok 1974 bez zápisu.
Rok 1975. Rovněž ani tento rok nebyl úspěšný, výrobní ukazatelé nebyly 

splněny. Nesplnění výrobních ukazatelů představuje ztrátu 800 tisíc Kč.  
A částka v překročení nákladů dosáhla 1 700 000 Kč. Bylo též seznámeno 
na výroční schůzi o převzetí pozemků – část Bražce a Starého Města. 
Upozorněno, že i v tomto roce došlo na statku k velkému počtu úrazů (9).

Rok 1976. Také tento hospodářský rok vykazuje schodek ve výrobním 
plánu. Nesplněna živočišná výroba, v rostlinné výrobě výjimku tvoří dobrá 
úroda brambor. Rovněž náklady ve všech ukazatelích byly vysoko překro-
čeny. Musel být prováděn nákup sena od záhumenkářů a zahrádkářů. 
Důsledky katastrofálního sucha se nepříznivě projevily v konečné bilanci eko-
nomů. Přesto však se podařilo překlenout kritické údobí. Začíná se též mluvit 
o dalším slučování v rámci JZD ve větší ekonomický celek. 

Rok 1971–1976 zapsal kronikář Josef Balcar z čp. 61
Texty byly zkráceny.

ze zápisu obecní kroniky rok 1966

• I když byla výstavba požární zbrojnice dokončena již na podzim v roce 
1965, byla slavnostně předána 28. srpna 1966. Celou slavnost si připravili 
požárníci sami a velmi se jim vydařila.

• Výstavba autobusové čekárny, o které se mluvilo již od roku 1945. Na 
podzim v roce 1965 se konečně rada MNV rozhodla podat žádost na ONV 
(Okresní národní výbor), která byla kladně vyřízena v měsíci dubnu 1966. 
Okresní úřad uvolnil na zřízení čekárny 5 000 Kč. Ta byla smontována  
z trubek, krytá vlnitým plechem a po stranách zajištěna laminátem a v tom-
to stavu dovezena z Rudných dolů ve Verneřovicích autem ČSAD. Obec 
rozhodla o umístění čekárny ve školní zahradě. Brigádně byla provedena 
betonáž podlahy. Náklady nebyly překročeny.

Události před 50 lety
obecní kronika

• V tomto roce došlo k úpravě cen uhlí a některých potravin. Např. hnědé 
uhlí skupiny A stará cena 15,40–17,20 Kč, nová 17 Kč, brikety podražily 
z 15,40 na 20 Kč za q. U masných výrobků např. pravá svíčková 1 kg  
z 35 Kč na 40 Kč, vepřová kýta bez kosti 1 kg z 31 Kč na 35 Kč. Snížení 
cen např. u citronů z 12 na 10 Kč, pomerančů z 16 na 14 Kč, u kávy 100 g. 
výběr z 18 na 16 Kč, cukr krupice 1 kg 7,30 Kč. Zvýšení cen u piva např. 
12o Prazdroj 3,50 Kč. Dále se upravují ceny jídel v restauracích a jídelnách.

• V nočních hodinách ze 4. na 5. listopadu se v noci přihnala velká vichřice, 
která napáchala mnoho škody jak v lese, tak na střechách, plotech  
a telefonním vedení. V lese se odhadovaly škody i se sněhovou kalamitou 
na 1500 plm. Sníh po 17. listopadu dosahoval vrstvy až 70 cm.

V tomto roce zemřeli:
13. května – Josefa Balcarová z čp. 88
25. června – Ing. Vladimír Smrček z čp. 69
  6. srpna – Lydie Hanušová z čp. 4
  7. srpna – Rudolf Maršík z čp. 107 (Dobrošov)
30. listopadu – Josef Ptáček z čp. 9

Rok 1966 zapsal kronikář Josef Vévoda z čp. 116

Události z domova i ze světa

V Anglii proběhlo referendum o setrvání v EU. Pro odchod  
z EU hlasovalo 51,8 % občanů. Do konce roku nepožádáno  
o vystoupení.

U příležitosti 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů  
v Borové vydali borovští hasiči zdařilou publikaci – popisuje  
život a činnost sboru od jeho založení dne 24. dubna 1886 do 
současnosti. Publikaci vlastní místní knihovna. 

Ve Francii v Nice vjel islámský terorista, řidič kamionu, do davu 
lidí a 84 jich zabil a mnoho dalších zranil. Nebyl to poslední  
případ tohoto násilí islámských radikálů v Evropě.

Ruské letadlo havarovalo u Soči. Krátce po startu se zřítilo  
do Černého moře. Byla to nehoda, všech 92 cestujících zahy-
nulo, z toho 64 členů světově známého souboru Alexandrovců. 

23. června

Červen

14. července 

25. prosince 
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Jednou z nejstarších spolkových činností v naší obci bylo založení 
„Hospodářsko-řemeslnické besedy“ dne 25. 4. 1897. Zakladatelé byli v pře-
vážné míře pokrokoví občané obce. Účelem spolku bylo společenský život 
buditi, hospodářské vědomosti šířiti, mrav šlechtiti a přiměřeně a důstojně  
se baviti. K dosažení těchto cílů volí spolek těchto prostředků. Čtení novin, 
hospodářských, zábavných a poučných časopisů a knih. Vystupovat  
v přátelském hovoru, účastnit se přednášek o věcech poučných z oboru spo-
lečenského, hospodářského a živnostenského. Údem (členem) spolku státi  
se může, kdo je pověsti bezúhonné, a proti jehož osobě z jiných důvodů  
ničehož namítati se nemůže. Jednací řeč jest výhradně česká a spolek má 
svou zvláštní pečeť s nápisem „Hospodářsko-řemeslnická beseda v České 
Čermě“. Ostatně podrobuje se spolek stávajícímu zákonu o spolčování  
a bude se dle něho v případech v těchto stanovách nevytknutých spravovati. 
Činnost se řídí stanovami spolku, které jsou zapsány ve 27 článcích.  
Je v nich zakotvena též volba funkcionářů spolku, a to předsedy, jednatele  
a pokladníka. Předseda, co hlava spolku, zastupuje spolek navenek naproti 
osobám a úřadům, on má vrchní řízení záležitostí spolkových, aniž by tím 
ostatní výborové v oboru své činnosti byli zkracováni, svolává každoročně 
jedno valné shromáždění všech členů. Z prezenční listiny při zakládání spolku 
dne 24. února 1897 přihlášeno 50 členů, z toho 4 z Dobrošova a 4  
z Borové. Mezi aktivními členy přihlášeni: Josef Hanzl, řídící učitel, Václav 
Bergl, učitel, Karel Vlček, lesní, Antonín Balcar, hostinský čp. 96, Riessner 
Kašpar, c. k. finanční stráže, Napoleon Kochánek, naddozorce c. k., Václav 
Procházka, dozorce c. k., Josef Nývlt, obchodník čp. 44, Jan Zelený, hostin-
ský čp. 70, a další. O činnosti spolku byla vedena pamětní a účetní kniha. 
Dosud se nepodařilo zjistit, zda ještě existují. Konec spolku s určitostí skončil 
nejpozději rozpadem Rakouska-Uherska po I. světové válce a v našem novém 
státě vznikly příznivější možnosti pro nové spolky.

Spolková činnost v obci
Alois Maršík

Volby do zastupitelstev krajů – Královéhradecký kraj 
konané ve dnech 7. – 8. 10. 2016
Výsledky hlasování v obci Česká Čermná:
celkem voličů: 414 z toho se zúčastnilo: 207 voličů, tj. 50 %
neplatné hlasy: 2, platné hlasy: 205
voličské průkazy – vydané: 0, přijaté: 0

Výsledky hlasování:

Po volbách vedení Královéhradeckého kraje nově tvoří koalice pěti stran. 
Dohodu o koalici podepsaly strany ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký 
kraj, Starostové a Východočeši a TOP 09. Hejtmanem se stal bývalý proděkan 
Filozofické fakulty univerzity Hradec Králové pan Jiří Štěpán (ČSSD).

Krajské volby přesvědčivě vyhrála strana ANO 2011, ale i přesto skončila  
v opozici.

Volby 2016

strana hlasy %

2 Občanská demokratická strana 13 6,0

7
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio 
Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů a SNK

5 2,5

12 Česká strana sociálně demokratická 49 24,0

30 ANO 2011 45 22,0

32 TOP 09 10 5,0

36
Koalice pro Královéhradecký kraj – KDU-ČSL  
– Hradecký demokratický klub – Volba pro město

34 16,5

37 Komunistická strana Čech a Moravy 1 0,5

41 Národní demokracie 2 1,0

50 Starostové a Východočeši 28 13,5

52 Svobodní a Soukromníci 1 0,5

56
Piráti a Strana Zelených  
+ Změna pro Královéhradecký kraj

7 3,5

67
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO 
NAŠE LIDI

4 2,0

68 Nezávislí 3 1,5

75
Dělnická strana sociální spravedlnosti – Imigranty  
a islám v ČR nechceme!

3 1,5
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volejbalový turnaj

14

  8. ledna

  9. ledna
30. ledna

31. ledna
20. února

20. února

  5. března 

12. března 

26. března
 
  1. dubna

  2. dubna
  2. dubna
  9. dubna
17. dubna
30. dubna

28. května
29. května
  2. června
  2. června
  7. června

12. června
  2. července
  6. srpna

14. srpna

27. srpna

Přehled kulturních a prospěšných akcí

myslivecký ples v kulturním domě v Borové v režii Honebního 
společenstva Česká Čermná–Borová
tříkrálová sbírka pro Farní charitu Náchod
tradiční čermenský Masopust pod záštitou SRPDŠ, od 20.00 
hod. taneční zábava v hostinci U Javora
dětský karneval na sále U Javora od 14.00 hod. v režii SRPDŠ
dětské loutkové představení od 14.00 hod. v hostinci U Javora. 
ZUŠ Jaroměř představilo pohádky „O Palečkovi“ a „Hrnečku 
vař“
divadlo Bačetín uvedlo v hostinci U Javora od 18.30 hod. veselo- 
hru o dvou dějstvích „Jedovatý Pavouk“
taneční večer s KČT v hostinci U Javora – pohodové setkání  
se zábavou a tancem od 20.00 hod.
promítání obrázků s hudbou a vyprávěním p. P. Jana Linharta 
na OÚ od 18.00 hod. o životě na Filipínách
velikonoční taneční zábava od 21.00 hod. U Javora v režii  
hostinského, zvěřinové hody již od 11.00 hod.
valná hromada honebního společenstva v kulturním domě v Bo-
rové od 17.30 hod s majiteli honebních pozemků – občerstvení
zajištěn OÚ kontejner pro velkoobjemový odpad
mobilní svoz nebezpečných odpadů firmou Marius Pedersen
oslava Dne matek pro veřejnost v ZŠ
„Ukliďme Česko“ – nasbíráno 20 pytlů odpadků v okolí obce
Čarodějnice – tradiční setkání za hřbitovem – pálení čarodějnic, 
hry pro děti, opékání buřtíků, lampiónový průvod – zajišťuje KČT
kulečníkový turnaj U Javora v režii majitele pohostinství
vítání občánků na OÚ
autobusový zájezd dětí z MŠ s rodiči do ZOO ve Dvoře Králové
školní autobusový výlet do Úpice
autobusový zájezd pro občany do Slatiňan a Lázní Bohdaneč  
v režii OÚ
dětský den v areálu sokolovny, zajišťuje SRPDŠ, KČT a ZŠ
25. setkání obcí Čermných v Čermné ve Slezsku
Honební společnost pozvala majitele honebních pozemků od 
16.00 hod. do areálu místní sokolovny na posezení s tradičním 
bohatým občerstvením
Česko-Čermenské plácání – volejbalový turnaj KČT na hřišti  
u sokolovny
memoriál Václava Havrdy – fotbalový turnaj na hřišti u soko-
lovny

přednáška na OÚ o povinné revizi kotlů a možnosti využít  
tzv. „kotlíkové dotace“
varhanní koncert od 17.00 hod. v místní kapli
přednáška na OÚ od 18.00 hod. na téma „Kraniosakrální  
terapie“
posvícenská zábava v hostinci U Javora, kachní hody již od 
11.00 hod.
přednáška na OÚ od 18.00 hod. na téma „Medicinální houby“
u OÚ přistaven velkoobjemový kontejner na objemový odpad 
(koberce, lino, molitan atd.), zajišťuje obec
mobilní svoz nebezpečných odpadů u OÚ zajišťuje firma Marius 
Pedersen
přednáška na OÚ od 18.00 hod. na téma „Čínská medicína“ 
– již třetí přednášku provedla terapeutka p. Lada Novotná  
z Nového Města nad Metují
vítání občánků na OÚ
taneční večer s KČT v hostinci U Javora – pohodové setkání  
se zábavou a tancem od 20.00 hod.
slavnostní předání cen na OÚ v soutěži „Rozkvetlý dům“  
a „Rozkvetlá zahrada“
rozsvěcení vánočního stromu v 17.00 hod. u místní kaple,  
zajišťují ZŠ, MŠ, OÚ

  7. září

28. září
  5. října
  
  8. října

21. října
22. října

22. října
  
4. listopadu 

13. listopadu 
19. listopadu

27. listopadu

27. listopadu
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Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod  
v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovi-
tosti, zahájil v letošním roce obnovu katastrálního operátu v k. ú. v naší obci.  
Úkolem je zjišťování průběhu hranic při tvorbě digitální mapy novým mapová-

Obnova katastrálního operátu v naší obci  
za účelem digitalizace katastrální mapy
Alois Maršík

ním v zastavěné části (intravilán) katastrálního území Česká Čermná.
Pro účely nového mapování byla ustanovena komise pro zjišťování hranic, 

která je tvořena pracovníky katastrálního úřadu a zástupcem obce Česká 
Čermná, paní starostkou. Touto komisí budou vlastníci vyzváni, aby ukázali 
vlastnické hranice se sousedními pozemky. Tato hranice bude po odsouhla-
sení všech zúčastněných vlastníků v terénu komisí označena a vlastníci svým 
podpisem  do soupisu nemovitostí potvrdí její průběh. Ke zjišťování hranic jsou 
zváni všichni vlastníci. Neúčast vlastníků na zjišťování hranic není překážkou 
provedení  místního šetření. V případě, že hranice bude v terénu neznatelná  
a hranice se nepodaří zrekonstruovat ani za účasti komise, budou vlastníci  
poučeni o tom, že taková hranice bude do budoucí digitální mapy převzata  
z operátů dřívějších evidencí a v terénu se označovat nebude.

Dojde-li k rozporu v tvrzení vlastníků o průběhu hranice a ani za účasti ko-
mise se nepodaří nalézt řešení, vlastníci budou poučeni o možnosti řešit spor 
o vlastnictví příslušné části pozemku občansko-právní cestou. Katastrální úřad 
pak v žádném případě nemá pravomoc rozhodovat o průběhu takové hranice, 
to přísluší pouze soudu.

Předmětem zjišťování hranic bude kromě vlastnických hranic a hranic druhů 
pozemků i zjišťování vnějších obvodů budov.

Všechny zjištěné skutečnosti budou zapsány do soupisu nemovitostí.
Při zjišťování průběhu hranic komise podle potřeby ověřuje popisné infor-

mace katastrálního operátu, jako např. jméno, název, adresu trvalého pobytu 
nebo sídla vlastníka, rodné číslo fyzické nebo identifikační číslo právnické osoby. 
Současně jsme vyzýváni v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. b  
a odst. 2 katastrálního zákona a § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí, označit trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice 
svých pozemků.

Po ukončené etapě zjišťování hranice bude následovat etapa podrobného 
měření, ale to již bez přímé účasti vlastníků v terénu. Podrobné měření bude 
prováděno geodetickými metodami a bude provedeno pracovníky Katastrálního 
úřadu v Náchodě.

Předpokládané zahájení měření je v době od června 2016. Následovat bude 
vytvoření nové digitální katastrální mapy současně s určením nových výměr 
na základě přesného číselného výpočtu ze souřadnic. S novou digitální kata-
strální mapou se vlastníci budou moci seznámit během vyložení obnoveného 
oparátu na obci v první polovině roku 2017. O této skutečnosti budou vlastníci  
s trvalým pobytem v obci informováni na úřední desce, ostatní budou obesláni 
Katastrálním úřadem. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 
se předpokládá v polovině roku 2017.

Zde uvedené informace poskytnuty od Ing. Jany Říhové,
předsedkyně komise pro zjišťování hranic, Katastrální pracoviště Náchod.

na OÚ od 17.00 hod. povídání o Austrálii doplněné fotografie-
mi – vyprávění z cesty po 5 státech Austrálie, 12 tisíc najetých 
km autem a 28 dní strávených u protinožců.
ZŠ a předškoláci MŠ – návštěva v ZOO a v provozovně výroby 
vánočních ozdob
v 9.30 hod. vánoční besídka v MŠ pro občany
v 10.00 hod. vánoční besídka v ZŠ pro veřejnost
soutěž o nejlepší bramborový vánoční salát – na OÚ od 17.00 
hod., pořádá KČT

  2. prosince

  6. prosince

15. prosince
19. prosince
23. prosince

kulečníkový turnaj
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Noví občané přihlášení v roce 2016:

Ondřej Špaček z Náchoda, přihlášen 14. 3. 2016 do čp. 68
Karolína Špačková z Náchoda, přihlášena 14. 3. 2016 do čp. 68
Petra Špačková z Náchoda, přihlášena 14. 3. 2016 do čp. 68
Jaromír Špaček z Náchoda, přihlášen 14. 3. 2016 do čp. 68
Alena Školníková z Borové, přihlášena 14. 4. 2016 do čp. 30
Nikol Školníková z Borové, přihlášena 14. 4. 2016 do čp. 30
Michal Školník z Borové, přihlášen 14. 4. 2016 do čp. 30
Tomáš Hájovský z Náchoda, přihlášen 18. 5. 2016 do čp. 12
Tomáš Rýdlo z Prahy, přihlášen 10. 8. 2016 do čp. 70
Petra Rýdlová z Prahy, přihlášena 10. 8. 2016 do čp. 70
Pavlína Rýdlová z Prahy, přihlášena 10. 8. 2016 do čp. 70
Lucie Truněčková z Náchoda, přihlášena 5. 9. 2016 do čp. 194
Václav Bubeníček z Náchoda, přihlášen 5. 9. 2016 do čp. 194
Andrea Koblížková z Rychnova nad Kněžnou, přihlášena 7. 10. 2016 do čp. 60
Otta Kučera z Rychnova nad Kněžnou, přihlášen 7. 10. 2016 do čp. 60

Vítáme nové občánky:

21. 01. 2016 – Tadeáš Mošner, čp. 186
01. 03. 2016 – Tereza Kučerová, čp. 149
22. 03. 2016 – Ella Hasenöhrlová, čp. 106
16. 05. 2016 – Tereza Voborníková, čp. 156
26. 10. 2016 – Tomáš Koutný, čp. 125
18. 12. 2016 – Adriana Nemčeková, čp. 139

Byli odhlášeni z trvalého pobytu:

František Tupec, odhlášen 6. 1. 2016 z čp. 84 do Náchoda
Martin Suchánek, odhlášen 11. 1. 2016 z čp. 141 do Hronova
Eva Kučerová, odhlášena 4. 3. 2016 z čp. 149 do Náchoda
Nikol Čermáková, odhlášena 4. 7. 2016 z čp. 17 do Přerova
Isabela Čermáková, odhlášena 4. 7. 2016 z čp. 17 do Přerova
Ladislav Čermák, odhlášen 4. 7. 2016 z čp. 17 do Přerova
Kristýna Hasenöhrlová, odhlášena 27. 12. 2016 z čp. 106 do Hradce Králové
Ella Hasenöhrlová, odhlášena 27. 12. 2016 z čp. 106 do Hradce Králové

Společné soužití:

50 let – (zlatá svatba) Zelená Ludmila a Václav čp. 124
25 let – (stříbrná svatba) Martina a Jiří Lhotský čp. 175

Společenská kronika
Alois Maršík 96 let Božena Efenberková, čp. 62

88 let Zdeňka Balcarová, čp. 101
88 let Alenka Litterová, čp. 131
86 let Miroslav Horáček, čp. 80
80 let Irena Efenberková, čp. 107
80 let Josef Hanuš, čp. 41
80 let Jaromír Středa, e. č. 313
75 let Václav Balcar, čp. 55
75 let Marie Balcarová, čp. 18
75 let Marie Čejchanová, čp. 16

75 let Jaroslav Jirásek, čp. 119
75 let Petr Švorc, čp. 137
70 let Jana Balcarová, čp. 55
70 let Karel Havlíček, čp. 100
70 let Miroslav Kodýdek, čp. 52
70 let Libuše Machová, čp. 29
70 let Karel Šolc, čp. 35
70 let Jan Zelený, čp. 48
70 let Ludmila Zelená, čp. 124

Blahopřejeme k životnímu jubileu:

Opustili nás navždy:

IVAN ČERNý – narodil se v Praze manželům Antonínovi 
a Jiřině. Po absolvování základní školy v Kralupech n.Vlt. 
nastoupil do Odborného učiliště n. p. Aero Vodochody 
v oboru nástrojař. Tento obor ukončil maturitou a byl 
zařazen do vývojové dílny v podniku. Po absolvování zá-
kladní vojenské služby nastoupil do služeb Ministerstva 
vnitra, kde zůstal až do důchodového věku. S manžel-
kou Vlastou vychovávali na Mělnicku dvě dcery. Z důvo-
du zdravotního stavu dětí se v roce 1980 přestěhovali 
do Náchoda. Byl mimořádně pracovitý, miloval práci  
v lese a byl vášnivým chatařem. Proto si našel místo 
pro chalupaření a odpočinek v České Čermné, kde si 
postavili chatu. Později na důchod se s manželkou Vlastou přestěhoval trvale do 
nově postaveného domku v České Čermné v lokalitě "Na Skále". V posledních 
letech trpěl zdravotními potížemi, přesto si nadále udržoval fyzickou i dušev-
ní kondici. Zemřel nečekaně ve věku nedožitých 67 let. Poslední rozloučení  
se konalo v kruhu rodinném.

23. 2. 1949
22. 1. 2016

*
U

JAN NýVLT – čermenský rodák z čp. 2, narodil se man-
želům Anně, rozené Balcarové, a Janu Nývltovi. Vyrůs-
tal ještě se dvěma bratry a sestrou. Po základní škole se 
vyučil cukrářem a tuto práci vykonával až do nástupu 
na základní vojenskou službu do Lešan u Benešova  
u Prahy. Zde se seznámil se svojí budoucí manželkou 
Marií, se kterou vychovali dvě děti, syna Jana a dceru 
Alici, se kterými žili v rodinném domku v Benešově. Ve 
svém novém domově byl velice společensky činný; byl 
členem včelařského spolku a provozoval několik spor-
tovních činností. V průběhu života prodělal dvě pracovní 

28. 5. 1930
  6. 2. 2016

*
U
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rekvalifikace a stal se mistrem v ČKD Polovodiče v Benešově. Také v důchodu 
byl velmi činorodý, až do své náhlé smrti. Poslední rozloučení s ním se konalo 
11. 2. 2016 v kostele sv. Mikuláše v Benešově, kde byl uložen na místním 
hřbitově do rodinného hrobu.

MIROSLAV BALCAR – místní rodák, syn Josefa a mat-
ky Marie, rozené Ptáčkové, z čp. 55. Rodina nejdříve 
bydlela v čp. 71, v roce 1940 se přestěhovala do hos-
tince čp. 66 a od 1. 7. 1946 do čp. 55. Vyrůstal s pěti 
sourozenci. Nejstarší bratr, narozený v roce 1928, v do-
spělosti pracoval u armády. Z důvodu vážné nemoci byl 
předčasně v invalidním důchodu a nedožil se vysokého 
věku. Jeho dvě sestry Marie (*1930) a Zdeňka (*1932) 
pracovaly téměř celý život v Praze ve zdravotnictví. Nej-
mladší bratr Vojtěch, který bydlel v Náchodě, zemřel  
v roce 2012 a poslední Václav žije s rodinou v naší obci. 
Miroslav se oženil v roce 1959 s Vlastou Famfulíkovou 
a odstěhoval se do Náchoda do družstevního bytu.  
V manželství vychovali dvě dcery Zuzanu a Simonu. Byl 
to člověk pracovitý, společenský a nechyběl mu smysl 
pro humor. Pracoval převážně v pohostinství a po roce 
1990 jako hostinský ve své režii. Zemřel náhle ve věku 
80 let. Poslední rozloučení se konalo v místní kapli  
sv. Václava dne 5. dubna 2016.

15. 10. 1935
22.   3. 2016

*
U

BOHUMíR SATORA – narodil se v Olomouci. Byl nej-
mladší ze čtyř bratrů a vyrůstal ve vesnici Střemeníčko. 
Vyučil se malířem – natěračem. V roce 1973 se oženil 
a přistěhoval do naší obce. S manželkou Annou, zdejší 
rodačkou, vychovali dva syny a dceru. Pracoval v místě 
u stříkolisu umělých hmot ve výrobním družstvu Stavba 
Jaroměř. Poslední roky před důchodem pracoval v chrá-
něné dílně Amulet Náchod. Byl pracovitý a společensky 
oblíbený. Rok bojoval s těžkou nemocí, které podlehl  
v nedožitých 65 letech. Poslední rozloučení se konalo  
v místní kapli a na hřbitově dne 11. května.

27. 10. 1951
  4.   5. 2016

*
U

MARIE ŠPAČKOVá – rozená Balcarová, místní rodač-
ka, dcera Josefa a Marie, rozené Ptáčkové. V patnácti 
letech se její rodina přestěhovala z místního hostince  
U Javora do čp. 55, rodiště její matky, kde vyrůstala  
se svými sourozenci. V roce 1946 se zde narodil po-
slední člen rodiny Vojtěch. Po ukončení zdravotní školy 
pracovala téměř celý život ve zdravotnictví v Praze. 
Provdala se za Jiřího Špačka, se kterým vychovali dce-
ru Zoju, oční lékařku, která ji předešla na věčnost před  
rokem. Poslední rozloučení s Marií se konalo 30. května  
v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech. 
Její sestra Zdeňka, provdaná Krejčíková, pracovala též  
v Praze ve zdravotnictví, kam se s manželem z Náchoda 
přestěhovali. Zemřela již v roce 1993 a poslední rozlou-
čení se konalo v místní kapli sv. Václava a na hřbitově.

  1.  1. 1930
25.  5. 2016

*
U

MARIE LINHARTOVá – narodila se rodičům Antonínu 
a Marii Maršíkovým v České Čermné čp. 104, kde prožila 
své útlé mládí a vychodila obecnou školu. Do měšťan-
ské školy chodila v Náchodě. Pak se vyučila dámskou 
krejčovou u pí. Martínkové v Náchodě. Po vyučení  
nastoupila do módního salonu pí. Špalkové v Praze. Již 
od svého mládí toužila pracovat s dětmi. Toto své přání 
si vyplnila v jednadvaceti letech, kdy nastoupila do ma-
teřské školy jako pěstounka. Při zaměstnání si doplnila 
potřebné vzdělání na gymnáziu v Jaroměři. Dále pak 
pracovala jako učitelka MŠ až do důchodu. Pro svoje 
náboženské přesvědčení byla často překládána, takže 
pracovala nejenom ve všech náchodských MŠ, ale  
i v Červeném Kostelci, České Skalici a Studnici. Po celou 
dobu dávala dětem lásku a její zaměstnání se pro ni stalo 
posláním. Za péči, kterou dětem věnovala, ji měly rády 
a dodnes na ni vzpomínají. Provdala se v roce 1955  
do Starkoče za Josefa Linharta, úředníka Rubeny Ná-
chod. Společně vychovali syna Jiřího a dceru Lenku.  
V manželství prožila požehnaných 61 roků. Zemřela  
po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 90 let.

10. 12. 1926
17.   7. 2016

*
U
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Počet obyvatel k 31. 12. 2015 – 499 osob.
Počet obyvatel k 31. 12. 2016 – 509 osob.
(15 přihlášeno, 6 narozených děti, 3 zemřelí, 8 odhlášeno)

V Ročence 1996 jsme prvně představili našeho rodáka Ing. arch. Václava 
Čeřovského. Po 20 letech, kdy se dožívá kulatého výročí 90 let, chtěli bychom 
mu touto cestou poblahopřát k jeho krásnému výročí v plné duševní svěžesti 
a do dalších let popřát pevné zdraví a současně vyzvednout naše uznání  
za angažovanost v 2. světové válce i v průběhu celého života. O tom, že jeho 
životní příběh nebyl jednoduchý, jsme se mohli přesvědčit v osobně psaném 
životopisu, který nám byl poskytnut ke zveřejnění.

Václav Čeřovský se narodil 29. 8. 1926 v České Čermné v domě čp. 11  
na statku u Bubeníčků. Jeho otec Václav v naší obci sloužil jako mladý četnický 

Životní příběh našeho čermenského 
rodáka
Zkráceně zapsal kronikář obce Alois Maršík

VáCLAV PAVEL – rodák z Nového Hrádku čp. 95, 
mladší syn Karla a Antonie Pólové z Dlouhého. Spolu  
s bratrem vychodil základní školu v Novém Hrádku  
a hned po jejím ukončení začal pracovat v lese, kde  
s otcem stahoval s koňmi dřevo. Po ukončení základní 
vojenské služby nastoupil do Státního statku v České Ska-
lici, později do JZD jako traktorista. Tuto práci vykonával  
až do důchodu. Seznámil se s Věrou, rozenou Nývltovou 
z České Čermné čp. 42, se kterou se v roce 1965 oženil 
a za kterou se přistěhoval. Spolu vychovali tři děti: Len-
ku, Radku a Petra, pro které v roce 1980 začali stavět 
domek. V roce 1982 jim na zákeřnou nemoc zemřela 

dcera Lenka (bylo jí 16 let). To bylo impulsem pomáhat druhým a začal darovat 
krev. Za 82 odběrů byl držitelem zlatého Jánského plakety. V důchodu věnoval 
veškerý čas rodině, zahrádce a práci v lese. V roce 2010 tragicky zahynul syn 
Petr (ve věku 26 let). Tato událost mu podlomila zdraví a onemocněl Alzhei-
merovou chorobou. Přes velkou péči manželky, se kterou prožil  v manželství  
51 roků, zemřel ve věku nedožitých 74 let. Rozloučili jsme se s ním 22. 8. 
2016 v místní kapli a nad hrobem, kam byl uložen ke svým 2 dětem.

28. 10. 1942
14.   8. 2016

*
U

strážmistr a zde se také oženil s Růženkou, nejmladší dcerou Antonína Bube-
níčka. Své dětství prožil mezi Němci na Trutnovsku, kde otec velel četnickým 
stanicím a kde se naučil číst a psát česky i německy. Vystudoval Vyšší průmys-
lovou školu stavitelskou v Hradci Králové.

Koncem roku 1943 se jako nerozumný, ale vlastenecky zapálený mladík  
zapojil do ilegální protiněmecké skupiny Rival. Skupina měla napojení na  
sovětské parašutisty působící mezi Jaroměří a Náchodem a mladý Václav jim 
dělal spojku. Parašutisté v této oblasti zpravodajsky sledovali přesuny němec-
kých vojsk po železnicích a po komunikacích, a to ze západu na východní  
frontu a z východu na západ. Počátkem března 1944 mu hrozilo zatčení  
gestapem. Byl na něho vydán zatykač. Parašutisté mu zorganizovali útěk  
z Protektorátu před zatčením. Na nádraží v Týništi nad Orlicí ho ukryli do 
brzdařské budky posledního nákladního vagónu vojenského ešalonu, který  
převážel na východní frontu motostřeleckou divizi. S tímto ešalonem se dostal  
až na Ukrajinu do oblasti Winica, kde byl ešalon ukrajinskými partyzány pře-
paden. Při přestřelce se mu podařilo úkryt opustit a zmizet v nedalekém lese. 
Zde ho ještě s několika německými vojáky zajali ukrajinští partyzáni. V lese jim 
sdělili, že budou zastřeleni, zajatci se nebrali. Václav měl občanské šaty a ne 
uniformu vojáka, a když zjistili, že není Němec ale Čech, tak ho z té skupiny 
odsouzenců vyřadili a dále pokračovali v cestě bez Němců. On tak o vlas unikl 
smrti. Cesta vedla do tábora k veliteli partyzánů. Zde si pobyl 14 dnů, než  
si ověřili jeho totožnost, kterou rádiem potvrdil velitel parašutistů v Čechách,  
se kterým jako spojka spolupracoval. Po tomto zjištění byl přepraven letadlem 
do týlu fronty do výcvikového střediska, kde mohl využít svoji znalost mluvit 
plynule německy, a to při výslechu zajatých německých důstojníků. Zde jako 
voják Rudé armády prodělal bojový a paradesantní výcvik a byl poslán na 
frontu.

Ve frontové linii dlouho nepobyl. Díky znalosti němčiny jej zařadili do para-
skupiny „Čapajev“, která byla v polovině srpna 1944 vysazena na středním 
Slovensku. Její operační prostor tvořila řeka Hron na východě a na západě 
pohoří Vtáčník. Dne 29. srpna 1944 na Slovensku propuklo povstání. Vojen-
ská část povstání se udržela pouze dva měsíce, do dne, kdy Němci u Bánské 
Bystrice zajali štáb povstání. Vojáci dezertovali, rozprchli se domů, část jich 
byla zajata Němci. Ti zbylí stateční šli bojovat do hor, kde povstání pokračo-
valo. Václav se jako sovětský voják zúčastnil s partyzánskou brigádou Čapajev 
bojů za povstání i v pohoří Vtáčník až do příchodu Rudé armády na jaře 
1945. 19. března při boji o obec Prochoď byl vážně zraněn do krku a do levé 
ruky. Zranění naštěstí přežil. Jak vypadal boj partyzánů v horách? Byl to boj  
v krutých podmínkách, v zimě, v závějích, o hladu, bez přísunu proviantu. Pře-
bývali převážně v zemljankách nebo doupatech z větví a listí. Byl to krutý boj 
bez smilování, zajatci se nebrali, nikdo se nešetřil. Po boji zůstávaly vypálené 
vesnice, chalupy, celé usedlosti a zastřelení jejich obyvatelé a mrtví partyzáni. 
V pohoří Vtáčník to byly obce Ostrý, Grúň, Klak, Prochoď. Nebýt hrdinských 
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obyvatel hor – horalů, kteří vysoko v horách za kruté zimy poskytovali partyzá-
nům přechodný útulek, jídlo a hlavně ošetření zraněných, a nebýt statečnosti 
těchto horalů a statečného boje partyzánů, tak druhá část povstání by skončila 
tak, jako ta v nížině. Partyzáni udrželi hory až do příchodu Rudé armády (dále 
R. A.). Ve svazku R. A. byl Václav do poloviny července 1945. Za více jak rok 
bojů si vysloužil hodnost poddůstojníka R. A. – staršího seržanta. V té době  
obdržel od ruského generála Asmolova vysoké sovětské vyznamenání – Poběda 
nad Germanii. Tím skončila jeho příslušnost k R. A. Zároveň si ho převzala 
naše armáda ČSA do hodnosti rotného a rovněž obdržel od prezidenta repub-
liky Stříbrnou hvězdu čs. partyzána. V naší armádě sloužil do 21. září 1947 
v důstojnické hodnosti. Jaké byly osudy Václava v naší poválečné republice, 
zveřejníme v příští Ročence.

Varhanní koncert
Josef Nývlt

I v tomto roce na svátek sv. Václava byl v naší kapli již po čtrnácté uskuteč-
něn varhanní koncert. Na letošní rok připadá 20. výročí Orlicko-kladského  
festivalu, akce, která se stala významným obohacením kulturního života celých 
východních Čech i polského pohraničí a získala během let skutečně meziná-
rodní věhlas. Organizátoři mají zajisté důvod k radosti, ale i k ohlédnutí a bilan-
cování. Umělecké řízení festivalu od samého počátku zajišťují Michal Novenko, 
mimo jiné profesor Pražské konzervatoře, a spoluzakladatel festivalu Václav 
Uhlíř, profesor pardubické konzervatoře. Oba dva vyvíjejí bohatou koncertní 
činnost doma i v zahraničí. Letošní festival se uskutečnil na 22 místech a započal 
dne 18. září v Semonicích, zakončen byl 14. října v Dobrušce.

V naší obci se letos představil zakladatel festivalu Michal Novenko, který  
pro posluchače připravil skladby od autorů:
• Johan Sebastian Bach (1685–1750)
• Josef F. N. Seger (1716–1782)
• Girolamo Frescobaldi (1583–1643)
• Luigi Bottazzo (1845–1924)
• Bohuslav Martinů (1890–1959)
• Michal Novenko (1962)

Koncert byl sledován vnímavým publikem, které zaplnilo prostory místní 
kaple a ocenilo jednotlivé výkony potleskem. Je to opakující příležitost  
poslechnout si i v naší kapli skladby významných autorů v podání našich  
špičkových varhaníků.

Kronika kaple
Alois Maršík

• V neděli a o církevních svátcích v 10.30 hod. a první čtvrtky v měsíci  
v 17.00 hod. jsou u nás slouženy mše svaté.

• V letošním roce se v místní kapli konaly křtiny novorozenců a pohřby.
• Dne 7. ledna proběhla Tříkrálová sbírka pro Farní charitu Náchod. Sbírku 

zajišťují každoročně tři skupiny – každá složená ze tří dětí s doprovodem 
dospělých (pí. Pavlína Sychrovská, pí. Alena Kožešníková, pí. Anna Jiruš-
ková). V tomto roce se vybralo 13 193,00 Kč.

• Dne 10. ledna vystoupil pěvecko-hudební sbor z Nové Hrádku při nedělní 
bohoslužbě s „Rybovu mší“.

• Dne 26. června proběhla po delší době v místní kapli slavnostní svátost 
prvního přijímání u tří děvčátek. V uplynulém školním roce bylo obnoveno 
vyučování náboženství pro školní děti na základě souhlasů rodičů – výuka 
probíhala v zasedací místnosti OÚ.

• Dne 17. července se účastnili bohoslužby pražští skauti a rovněž byl  
přítomen s rodinou předseda KDU-ČSL a místopředseda vlády ČR Pavel 
Bělobrádek, který se účastnil už vícekrát. Každou neděli k nám dojíždějí  
na bohoslužbu i věřící z okolních vesnic včetně Náchoda.

• Dne 28. září na svátek sv. Václava se konal v místní kapli od 17.00 hod. 
varhanní koncert.

reliéf svatého Cyrila, mnicha,
umístěný na hlavním oltáři

reliéf svatého Metoděje, biskupa,
umístěný na hlavním oltáři
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Autobusový výlet
Alois Maršík

Po dvou letech zajistila obec pro místní občany poznávací zájezd. Autobus 
plně obsazený občany převážně v důchodovém věku odjížděl dne 7. června  
o osmé hodině od obecního úřadu. Paní starostka se po uvítání již tradičně uja-
la role průvodkyně po celý den zájezdu, který byl opět pečlivě připraven. Cílem 
letošního zájezdu byly Slatiňany, kde jsme navštívili místní hřebčín. Průvodcem 
hřebčína a jeho okolí byl jeho bývalý vedoucí. Dozvěděli jsme se fundovaně 
mnoho zajímavostí o jeho historii.

Hřebčín byl založen r. 1898. Vznikl z původních stájí pro dostihové koně 
pro parforsní hony, které patřily s přilehlým zámkem panstvím rodině Auer-
spergů. Po ukončení II. světové války a po převzetí objektu v srpnu 1945 byli 
starokladrubští vraníci, jejichž regenerace probíhala od r. 1929 v Průhonicích  
u Prahy, přestěhování po kopytě do stáje ve Slatiňanech. Zde bylo pokračováno 
v regeneraci tohoto plemene až do roku 1973.

V tomto hřebčíně se přes 65 let chová starokladrubský kůň v černé barvě 
zvaný vraník. Řadí se mezi barokní rasy, má španělsko-neapolský původ  
a vznikl pro ceremoniální účely panovnických rodů. Historie chovu sahá až do 
roku 1579. Přímo v hřebčíně jsme se seznámili, jak jsou ustájeny v prostor-

prohlídka stájí Slatiňany

ných boxech plemenní klisny, a rovněž jsme viděli ustájené plemenné hřebce. 
Ve výcvikovém středisku se provádí výcvik hřebců a klisen určených k prodeji 
(pod sedlem i v zápřeži) ukončený zkouškami výkonnosti.

Hřebčín Slatiňany je od r. 1992 součástí Národního hřebčína Kladruby nad 
Labem. Návštěva hřebčína byla pro nás velmi zajímavá a poučná.

Další zastavení bylo ve farním kostele sv. Martina. Ve farnosti působí Kong-
regace školských sester sv. Františka. Statutárního zástupce farnosti Slatiňany 
ustanoveného v loňském roce, P. Th. Mgr. Boghuslav Piotr Partyka, přeřaze-
ného polského kněze z Náchoda, jsme ovšem nezastihli. Po návštěvě kostela 
jsme došli do restaurace U Zámku, kde jsme poobědvali.

Další a poslední zastávkou našeho zájezdu byly lázně Bohdaneč. Místní  
průvodkyně nás provedla po areálu lázní – zastavěnou částí i místním odpočin-
kovým parkem. Zde jsme se seznámili s historií lázní a hlavně využitím v součas-
nosti. Léčebné lázně Bohdaneč slouží k léčbě pohybového aparátu s orientací 
na zánětlivá revmatologická onemocnění, artrózu, vertebrogenní syndromy, 
Bechtěrevovu nemoc. Zajišťují léčbu dlouhodobých potíží, předoperačních  
i pooperačních stavů a poúrazovou rehabilitaci včetně totálních endoprotéz. 
Po prohlídce jsme se odebrali do lázeňské cukrárny, kde jsme měli zajištěno 
občerstvení, kávu nebo čaj a zákusek. V odpoledních hodinách jsme nastoupili 
cestu zpět k domovu. Po 19. hodině jsme vystoupili plni dojmů z krásně pro-
žitého dne. Srdečný dík patří všem, kteří se o tento zajímavý zážitek zasloužili.

prohlídka lázní Bohdaneč
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Masopust a dětský karneval
Masopustní víkend se konal v sobotu 30. ledna 2016, což bylo oproti tradici 

o jeden týden dříve. Důvodem posunu termínu byla skutečnost, že by kolidoval 
s jarními prázdninami, kdy je pravděpodobné, že by někteří obyvatelé České 
Čermné nebyli doma. Začátek průvodu odstartoval v 9.30 a zúčastnilo se ho 
na 110 masek. Účast v průvodu je čím dál více populární i mezi dětmi, kteří 
posilují naše řady hlavně v úvodní části masopustního veselí. Průvod doprová-
zela harmonika Míry Kožešníka, ke které se přidaly dvě dobrovolnické kytary, 
jež byly vítanou posilou. I když byla cesta obcí opět dlouhá, tradičního závě-
rečného kolečka se na návsi v 17.30 zúčastnilo více než 20 masek. Hudebníci 
hráli ještě dlouho poté v hospodě, takže dobrá nálada vydržela až do začátku 
večerní taneční zábavy, která končila až po druhé hodině ranní. O předtančení 
se postarali sourozenci Marcelka a Jiřík Urbánkovi.

Dětský karneval, na který se vždy dlouho dopředu těší naše nejmladší genera-
ce, se konal hned další den v neděli 31. ledna. Mimo tance a soutěží proběhlo 
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 pomocnice opět napekly koláče. Všem díky!

Při masopustu se vybralo rekordních 17 917 Kč. Děkujeme všem účastníkům 
masopustního průvodu, všem, kteří pomohli s organizací masopustu a dětské-
ho karnevalu, a všem, kteří podpořili děti ze ZŠ a MŠ v České Čermné.

Činnost SRPDŠ při ZŠ Česká Čermná 
v roce 2016
Mgr. Pavlína Sychrovská

masopustní průvod

Dětský den
Dětský den se konal v sobotu 11. června, účast opět podpořili i obyvatelé  

sousední polské Březové. V tomto roce se oficiálně zaregistrovalo 109 soutě-
žících dětí. Velkou atrakcí bylo Mobilní planetárium se vzdělávacími programy  
pro děti. Děti i jejich doprovod mohly shlédnout několik pořadů určených pro 
různě staré posluchače: Astronomie pro děti; Krtci, co je tam nahoře?; Voda, 
zázrak přírody; Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu.

S organizací opět velmi zásadně pomohly i místní spolky, hasiči, myslivci, 
turisté a v nemalé míře i mladá generace spoluobčanů. I když počasí tentokrát 
příliš nepřálo, bylo deštivo, setkání u příležitosti dětského dne proběhlo úspěšně 
a děti odcházely spokojené.

Příjmy a výdaje
Příjmy z masopustu a dětského karnevalu činily 19 962 Kč. Výdaje byly  

10 265 Kč (zejména za občerstvení pro masky, taneční zábavu včetně poplatku 
OSA, ceny a koláče na dětský karneval).

Celkové příjmy do pokladny SRPDŠ za celý rok 2016 byly 30 207 Kč,  
včetně příspěvku na dětský den 4 000 Kč od společnosti Wikov MGI, a. s. 
Výdaje činily 34 364 Kč. Tato částka byla použita na uhrazení nákladů na 
pořádání dětského karnevalu a dětského dne (Mobilní planetárium, dárky  
a občerstvení pro děti), na pokrytí části nákladů na kurz bruslení a in-line brus-
lení pro všechny žáky ZŠ, zaplacení poloviny dopravného na plavání školáků, 
části školních výletů ZŠ a MŠ, nákup některých učebních a výtvarných pomů-
cek pro školáky.

Dětský den
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Sraz obcí Čermných – 2. 7. 2016
Miroslav Kožešník

Tak jako každý rok jsme se i letos zúčastnili tradičního setkávání občanů obcí 
Čermných. Tentokrát jsme druhý červencový den jeli až do Moravskoslezského 
kraje, do 218 km vzdálené Čermné ve Slezsku. Dopravu jsme si objednali  
u firmy Autodoprava Milan Brich Náchod. Pro vytíženost svého vozového  
parku nám firma poskytla dva menší dvacetimístné autobusy, což se později 
ukázalo jako výhoda, neboť někteří z nás se rozhodli večer ještě zůstat na  
taneční zábavu a ohňostroj, a ostatní odjeli v podvečer jedním autobusem zpět 
domů. 

Na celý den jsme si objednali pravé slunečné letní počasí, pouze večer  
se zamračilo a okolo se přehnala pravá letní bouřka. Ta nám však nevadila, 
neboť jsme ji přečkali ve stanech na hřišti za dunění  bubnů při bubenické show 
JARABI.

Během dne probíhala řada soutěží a jiných atrakcí, do mnohých soutěží  
jsme se aktivně zapojili. Překvapením bylo třetí místo v šipkách zásluhou Petry 
Kvapilové, jelikož se probojovala mezi ostatní protřelé a zkušené šipkaře.

Během dne k poslechu hrála Vítkovská dechovka, shlédli jsme LADY 
FOX – kankánové vystoupení s bičem a koněm, a také jsme se mohli nechat  

setkání Čermných – Čermná ve Slezku (část účastníků)

povozit koňským povozem. V odpoledních hodinách probíhala velice zajímavá 
prohlídka břidlicového dolu, který se nachází asi jeden kilometr za Čermnou. 
Tam bylo možné si vyzkoušet např. i rýžování zlata. Na prohlídku lomu jsme 
se mohli nechat odvést také koňským povozem, později byl unavený kůň  
nahrazen moderní technikou - traktorem s vlekem. Večer se ve sportovním 
areálu konala taneční zábava, kde se střídaly kapela FLEGMENS a ROCK 
AND ROLL BAND Marcela Woodmana.

Domů jsme se všichni vrátili až v noční době, unavení, ale plni zážitků  
a dojmů.

Po roce plném krásných slunečných dnů a ideálních podmínek pro bohatě 
kvetoucí záhonky, truhlíky a květináče bylo opět velmi těžké rozhodnout  
o „nej“ domě a zahradě. Nicméně hodnotící komise vyšla do ulic naší obce  
a zaznamenávala výsledky vaší práce a péče. Bylo na co se dívat. Vzhledem  
k tomu, že se sešla už druhým rokem stejná sestava hodnotících, zaměřila se  
na pokroky a renovace starších zahrad, které porovnávala díky archivu  
fotografií z předchozích let. Také se shodla na tom, že se po obci rodí úplně 
nové zahrady, nazvala je pracovně „zahrady v plenkách“, které nechce nějak 
distancovat, ale jen jim ponechává čas na dozrání. A protože nehodnotí počet  
kvetoucích záhonů či pestrost rostlin, ale celkový estetický dojem zahrady,  
navrhla změnu názvu soutěže pro příští rok, a to z Rozkvetlé zahrady na  
„Malebnou zahradu“. Tato záležitost byla projednána a odhlasována zastupitel-
stvem na OZ ze dne 19. 10. 2016.

Jak již se stalo tradicí, i tento rok na první adventní neděli byli pozváni  
výherci společně s členy hodnotící komise na malé posezení, kde paní starostka 
vyhlásila výsledky soutěže a zastupitelé předali poukazy do českoskalického 
zahradnictví v následujících hodnotách: 1. místo 1 000 Kč, 2. místo 700 Kč  
a 3. místo 500 Kč. Tak a teď už jmenovitě. 

V kategorii Rozkvetlý dům 1. místo získala rodina Kožešníkova a paní  
Jirečková, čp. 142, 2. místo paní Dobrovolná a pan Bořek, čp. 193 a 3. místo 
manželé Šípkovi, čp. 27. V kategorii Rozkvetlá zahrada se na 1. místě umístila 
paní Hana Bubeníčková, čp. 145, 2. místo si zasloužili manželé Nývltovi, čp. 2 
a 3. místo patřilo manželům Smolovým, čp. 154. A jak to bude příští rok?  
Na to se všichni moc těšíme a předem děkujeme za vaši zodpovědnou péči, 
která přispívá k působivému vzhledu naší obce.

Soutěž
„Rozkvetlý dům“ a „Rozkvetlá zahrada“
Mgr. Eva Voborníková
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Rok 2016 na základní škole
Mgr. Libuše Prokopová

Každý kalendářní rok znamená pro školu práci během dvou školních let. 
Nastaly změny hlavně na pozicích pedagogických pracovnic.

Posledního prosince 2015 odešla na mateřskou dovolenou Eva Voborníková. 
Nastoupily za ní 2 nové, ovšem nekvalifikované kolegyně: Michaela Josková  
z Náchoda pracovala jako vychovatelka ve školní družině a zároveň vedla 
výtvarný a anglický kroužek. Na místo učitelky jsem přijala Petru Báčovou  
z Úpice, která docházela v pátek i do školky a seznamovala hravou formou 
předškoláky s angličtinou. Obě učitelky skončily pracovní poměr posledního 
června 2016 a já opět hledala na volná místa vhodné zájemce. Od 1. září 
2016 byla přijata na školu Mgr. Jana Pražáková z Náchoda – pracuje jako 
učitelka a zároveň vychovatelka v družině. Vede kroužek výtvarný a kroužek 
angličtiny ve škole i školce. Učí prvouku v 1. – 3. ročníku, angličtinu 4. ročník 
a všechny žáky výtvarnou, hudební výchovu a pracovní činnosti, český jazyk  
– 1 hodinu v I. třídě.

Na konci školního roku 2015/16 jsme se rozloučili s 6 žákyněmi:
Kateřina Haucková, Natálie Kulhánková, Renata Eliška Knapová přestoupily 
do 6. ročníku na Nový Hrádek, Natálie Klamtová a Klára Sychrovská byly 
úspěšné u přijímacích zkoušek a nastoupily na víceleté gymnázium a Natálie 
Riedlová přestoupila do Náchoda na ZŠ Komenského.

Závěr školního roku je vždy ve znamení hodnocení práce, výsledků vzdě-
lávání žáků a vyhodnocování soutěží, které na škole organizujeme. Jedná se  
o soutěž ve sběru léčivých bylin společně s pomerančovou a citronovou kůrou 
a soutěž ve sběru odpadových surovin; zapojili jsme se do výtvarných soutěží: 
o nejlepší mandalu, ilustraci k pohádce, o nejhezčí obrázek se zahrádkářskou 
tematikou, žáci 3. – 5. ročníku se účastnili celosvětové matematické soutěže. 
Ve výtvarných soutěžích a matematice jsme se umístili ve středu pole přihlá-
šených. 

Už 12. ročníkem pokračovala zmiňovaná soutěž ve sběru odpadových suro-
vin. Žáci jsou vedeni k třídění odpadu i ve škole a celkem nasbírali 3 450 kg 
starého papíru a 618 pytlů s PET lahvemi a obaly TETRAPAK. Škola tímto 
způsobem velmi nenásilně a za aktivní pomoci rodičů plnila úkoly environmen-
tální výchovy. Nejlepší sběrači v obou kategoriích byli tito:

Kategorie papír:

Klamtová Natálie (796 kg)

Vojtěchová Ema (627,8 kg)

Zámečník Radim (348 kg)

Kategorie PET lahve:

Kateřina Haucková (138 pytlů)

Jakubcová Julie (109 pytlů)

Krombholzová Kateřina (77 pytlů)

Za odměnu dostali finanční obnos na nákup sportovního zboží (za 1. místo 
800 Kč, za druhé 700 Kč a žáci na 3. místě mají zdarma celoroční předplatné 
dětského vzdělávacího časopisu). Pamatovali jsme i na ostatní sběrače; každý 
dostal balíček se školními potřebami.

Celoročně žáci sbírali kůru z citrusových plodů a na závěr roku i byliny.  
Do sběru se zapojila i družina, kdy děti v rámci odpolední činnosti nasbíraly  
a na půdě školy usušily též něco bylinek. Ze  školy se nezapojily jen dvě žákyně, 
které i když mají kolem celé vesnice velké množství luk, nepřinesly ani gram 
bylin. Celkem děti usušily 7,126 kg bylin a 59,422 kg kůry.
Nejpilnější sběrači:

Kůra:

Jakubcová Julie 16,150 kg

Zámečník Radim 9,090 kg

Klamtová Natálie 4,498 kg

Byliny:

Riedlová Natálie 3,325 kg

Pinkavová Nikol 1,580 kg

Kožešník Tomáš 0,400 kg

I za tento sběr byli nejúspěšnější sběrači odměněni diplomem a drobnými 
cenami.

Sesbírané byliny nám odvezla zdarma jihočeská firma a utržené peníze jsme 
předali do pokladny SRPDŠ.

Od září 2016 se vzdělává na naší škole 25 žáků, z toho 10 dojíždějících:  
2 z Lipí, 4 z Jizbice, 3 z Dobrošova a 1 z Borové. Těm nadále obec podle 
počtu odevzdaných jízdenek proplácí jízdné do školy. Žáky máme rozdělené 
do dvou kmenových tříd takto:

I. třída: 1. a 2. ročník (počet 5 + 8 žáků) – třídní učitelka Mgr. Libuše Pro-
kopová

II. třída: 3., 4. a 5. roč. (4 + 6 + 2 žáci) – třídní učitelka Mgr. Hana Hlaváč-
ková 

Do prvního ročníku nastoupil Václav Cejnar z Lipí, Václav Jireček, Kristýna 
Krombholzová, Martin Nemček a Václav Tichý – všichni z Č. Čermné.

Život školy není však jen výuka a výchova, vedení žáků v kroužcích, projekty, 
exkurze, ale i množství mimoškolních činností, které pořádáme.

Nejzajímavější akce:
• jarní a předvánoční keramika – s rodiči a veřejností, s MŠ
• program Veselé zoubky – v 1. – 3. ročníku
• O Červené Karkulce – hraná česko-anglická pohádka v kině Vesmír  

Náchod
• bubenická dílna s p. Andršem – hra na netradiční nástroje – společně s MŠ
• „Ukliďme Česko“ – víkendová celonárodní akce – společně s KČT, myslivci 

a obecním úřadem
• beseda se záchranářem a ukázky 1. pomoci – p. J. Lanka



34 35

sedící řada zleva: Š
těpán

 L
an

ka, A
déla M

atějíčková, Jan
a M

atějů, Jan
 K

vapil, Jakub K
ožešn

ík, E
len

a W
irciń

ska, E
m

a V
ojtěchová, T

om
áš K

ožešn
ík 

1
. stojící řada zleva: Julie Jakubcová, T

obiáš P
ádr, P

atrik S
elecký, O

lga P
šen

ičková, N
ikol P

in
kavová, V

eron
ika L

an
ková, E

len
 R

iedlová, K
ateřin

a 
H

aucková, T
ereza Š

těpán
ová a L

ukáš S
ychrovský 2

. stojící řada zleva: L
ibuše P

rokopová (uč.), K
ateřin

a K
rom

bholzová, R
adim

 Zám
ečn

ík, D
an

iel 
Ř

íha, K
lára S

ychrovská, N
atálie K

ulhán
ková, N

atálie R
iedlová, R

en
ata E

liška K
n
apová, N

atálie K
lam

tová, H
an

a H
laváčková (uč.)

Z
á
věrečn

á
 fo

tka
 celé ško

ly (2
0
1
5
/1

6
)

Prvňáčci ve školním roce 2016/17
klečící zleva: Václav Cejnar (Lipí), Martin Nemček (Č. Čermná)

stojící: Václav Tichý, Kristýna Krombholzová a Václav Jireček (všichni místní)
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• exkurze do Prahy – 4. a 5. ročník
• vzdělávací program z projektu „Planeta Země“ – Filipíny (kino Vesmír  

Náchod)
• školní výlet – Hvězdárna Úpice, Měděný důl Jívka, Hasiči V. Poříčí
• den s myslivci – beseda, video, vycházka a opékání – p. L. Marek
• adventní tvoření – společně s MŠ, rodiči a veřejností
• vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu v obci
• recitační pásmo při vítání občánků
• adventní výlet do Dvora Králové – exkurze provozovny vánočních ozdob  

a zdobení stromečků v ZOO – společně s předškoláky z MŠ

Opravy, údržba, nové zařízení:
• vymalování předních stěn v obou třídách + drobné malířské opravy po celé 

budově školy
• výměna vodovodních baterií nad umyvadly ve třídách
• nákup výškově stavitelných žákovských lavic a židliček do II. třídy
• nákup a instalace posuvných keramických tabulí na pylonech do obou tříd 

– na jednu z nich nám poskytl sponzorský dar ve výši 25 720 Kč p. Libor 
Cejnar – ještě jednou moc děkuji

Slovo závěrem:
Veškeré dění ve škole (v pracovních i víkendových dnech) by nebylo možné 

bez plného pracovního nasazení celého personálu školy. Děkuji touto cestou 

vystoupení břišních tanečnic při vánoční besídce

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 (od září Lenka Baudischová)
uklízečky: Jitka Kulhánková, Ladislava Mošnerová
hlavní kuchařka: Jitka Kulhánková
vedoucí školní jídelny: Ladislava Mošnerová
topič: Milan Maršík

Průběh roku 2016 v naší mateřské škole
Vzdělávání dětí probíhalo podle školního vzdělávacího programu „Cesta ke 
zdravému životnímu stylu“ s bližším zaměřením na přírodu, protože jednou  
z největších deviz této mateřské školy je lokalita a prostředí, ve kterém se 
nachází. Tento rok (3letý program 2014–2017) bylo vzdělávání zaměřeno na 
„Dítě a jeho tělo“ a na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost.
Práce s dětmi směřovala k rozvoji jejich osobnosti, k citovému prožívání,  
k individuálnímu přístupu a spokojenosti každého dítěte.
Učitelky využívaly metody aktivního prožitkového poznávání, experimentování, 
objevování a individuálního přístupu.

K nadstandardním aktivitám mateřské školy patřilo vedení kroužků:
• Výtvarně-pracovní (Dis. Zlata Mikušíková) – 22 dětí 
• Veselé pískání – hra na flétnu (Jarmila Exnerová) – 12 dětí
• Angličtina hravě (Petra Báčová a od září 2016 Mgr. Jana Pražáková)  

– 14 dětí
• Břišní tance (Bc. Tereza Išová) – 5 dětí

K zápisu 4. a 5. května 2016 se dostavilo 7 dětí, do plného počtu bylo  
ve správním řízení přijato 6 dětí. Nebylo přijato jedno dítě (věk pod 2 roky).

ještě jednou všem zaměstnancům za ochotu připravovat pro žáky aktivity,  
které vedou k jejich rozvoji, zvyšování jejich dovedností, vědomostí a ke spoko-
jenému životu v naší malé školičce.

Přeji si, aby i nadále nám byli nakloněni všichni ti nejmenovaní dobrovolníci 
z řad mládeže, rodičů, myslivců, turistů, zastupitelstva v čele s paní starostkou, 
bez kterých bychom naše školní akce nezvládli a kterým tímto též „DĚKUJI“.

Věřte, že nejlepší zpětnou vazbou a odměnou je pro nás pohoda ve třídách 
a úsměvy na tvářích dětí.
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Stav byl doplněn na počet 28 dětí – povolena výjimka z nejvyššího počtu  
dětí od zřizovatele.

V tomto školním roce bylo zařazeno do ZŠ 6 dětí a pět odešlo do ZŠ Česká 
Čermná – Martin Nemček, Kristýna Krombholzová, Václav Jireček, Václav 
Tichý (všichni z České Čermné), Václav Cejnar (Lipí).

Jedno dítě odešlo do ZŠ v Náchodě – Nikol Dobešová (z Jizbice) a jedno dítě 
mělo odklad školní docházky.

Akce pro rodiče a děti pořádané mateřskou školou
• Mikulášská besídka se zpěvy, básněmi a nadílkou
• Vánoční rozjímání – besídka 
• Společné velikonoční tvoření
• Odborné vyšetření zraku dětí
• Výlet do ZOO – společně s rodiči a sourozenci
• Slavnostní rozloučení s předškoláky 
• Slavnostní vítání nových dětí

Akce pro děti
• Oslava Dne matek s přáním a sladkým dárkem pro maminky
• Rej čarodějnic – den v maskách
• Tvoření s paní Balcarovou – dýňový bubák
• Čistění studánek, hry v lese – přírodovědné vycházky do lesa (ekologie)
• Plavecký výcvik pro předškoláky
• Školička výuky bruslení na zimním stadionu
• Školička výuky in-line bruslení pro předškoláky
• Pečení vánočního cukroví
• Pečení a vaření v průběhu roku
• Pečení velikonočních perníčků a beránka, zdobení vajec
• Týden dětí - týden plný her, zábavy a sportování jako oslava Dne dětí
• Beseda o ochraně zvěře a lesa s panem Cejnarem
• Život na dvoře – rozhovor a praktická ukázka domácí zvěře u pana Jiřího 

Balcara
• Letní karneval
• Hledáme poklad – hra na stopovanou
• Focení dětí 2x do roka
• Večerní spaní v MŠ
• Slavnostní předání vysvědčení z kroužku Veselé pískání a Výtvarně-pracovního 

Společné akce se ZŠ:
• Návštěva ZŠ s předškoláky před zápisem do první třídy
• Návštěva školy při Masopustu a v maskách čarodějnic
• Adventní tvoření v ZŠ
• Keramické tvoření s rodiči

Dolní řada zleva: Filip Sychrovský, Blanka Erberová, Radek Wircinśki, Eliška Voborníková, 
Patricie Balcarová, Martin Matějíček, Jakub Kuťák a Kristýna Selecká

Druhá řada zleva: Viktorie Klamtová, Nela Obalová, Kryštof Pádr, Valerie Balcarová, 
Adriana Koselová, Tobiáš Jedinák, Stela Vojtěchová 

Třetí řada zleva: Gabriela Lanková, Stela Mošnerová, Pavel Baudisch, Tomáš Sychrovský, 
Václav Jireček, Matyáš Zámečník, Nikol Dobešová

Horní řada: Václav Cejnar, Jan Štěpán, Martin Nemček, Václav Tichý,  
Kristýna Krombholzová

• Oslava Dne dětí – společné vystoupení na sokolovně
• Karneval
• Výzdoba sálu při Masopustu
• „Nultá školička aneb hrajeme si na školu“ – práce s předškoláky organizo-

vaná pí. ředitelkou Prokopovou
• „Břišní tance“ – vzájemná účast na vystoupeních
• Rozsvěcení stromečku
• Společný adventní výlet (předškoláci) do Dvora Králové – výroba vánočních 

ozdob, zdobení stromečků v ZOO

Akce pro veřejnost
• Vánoční besídka pro naše starší spoluobčany 
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Akce zajišťované zaměstnanci ŠJ
• Pohoštění ve formě koláčů pro všechny účastníky dětského karnevalu 
• Pečení koláčů na Den dětí
• Pečení moučníků pro ZŠ ke Dni matek a na vánoční besídku v ZŠ i MŠ
• Pečení moučníku pro účastníky velikonočního tvoření s rodiči v MŠ
• Příprava snídaně i večeře pro děti při spaní v MŠ

Oblast materiálního vybavení a oprav
Během roku byla zakoupena nová kancelářská skříň s regálem na ukládání 

šanonů, materiálů a dokumentů.
Do třídy s hernou byla pořízena další sestava skříněk na hračky i metodické 

pomůcky. A v neposlední řadě byl koupen nový dětský obchod i s veškerým 
vybavením, který doplňuje ostatní hrací koutky ve třídě.

Také bych touto cestou chtěla poděkovat čermenskému občanovi za finanční 
dar věnovaný školce na nákup nové stavebnice (velké pěnové kostky).

I do budoucna budou učitelky dětem nápomocné při logopedické individuální 
péči. Budou pokračovat v práci v kroužcích, budou využívat všech estetických 
činností, dramatizace (hraná divadla), častý pobyt v přírodě, dostatečný  
pohyb, účast na plavecké výuce, výuce bruslení, společná tvoření a setkání  
s rodiči, spolupráci s odborníky v oblasti logopedie, spolupráci s rodiči a rozví-
jet vzájemnou spolupráci mezi MŠ, ZŠ a obecním úřadem a formovat vytvoření 
pozitivního vztahu k lidem a k dění v obci.

plavecká výuka

Tradiční akcí na začátku roku je „Otvírání studánek“, která nám zahajuje  
celou turistickou sezónu. Tato akce je spojena s úklidem cest a lesů a je to jeden 
z nenáročných výletů do našeho okolí. Tentokrát jsme úklid spojily s akcí „Den 
Země“ a „Ukliďme Česko“ a přidali jsme se společně s dalšími dobrovolníky 
do úklidu celého okolí naší obce. Je překvapivé, co vše se dá najít podél hlavní 
silnice, na lesních cestách i v samotném lese. Odpadků bylo opravdu hodně.

Náš spolek dále pořádal v prostoru u hřbitova čarodějnice. Malé soutěže  
a opékání vuřtů jsou v podvečer zakončeny lampiónovým průvodem, na který 
přichází spousta malých dětí s rodiči.

Další akcí spolku, ve spolupráci s Déčkem Náchod, je Splutí Metuje. Řeku 
splouváme od Bražeckého mostu s malou zastávkou na Ostrovech a doplouvá-
me do Pekla. Tady máme připraveno zázemí s posezením u ohně a občerstve-
ním. Pokud je dostatek vody v řece, je možné trasu prodloužit až k Novému 
Městu nad Metují.

Začátkem prázdnin pořádá spolek několikadenní akci „Stanování za humny“. 
Jak již předznamenal loňský výcvik s luky a šípy, byli letos podtitulem indiáni. 
Při slavnostním zahájení byl vztyčen mohutný totem s křídly, postaveno týpí, 

splouvání řeky Metuje

KČT Česká Čermná v roce 2016
Jaroslav Lukáš
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rozhořel se věčný oheň a starci zabafali z dýmky míru. V podvečer se mladí 
indiáni a indiánky odebírali do hlavního stanu k radě starších, kde jim v tajemné 
atmosféře byla udělována indiánská jména. Tak se mohli mladí bojovníci a bo-
jovnice se jmény jako „Rozumí koním, Malý budka, Četla znaky nebo Klečela 
jen chvíli“ vydat na svá dobrodružství. Během dne jsme se vydali na nedaleké 
pastviny po stopách bizonů a divokých koní. Proběhl lov na kuřata a v táboře 
se mladí bojovníci učili zacházet se zbraněmi indiánů a mladé squaw připravo-
valy chutné krmě a učily se zhotovovat oděvy.

Bohužel nás letos v táboře přepadla nemoc „bledých tváří“ a již úvodní noc 
nám sebrala první bojovníky. Virové šíření nemoci způsobilo velký úbytek mla-
dých indiánů a jejich maminek. Přesto jsme další den pokračovali ve výpravách 
do okolí tábora. Uskutečnili jsme výlet na nedalekou Sendraž s výstupem na 
rozhlednu a sešli podél Olešenky až do Pekla a zpět do tábora. I zde na nás 
cestou útočily nejen cizí kmeny nebo divoká zvířata, ale i virové bacily.

V průběhu prázdnin pořádáme sportovně laděný den a to ve společnosti 
volejbalového míče a sítě. Již 3. ročník Českočermenského plácání, který  
se konal na hřišti v areálu sokolovny, se velice vydařil. Přijelo několik družstev 
z Náchodska a ve smíšených obsazeních se bojovalo o každý balón.

V podzimních měsících se náš spolek vydává na další výlety a turistické akce. 
Oblíbeným setkáním členů spolku je tajný výlet předsedy. Je to již tradiční 
akce, kde se snažíme podle nalezených indicií nalézt odpovědi na místo uby-

pálení čarodějnic

tování a konání akce. V místě nás pak čekají další překvapení a samozřejmě 
celodenní výlet a dobytí vrcholu místního významu. Tentokrát jsme dobývali 
Masarykovu chatu na Šerlichu (1019 m n. m.).

Konec turistické sezóny předznamenávají taneční večery v hostinci U javora, 
které se těší již značné oblibě. Opravdovým koncem a malým rozloučením  
s uplynulým rokem je soutěž o nejlepší bramborový vánoční salát. Tady se nám 
objevují kulinářské vzorky s neuvěřitelnou rozmanitostí chutí a barev, které ne-
jsou pro hodnotící komisi jednoduché k posouzení. Pro neutralizaci chuťových 
buněk komisařů jsou připraveny malé řízečky, které většinou zmizí dříve než 
vzorky salátů. Tentokrát vítězný salát, z devíti přihlášených vzorků, připadl již 
poněkolikáté rodině Sychrovských.

S dalším rokem budeme dále držet některé tradiční a oblíbené akce, ale 
připravujeme i nové a zajímavé výlety do okolí. Kalendář akcí je zveřejněn na 
webových stránkách spolku.

tábor KČT
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Ze života obce
Eva Smažíková

V letošním roce, na rozdíl od předešlých let, nedošlo k větším investicím. 
Pouze se nám podařila opravit místní komunikace „Ulička“. Zde byly částečně 
vyměněny obrubníky, došlo k odbagrování části vozovky, někde i na půl metru 
a znovu navezen podklad ze štěrkodrtě. Rozšířená místa byla vydlážděna a na 
celé délce byl znovu položen kryt z asfaltu. Tato rekonstrukce byla vysoutěžena 
za  879 822 Kč a za tuto cenu  byla i realizována firmou Špelda s. r. o., Říkov. 
Snažíme se stále v co největší míře šetřit finanční prostředky na velkou investici 
a tou je dům čp. 116 a 117 (státňák).

Celý rok jsme věnovali přípravě stavby čp. 116 a 117 (státňák). Svépomocí 
jsme vybourali všechny příčky, odstranili podlahy a celý dům vyklidili (železo, 
kabely, dřevo apod.). Byly také osekány omítky a veškerá suť byla odvezena. 
Dům je tak nyní připravený k rekonstrukci. Již bylo vydáno stavební povolení  
a v příštím roce by měla začít přestavba objektu. Zřejmě se zahájí nejprve 
pouze první polovina stavby a to je ta část, která tvoří čp. 116 – čtyři byty 
a hydroizolace celého objektu včetně čističky odpadních vod. Na tyto práce 
je rozpočet ve výši cca 10 milionu. Uvidíme, za kolik se nám podaří zakázku 
vysoutěžit. Také se však současně připravují další projektové práce jako  
je revitalizace nádrže u obecního úřadu, přestavba podkroví v základní škole, 
projektová příprava zasíťování stavebních pozemků a mnoho dalších věcí.

V dubnu začali zaměstnanci Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj  
provádět digitalizaci intravilánu naší obce. Je to práce náročná, jelikož jsou 
vlastnické hranice v terénu zjišťovány přímo pochůzkou. Při práci v terénu 
byl vždy společně s pracovníky katastrálního úřadu přítomen i zástupce obce  
– starostka, místostarosta. Začali jsme 22. dubna a poslední 35. šetřící den byl 
až dne 22. září. Nyní následuje digitální zaměření všech v terénu dohodnutých 
a vyznačených bodů a následné zpracování do map. Příští rok bude probíhat 
připomínkové řízení zde na obecním úřadu a po té by měl být tento operát 
vyhlášen za platný. Nová přiznání k dani z nemovitostí budeme všichni vlastníci 
podávat až v lednu 2018.

Přemýšleli jsme, jak více a lépe využívat prostory obecního úřadu. Je již 
pravidlem, že se každou středu odpoledne v zasedací místnosti vyučuje hodina 
náboženství.

A na to se nám podařilo navázat také se schůzkami dříve narozených. Naše  
seniorky se zde scházejí, zatím sice nepravidelně, ale cca 6x do roka. Je to 
příjemné odpoledne strávené povídáním historek třeba z mládí, ale i ze součas-
nosti. Schází se zde cca 20 žen.

Mysleli jsme současně i na mladší generaci. Společně s maminkami se podařilo,  
a to především díky paní Marii Daňhelkové, vybudovat příjemně zařízenou 
místnost – Dětskou herničku. K tomuto jsme využili prostory po bývalé kance-

láři, kde byl doposud příruční sklad. Maminky se svými robátky se zde schází 
každou středu dopoledne. Je to sice malá, ale útulná místnost, kterou si ma-
minky samy vymalovaly nádhernými malbami zvířátek. Velký dík patří také 
paní Jitce Sychrovské a všem maminkám, které přidaly ruku k dílu.

Divadlo
Alena Kožešníková

Je krásné, když se dodržují tradice, a pokud se tradice po téměř padesáti 
letech obnoví, je to o to významnější krok. Od roku 2012 se v naší obci znovu-
obnovilo konání divadelních představení v místním hostinci U javora. 

V letošním roce se 20. února konalo odpolední představení pro děti a ve-
černí představení pro dospělé. ZUŠ Jaroměř představila pro nejmenší diváky 
maňáskovou pohádku K. J. Erbena – Hrnečku vař a pohádku B. Němcové  
– O Palečkovi. Do obou pohádek se děti mohly aktivně zapojit a měly mož-
nost vyzkoušet si své herecké nadání. Při večerním představení nám divadlo  
z Bačetína sehrálo veselohru o dvou dějstvích Jedovatý pavouk v režii Luboše 
Hronovského. Výběr hry se ukázal jako šťastný, protože se nám divákům ales-
poň na chvíli podařilo zapomenout na každodenní starosti a upřímně se zasmát 
ve skvěle obsazené a sehrané veselohře.

Je dobře, že i v dnešní technické době se najdou lidé, kteří dobrovolně věnují 
svůj čas i energii činnostem, které nejen povznášejí ducha, ale hlavně přinutí 
lidi navzájem se setkávat a prožít společné chvíle naživo, ne virtuálně.

dětská hernička na OÚ
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Mnozí mohou znát tuto celosvětovou dobrovolnickou akci pod názvem Ukliď-
me svět, ukliďme Česko, kterou na jaře 2014 poprvé pořádal spolek Ekosmák 
za podpory Ministerstva životného prostředí. Náš místní spolek Klub českých 
turistů se jarním úklidem polních a lesních cest a zároveň otevíráním studánek 
zabýval už od počátku svého vzniku, ale do této akce se zapsal v tomto roce 
poprvé na popud mé osoby.

Díky spolupráci dalších místních spolků, organizací a také dobrovolníků z řad 
spoluobčanů, velkých i malých, jsme se 17. dubna sešli na sokolovně, kde jsme 
se rozdělili do dvou skupin a vyrazili s ochrannými rukavicemi a odpadovými 
pytli dvěma směry. Jedna skupina se vydala lesem od sokolovny k hraničnímu 
přechodu a zpět podél potoka po místní komunikaci. Druhá skupina prošla 
vesnicí a cestou nad kravínem se napojila na hlavní silnici z Borové do České 
Čermné. Ještě se zastavila vyčistit a pomyslně otevřít studánku u písáku. Tra-
sy si pro ně připravili a cestou je doprovázeli myslivci. Děkuji jim. V cílovém 
stanovišti, tedy v areálu sokolovny, na všechny čekalo občerstvení – opékání 
vuřtů, pochutnání si na bramboračce z kotlíku a zahřátí čajem nebo kávou.  

Ukliďme Česko
Mgr. Eva Voborníková

účastníci akce 

občerstvení pro účastníky 

Za to děkuji paní starostce, ochotné kuchařce Petře Kvapilové a dalším, kteří 
se podíleli na přípravě a financování. Po dobrém jídle nás ještě čekala zábava 
v podobě her, do kterých se zapojili nejen ti nejmladší. Další dík tedy patří 
paním učitelkám, které si připravili vzdělávací hru s kartičkami na třídění odpa-
dů, kreslení na záda a stavění tangramů z polystyrenových kostek. Využilo se  
i obou hřišť na míčové hry.

Před rozloučením byla předána sladká odměna nejmenším dobrovolníkům, 
zdokumentováno naše vydařené nedělní odpoledne a sečteny naplněné pytle 
(cca 25 pytlů). Z toho vyplývá, že cíl akce – uklidit odpad ve svém okolí, poučit 
se o závažnosti problémů černých skládek a o recyklaci a ještě se navíc poba-
vit, byl splněn. Pevně věřím, že ti, co jednou uklízeli, už další nepořádek dělat 
nebudou a ti, kteří se nezúčastnili tento rok, účastní se rok příští.

Žádáme občany,
kteří mají zajímavé fotografie z naší obce z let minulých, 

případně i korespondenci, aby je propůjčili a přinesli na OÚ.
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04. 02. 2016
OZ schvaluje
• objednání svozu nebezpečného odpadu u společnosti Marius Pedersen.
• snížení ceny na 7 500 Kč za MF 70 včetně příslušenství.

OZ neschvaluje
• vstoupení obce Česká Čermná do Svazu místních samospráv.
• požadavek na příspěvek ZŠ Trivium Plus Dobřany.

Diskuse o divadelním představení v obci, o plánování masopustu a o dalším pokračování 
hasičské jednotky a o nových zájemcích. 

10. 03. 2016
OZ schvaluje
• účetní závěru obce za rok 2015.
• účetní závěru Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Česká Čermná 

za rok 2015.
• podání žádosti o vytvoření pracovních příležitostí v počtu 5 osob na Úřad práce  

v Náchodě.
• svým zástupcem do komise pro zjišťování průběhu hranic KÚ paní Evu Smažíkovou 

a náhradníkem pana Miroslava Kožešníka.
• zadání vypracování posudku budov na čp. 65 a čp. 108 z hlediska PENB dle zákona 

č. 406/2000 Sb. od společnosti PKV.

Informace o stavu čp. 116 a 117: o pokračujících bouracích pracích uvnitř domu, 
bourání příček a podlah. Suť se odváží v kontejnerech, je používána na výspravu cest. 
Položkový rozpočet bude předán v březnu a kompletní prováděcí dokumentace také  
v březnu.
Hasiči – jednotka by měla mít 14 členů, smlouvy budou podepsány až dle zdravotních 
prohlídek, probíhají školení.

29. 03. 2016
OZ schvaluje
• smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  

a smlouvu o právu stavby číslo: IV-12-2014185/VB/15, akce „Česká Čermná knn 
smyčka 905_29 Fišer RD“.

• smlouvu darovací s panem J. M. Bartoněm – Dobenínem.
• nákup velkého kontejneru v ceně cca 60 tis Kč bez DPH. Nákupu bude předcházet 

poptávka a vytipování vhodného druhu.
• variantu, že nebude vypsáno velké výběrové řízení na zhotovení celého domu,  

ale bude rozděleno do jednotlivých etap po stavebních profesích. V roce 2016 bude 
vypsáno výběrové řízení na provedení hydroizolace domu včetně drenáží, položení 
kanalizace a usazení ČOV. Dále dle položek rozpočtu bude vypsána vždy určitá část 
dle jednotlivých profesí. Některé zednické práce budou řešeny svépomocí.

Ze zasedání obecního zastupitelstva
Ing. Petra Kvapilová

Informace o stavu prací na čp 116 a 117. Některé úklidové a bourací práce jsou rea-
lizovány vlastními silami. Zatím není známo, zda po 1. květnu 2016 budeme mít tyto 
pracovníky (jedná se o pracovníky poskytované úřadem práce) k dispozici.

12. 05. 2016
OZ schvaluje
• dodavatelem na opravu místní komunikace p. č. 158/3 firmu Špelda s. r. o. 

s nejnižší nabídnutou cenou 727 126,41 Kč bez DPH a pověřuje paní starostku  
Evu Smažíkovou uzavřením smlouvy na tuto akci, včetně prodloužení termínu  
dokončení o 14 dní.

• přijetí finančního daru od p. Libora Cejnara ve výši 25 720 Kč na nákup tabule do 
ZŠ Česká Čermná.

• zadání zpracování Strategického rozvojového plánu firmě Sensei consult s. r. o.  
za cenu 26 620 Kč vč. DPH.

OZ souhlasí
• s nákupem majetku ZŠ a MŠ dle předložené žádosti. Jedná se o novou tabuli do ZŠ.

Informace o stavu prací na čp 116 a 117. Je nutné vytvořit poptávkový rozpočet  
na sanaci domu. Další postup, tedy vypsání výběrového řízení, závisí právě na tomto 
kroku. Další práce v domě nepokročily, protože v této chvíli nemáme k dispozici schop-
né zaměstnance z ÚP, o dalších možnostech se jedná.
V diskusi byla probrána účast obce na setkání Čermných (ve Slezsku), příprava vítání 
občánků a výletu pro občany.

06. 06. 2016
OZ schvaluje
• hospodaření PO ZŠ a MŠ za rok 2015 s výsledkem hospodaření 14 989,60 Kč  

a ziskem z hospodářské činnosti 20 031,04 Kč.
• převedení obou částek v celkové výši 35 020,64 Kč do rezervního fondu.
• čerpání rezervního fondu na nákup školní tabule ve výši 25 720 Kč.
• závěrečný účet za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením  

s výhradou, dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb, a § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb, 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření s výhradou za rok 2015:  
B – „Při přezkoumání hospodaření – Obec Česká Čermná byly zjištěny méně závažné 
chyby a nedostatky. Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.“

• Zastupitelstvo obce dále schvaluje „Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných 
při přezkoumání hospodaření za rok 2015“.

• uzavření MŠ v době letních prázdnin, v termínu od 18. 7. 2016 do 19. 8. 2016.

OZ souhlasí
• s konáním skautského tábora. 
• s oslovením firmy Axion se zadáním na revitalizaci obecní nádrže.

16. 8. 2016
OZ schvaluje
• podepsání smlouvy o poskytování odborných služeb č. 110462/216 s firmou Axiom 
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engineering s. r. o.
• objednání svozu nebezpečného odpadu u společnosti Marius Pedersen.
• dodatky smlouvy pro 6 odběrných míst ohledně dodávek energie s firmou ARMEX 

ENERGY, a. s.
• přijetí daru – spoluvlastnického podílu ve výši 1/24 na pozemcích p. č. 1032, 1036, 

1055/2.

OZ souhlasí
• s nákupem počítače ve výši 9 990 Kč. Částka 9 315,64 Kč bude hrazena z rezerv-

ního fondu, částka 674,36 Kč bude uhrazena z provozu organizace Základní škola  
a Mateřská škola Česká Čermná.

15. 09. 2016
OZ schvaluje
• navýšení kapacity MŠ na školní rok 2016-2017 na 28 dětí.
• smlouvu o právu provést stavbu (vodovodní přípojka) na pozemku p. č. 1043/2.
• smlouvu o právu provést stavbu (kanalizační přípojka) na pozemku p. č. 111/2.
• vnitřní směrnici č. 1/2016 – Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.

OZ souhlasí
• se smlouvou o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 1106/3 – 12 m2, 1106/2 

– 33 m2, 843/18 – 13 m2, 2230 – 11 m2 pro Královéhradecký kraj.

Diskuse o vozidle Sanita a jeho setrvání v Integrovaném záchranném systému, technic-
ké prohlídce a o rozhodnutí hasičů, zda o toto vozidlo mají zájem.

19. 10. 2016
OZ schvaluje
• zpracování a podání žádosti na SFŽP firmou KONCEDO s. r. o., podepsáním 

smlouvy pověřuje Evu Smažíkovou.
• vyhlášení soutěže Malebná zahrada pro rok 2017.

09. 11. 2016
OZ schvaluje
• smlouvu o smlouvě budoucí darovací, ve které se obec zavazuje, že v budoucnu 

bezplatně převede prostřednictvím budoucího obdarovaného (Správa silnic Králové-
hradeckého kraje) do vlastnictví zřizovatele ( Královéhradecký kraj) tyto nemovitosti: 
část p. č. 1106/2 – silnice o výměře 66 m2 v k. ú. Česká Čermná.

• smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 1106/3 – 12 m2, 1106/2  
– 33 m2, 843/18 – 13 m2, 2230 – 11 m2 pro Královéhradecký kraj. Vlastník  
touto smlouvou uděluje investorovi – Královéhradeckému kraji právo provést stavbu 
č. 34150 „III/28526 Borová-Česká Čermná“ na výše uvedených pozemcích.

• vydání ročenky ve stejném rozsahu a počtu 300 ks jako v minulých letech a pověřuje 
její přípravou p. A. Maršíka.

• smlouvu o výpůjčce s firmou Marius Pedersen a. s. na 3 ks kontejnerů (žluté 1100 l) 
s umístěním 1 ks – hřiště u MŠ, 1 ks – Za Humny a 1ks – u koupaliště.

• vytištění 50 ks kalendářů pro rok 2017 dle nabídky od Filipa Kulhánka

• uzavření mateřské školy a školní jídelny v termínu 18. 11. 2016.
• zpracovatelem zadání výběrového řízení na stavební práce při rekonstrukci obecního 

domu čp. 116 a 117 Ing. Štěpánku Stráskou, Dřevařská 391, 382 73 Vyšší Brod 
za cenu dle nabídky, která je 39 000 Kč.

Diskuse o možnosti vestavby v prostorách půdy ZŠ a případné dotaci na takovou akci. 
Diskuse o možnosti vyprojektování zvýšeného přejezdného prahu u ZŠ pro zajištění 
vyšší bezpečnosti.

28. 12. 2016
OZ schvaluje
• rozpočtové provizorium na rok 2017 po nezbytně nutnou dobu, to je do schválení 

rozpočtu na rok 2017 a to na straně příjmů i na straně výdajů s tím, že budou hraze-
ny běžné výdaje obce a závazky uzavřené před schválením rozpočtového provizoria.

• zadávací dokumentaci na vypsání veřejné podlimitní zakázky „Rekonstrukce objektu 
Česká Čermná čp. 116 a čp. 117“ včetně návrhu Smlouvy o dílo  s předáním stave-
niště 1. 4. 2017 a dokončením stavby 30. 6. 2018.

• návrh projektu na zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí Základní 
školy Česká Čermná z Integrovaného regionálního operačního programu výzva  
č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“, na financování projektu a na následnou  
udržitelnost projektu včetně nákladů na opravy a údržbu. Předpokládaná výše před-
financování projektu je 2 500 000 Kč a předpokládaná výše spolufinancování  
je 250 000 Kč. Náklady na provoz a údržbu jsou po dobu udržitelnosti odhadovány 
na cca 50 000 Kč ročně.

• přijetí peněžitého daru ve výši 13 000 Kč.

oprava místní komunikace „Ulička“
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Příjmy v Kč Výdaje v Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 261 528,69

Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ  46 562,84

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových 
výnosů 134 787,22

Daň z příjmu právnických osob 1 392 945,22

Daň z příjmů právnických osob za obce 3 800,00 3 800,00

Daň z přidané hodnoty 2 483 049,09

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 1 167,00 140 401,00

Poplatek ze psů 18 501,00

Příjmy z odvodů loterií 26 134,05

Správní poplatky 7 670,00

Daň z nemovitostí 195 243,59

Splátka půjčených prostředků od obyvatelstva 4 000,00

Dotace – Volby do zastupitelstev krajů 21 000,00 18 718,80

Nein. transfer za SR na státní správu 91 800,00

Dotace – Úřad práce + mzdy, odvody 528 264,00 592 159,00

Příspěvek na provoz Základní a Mateřské školy 33 012,00 460 000,00

Sokolovna – nájemné, náklady na provoz 19 370,00 76 332,00

Bytové hospodářství (čp. 108 Kovárna) 19 872,00 1 352,00

Náklady na provoz hřbitova 1 652,00 4 117,00

Příjmy z pronájmu pozemků 1 900,00

Splátka domu 18 000,00

Péče o vzhled a veřejnou zeleň 7 885,64

Odpadové hospodářství 244 990,00 282 867,00

Likvidace bioodpadu 33 899,00

Údržba přírodní památky LOUKY  
v České Čermné

60 000,00 60 984,36

Činnost místní správy 63 830,80 955 323,44

Přijaté dary 23 000,00

Hospodaření za rok 2016 Příjmy z úroků, služby peněžních ústavů 657,22 8 513,40

Pojištění majetku 27 887,00 80 598,00

Neidentifikovatelné příjmy, výdaje 5 639,00 5 639,00

Lesní činnost 31 486,50 13 516,00

Silnice opravy – Ulička 957 302,00

Odvádění a čištění odpadních vod 29 366,00

Činnosti knihovnické 7 204,00

Ostatní záležitosti kultury, církví 127 131,00

Hospic Anežky České, Červený Kostelec 5 000,00

Veřejné osvětlení 8 901,00 48 000,00

Rekonstrukce domu čp. 116 a 117 (státňák) 507 146,00

Požární ochrana 5 597,00 81 547,37

Obecní zastupitelstvo 698 452,00

Celkem 6 782 247,22 5 207 254,01

Počáteční stav účtu k 1. 1. 2016 
Příjmy v roce 2016
Výdaje v roce 2016
Zůstatek na účtu k 31. 12. 2016

6 873 031,42 Kč
6 782 247,22 Kč
5 207 254,01 Kč
8 448 024,63 Kč

Vypracovala: Eva Přibylová, účetní (14. 2. 2017)

LEDEN – Nový rok začal slabým sněžením. V průběhu měsíce několikráte nasněžilo 
s maximální pokrývkou do 10 cm, která převážně do tří dnů roztála. Ranní teploty se 
pohybovaly u jedné třetiny dnů mrazivé do -4 oC. Nejchladněji bylo dne 18. 1. -12 oC, 
na Šumavě naměřeno až -32 oC. Dne 22. 1. u nás -10 oC a na Šumavě -35,5 oC.  
Při oteplení některé dny deštivé nebo s mrholením, maximální denní teplota do 5 oC. 
Celková srážková činnosti byla nízká.

ÚNOR – První dekáda měsíce připomíná aprílové počasí. V průběhu měsíce hlavně  
v nočních hodinách při ochlazení zasněžilo, max. do 5 cm, sníh během dne roztál. Únor 
byl celkově velmi teplý, téměř bez mrazů. Poslední dva dny měsíce se objevily sněhové 
přeháňky, sněhová vrstva u nás dosáhla 10 cm. V tyto dny na některých místech ČR 
vyhlášen kalamitní stav. Těžký mokrý sníh způsobil neprůjezdnost na komunikacích 
vlivem padlých stromů. Celková srážková činnost – opět nízká.

Počasí v roce 2016
Alois Maršík
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BŘEZEN – První den měsíce denní i noční teplota 0 oC. Další den jihovýchodní prou-
dění s denní teplotou do 5 oC. Dne 8. 3. celodenní sněžení při teplotě 2 oC, napadlo 
15 cm mokrého sněhu. V průběhu měsíce několikrát nasněžilo až do 10 cm, sníh do 
dvou dnů zmizel. Dne 16. 3. se vyjasnilo a další den už byla jasná obloha. Denní teplota 
dosáhla 10 oC. Další dny proměnlivá oblačnost, Z až SZ proudění. Dne 27. 3. po noč-
ním vyjasnění celý den slunečno. Ranní teplota -2 oC, denní dosáhla 13 oC. Do konce 
měsíce převažuje polojasno s denní teplotou do 13 oC.

DUBEN – První den měsíce byl chladný se severovýchodním prouděním, ranní teplo-
ta -2 oC, odpolední dosáhla 4 oC. Další den při vyjasněné obloze ranní mrazík -3 oC, 
odpolední teplota dosáhla 14 oC. Dne 4. 4. ranní teplota 8 oC, odpolední 21 oC. Další 
dny oblačno, postupné ochlazení, občasné slabé dešťové přeháňky. Dne 10. 4. dosáhla 
denní teplota jen 5 oC. Vítr S až SV o rychlosti 3 – 8 m/s. Další dny mírné oteplení při 
odpoledním částečném vyjasnění, dne 13. 4. dosáhla teplota 14 oC. Od 14. 4. ochlaze-
ní, ráno mlhavo, teplota 5 oC, odpolední 9 oC. Další ochlazení od 19. 4., ranní teploty 
okolo 0 oC, denní při jasné obloze do 13 oC. Slunečné počasí vydrželo až do 22. 4. 
Od 25. 4. klesla teplota na -2 oC, denní maxima do 8 oC. Od 400 m nadmořské výšky 
se objevily sněhové srážky. První polovina dubna byla o poznání teplejší než druhá.  
V poslední dekádě ranní mrazíky poškodily v ČR květenství ovocných stromů. 

KVĚTEN – Od prvního dne měsíce se mírně oteplilo, ranní teploty do 7 oC, odpolední 
při proměnlivé oblačnosti až do 15 oC. Další dny mírné oteplení s teplotou až do 18 oC. 
Změna počasí nastala od 13. 5. po odpolední mírné bouřce s dešťovou přeháňkou. Od 
14. 5. podstatné ochlazení. Ranní teploty od 0 do 2 oC, denní do 10 oC. Chladné poča-
sí, převážně oblačno, trvá až do 17. 5. Další dny oteplení, ranní teploty 7 oC, odpolední 
do 17 oC, stále bez dešťových srážek. Dne 21. 5. dosáhla teplota při jasné obloze 25 oC 
a další den beze změn. Dne 23. 5. v odpoledních hodinách hřměla bouřka, která však 
u nás nepřinesla žádné dešťové srážky. Další den mlhavo, oblačné počasí pokračuje, 
teploty poklesly ráno na 7 oC, odpolední 16 oC. Dne 24. 5. zasáhlo tornádo v obci 
Červená Hora budovu a úplně ji zničilo. V tento den jen ve východních Čechách poryvy 
větrů při bouřkách, velké kroupy a přívalové deště způsobily stamilionové škody. Další 
dny kupovitá oblačnost, na některých místech v ČR bouřková činnost, místní záplavy, 
krupobití, opět značné škody na majetku a vegetaci. Dne 31. 5. došlo i u nás při bouřce  
k vydatnější dešťové přeháňce.

ČERVEN – Další dešťová přeháňka v noci na 2. 6. Teploty ranní i denní překračují  
20 oC. Od 5. 6. mírné ochlazení, převážně oblačno. Další dny kupovitá oblačnost, která 
denně vyvolává na různých místech ČR bouřkovou činnost a s ní nárazy větru, místní 
záplavy a hlavně časté krupobití. U nás se tyto extrémy počasí neobjevily. Od 17. 6. 
oblačno a konečně vydatný déšť s ochlazením. Další dny proměnlivá oblačnost. Dne 
19. 6. při odpolední bouřce dešťová přeháňka. Postupné oteplování, dne 23. 6. jasno, 
teplota překračuje 25 oC, další den 30 oC a ranní byla 17 oC. Další dny proměnlivá 
oblačnost, občas slabší dešťová přeháňka. Tento ráz počasí vydržel až do konce měsíce. 

ČERVENEC – V prvních dvou dnech ráno jasno, odpoledne přibývá oblačnosti. Další 
dny mírné ochlazení, dne 7. 7. nejnižší ranní teplota 7 oC, na Sněžce 0 oC. Dne 9.  
a 10. 7. tropické teploty: ranní 20 oC, odpolední dosáhly 30 oC. Další dny oblačné  
a chladnější. Dne 14. 7. vytrvalý déšť po celý den. Další den ráno mlhavo, teplota jen  
12 oC, ale již bez deště. Chladné počasí pokračuje, převážně zataženo, odpolední teplo-

ty pod 20 oC. Od 17. 7. pozvolné oteplování, převážně oblačno, ranní mlhy. Dne 22. 7. 
jasno, odpoledne polojasno, denní teplota 28 oC, ranní 16 oC. Celá poslední dekáda 
měsíce proměnlivá, oblačnost s teplotami okolo 25 oC. Téměř každý den v ČR místní 
bouřková činnost s přívalovými dešti s kroupami ničila majetky. V naší obci srážková 
činnost s vydatným deštěm pouze jeden den.

SRPEN – Stejný ráz počasí pokračuje až do 6. 8. Od 7. 8. oteplení a další jediný den 
jasno s dosaženou teplotou 25 oC. Příští dny oblačno, severozápadní proudění přineslo 
podstatné ochlazení s dešťovými přeháňkami. Nejstudenější den byl 11. 8. s ranní tep-
lotou 7 oC a odpolední do 18 oC. Další dny chladná rána od 7 – 10 oC, odpolední 
teploty dosáhly až 25 oC. Dne 21. 8. okolo 4. hodiny ranní začal vydatný déšť, který 
pokračoval střídavě i v dopoledních hodinách. U nás naměřeno až 30 l na m2. Druhá 
dekáda nepřinesla žádné tropické dny. Celá třetí dekáda byla převážně slunečná bez 
srážek, denní teploty okolo 25 oC, noční od 7 do 13 oC.

ZÁŘÍ – Slunečné počasí pokračuje až do 3. 9. Další dny ochlazení, dešťové přeháňky, 
denní teplota klesla k 15 oC. Dne 6. 9. po celý den větrno. Změna počasí od 7. 9. 
Denně slunečno s teplotami do 25 oC, ranní okolo 15 oC. Na některých místech v ČR 
překračují v těchto dnech teploty i 30 oC. Od 17. 9. zataženo, slabé dešťové přeháňky, 
mlhavo, pokles denních teplot. Dne 19. 9. ranní teplota 6 oC, odpolední 10 oC. Od 
21. do 29. 9. převážně jasno, denní teploty až do 20 oC. Poslední den v měsíci polo-
jasno, ranní teplota 10 oC, odpolední 22 oC, jihozápadní proudění. Ve východočeském 
kraji chybí vydatné deště. Deficit vodních srážek se stále prohlubuje. Pro velké sucho 
nerostou ani houby.

ŘÍJEN – Oblačno, jihozápadní proudění, ranní teplota 12 oC, odpolední do 20 oC. Dal-
ší den beze změn, ranní dešťová přeháňka. Od 3. 10. citelné ochlazení, severozápadní 
proudění, oblačno, místní dešťové přeháňky, ranní mlhy, větrno, teploty klesly pod  
10 oC. Dne 5. 10. ranní teplota 3 oC, denní jen 5 oC, občas slabá dešťová přeháňka. 
Dne 6. 10. sněhová pokrývka v Krkonoších – až 30 cm. Dne 7. 10. ranní teplota při 
jasné obloze 0 oC, přes den polojasno s teplotami do 9 oC. Dne 11. a 12. 10. sychra-
vo, zataženo, slabé dešťové přeháňky nebo mrholení, ranní mlhy. Stále severozápadní 
proudění, denní teploty 5 oC, ranní 3 oC. Tento ráz počasí se udržel po celou druhou 
dekádu. Ranní teploty do 6 oC, odpolední do 10 oC. Rovněž i ve třetí dekádě pokračuje 
chladné počasí. Převážně oblačno, některý den proměnlivá oblačnost, ranní mlhy, ob-
čas slabé dešťové přeháňky nebo mrholení. Odpolední teploty překračují i 10 oC, noční 
okolo 5 oC. Podle hydrologů byl měsíc říjen srážkově bohatší než normál. Od 3. 10. již 
začala topná sezóna. Houby nerostly.

LISTOPAD – 1. listopadu zataženo, dopoledne mlhavo, ranní teplota 4 oC, odpolední 
8 oC. Celá první dekáda chladná. Téměř každý den ranní mlhy, občas slabé dešťové 
přeháňky nebo mrholení. První 2 cm sněhového poprašku napadly v noci na 9. 11. 
Teploty se v posledních dvou dnech této dekády snížily jen na 3 oC, ranní 0 oC. Dne 
12. 11. ranní i odpolední teplota shodná -2 oC. Dne 13. 11. ranní teplota klesla na  
-6 oC, odpolední -2 oC. Proměnlivá oblačnost, klidno. Dne 14. 11. pozorován Měsíc  
v úplňku nejblíže Zemi. Po 15. 11. další dny mírné oteplení. Oblačno až zataženo, 
občas dešťová přeháňka. Od 21. 11. větrno, jihovýchodní proudění, denní teplota od  
9 do 12 oC s proměnlivou oblačností. Další dny postupné ochlazení, ranní mlhy, občas 
mrholení, teploty 0 – 3 oC, odpolední pod 10 oC. Dne 28. 11. ranní i odpolední teplota 
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-2 oC, v odpoledních hodinách sněhové přeháňky. Poslední den měsíce byl mrazivý.

PROSINEC – Od 1. 12. celý den slabě sněžilo, sněhová vrstva dosáhla 10 cm. Další 
dny proměnlivá oblačnost, klidno. Dne 4. 12. ranní teplota -3 oC (na Šumavě překročila 
-20 oC). Dne 5. 12. po jasné noci klesla ranní teplota na -8 oC. Další dny mírné otep- 
lení, občas dešťová přeháňka. Poslední zbytky sněhu a ledovatka na cestách zmizely. 
Od 13. 12. opět mrazivé počasí, ranní -8 oC, denní 0 oC, klidno. Následující dny pro-
měnlivá oblačnost, opět sněhový poprašek, časté mlhy. Dne 18. 12. odpoledne začalo 
slabě sněžit a v průběhu noci napadla souvislá sněhová vrstva 5 – 8 cm. Dne 20. 12. 
ranní teplota -2 oC, odpolední 1 oC, celodenní mlha. Dne 21. 12. ranní teplota -6 oC, 
další den -3 oC, sněhová vrstva zůstává. Dne 23. 12 slabé sněhové přeháňky, denní 
teplota 0 oC. Štědrý den bez srážek. Dne 25. 12. mírná obleva, slabé dešťové přeháňky, 
sníh roztál, ale zůstala ledovka. Dne 28. a 29. 12. jasno, ranní teplota dosáhla -7 oC, 
denní okolo 1 oC. Poslední dny v roce proměnlivá oblačnost, mrznoucí mlhy. Nejvyšší 
denní teploty -2 až 2 oC.

zprava: František Maršík čp. 72, František Očenášek (hajný) čp. 23, Antonín Bubeníček čp. 11, 
František Maršík se synem čp. 3, Josef Baldrych čp. 54, Alois Maršík čp. 36

Fotografie z období II. světové války. V zimě při sněhové kalamitě bylo nařízeno 
okresním úřadem zajistit průjezdnost okresní silnice v každé obci ve svém katastru.  
Na snímku je skupina místních občanů pověřených tímto úkolem.



vítání občánků 13. 11. 2016 – zleva: Otta Kučera, Tereza Voborníková, 
Václav Bubeníček

vítání občánků 13. 11. 2016 – vystoupení žáků ZŠ



1. místo v soutěži „Rozkvetlý dům“ čp. 142 

1. místo v soutěži „Rozkvetlá zahrada“ čp. 145


