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Úvodník

Koncem letošního roku se v Sýrii a Iráku podařilo 
na zbytku okupovaných územích rozprášit radikální 
jednotky islamistů. V souvislosti s tím došlo ke snížení 
počtu azylantů proudících do Evropy, na jejichž přijí-
mání státy EU nenašly shody. 

Dne 29. března podala Velká Británie oznámení  
o vystoupení ze svazku Evropské unie.

Z přírodních katastrof to byly zejména nezvladatelné 
požáry lesních porostů v USA a Portugalsku. Dále pak 
tornáda, která řádila hlavně na východním pobřeží 
USA. U nás to byly hurikány, které ničily hlavně 
lesní porosty, v nedalekých Bohuslavicích n/M větrná 
smršť zasáhla střed obce a poničila 80 budov v 5 
minutách. V okolí zlínského okresu překvapila nákaza 
„afrického moru“ u uhynulých divočáků. Vzniklo zde 
veliké nebezpečí, aby se onemocnění nepřeneslo  
do domácích chovů vepřů. 

Rok 2017 nebyl příznivý pro vegetaci. Chladný 
duben a počátek května ovlivnily hlavně květenství 
ovocných stromů. To se projevilo velmi nízkou 
úrodou ovoce včetně vinné révy. Sucho nejvíce ohro-
žuje jižní Moravu. Dlouhodobý nedostatek dešťových 
srážek postihuje také pěstitele obilovin. I když se sráž-
ková činnost v druhém pololetí zlepšila, ztrátám už se 
zabránit nepodařilo. 

V naší obci v letošním roce započala rekonstrukce 
domu čp. 116 a 117, kolaudace poloviny domu  
by měla být dle smlouvy následující rok v červnu.

Kronikář obce

2017
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Řízení obce od jejího vzniku
Alois Maršík

Vznik obcí se datuje od první písemné zmínky. První záznam o naší obci je 
z roku 1448, kdy ji vlastnil vladycký rod Tamchynů z Doubravic. Na jejich 
erbu byla polovina zlatého jelena parohatého na modrém štítu. Manové (va-
zalové) příslušeli náchodskému hradu, majiteli náchodského panství, jemuž 
náležela i ves Česká Čermná, v té době Čerma Tamchynova. Manské povin-
nosti bratrů Tamchynů určil roku 1480 kníže Jindřich Starší z Minsterberka, 
syn husitského krále Jiřího z Poděbrad a majitel náchodského zboží. Výslovně 
tak uvedl, že Tamchynové musí vykonávat manské služby, zejména pomáhat 
při obraně náchodského hradu proti nepřátelům, za což byli osvobozeni od ji-
ných povinností. V roce 1443 se v zápisech připomíná panoš Jan Tamchyna 
z Doubravic, v roce 1504 pak Tobiaš Tamchyna z Doubravic a v roce 1534 
Jan Tamchyna z Doubravic a na Tošově. Tamchynové v polovině 16. století 
odešli do Náchoda, kde si koupili dům. V roce 1581 se v Náchodě připomí-
nají naposledy.

V roce 1533 v listině z 16. října kupuje náchodské panství Vojtěch  
z Pernštějna a mezi městy a vesnicemi je uváděna také naše Čermná. 
Poddanská ves Česká Čermná tedy bezprostředně podléhala správě náchod-
ského panství. Zástupcem vsi byl v této době rychtář a jeho radní. Pořadí 
rychtářů, jejich jména a funkční období se dosud nepodařilo zjistit. Je zají-
mavé, že v některých zápisech matrik jsou jako rychtářky uváděny ženy. 

V roce 1748 je uveden rychtář Jiří Balcar a jeho manželka Dorot Nývltová, 
vdova po zesnulém gubernátoru Janu Jiřímu Nývltovi ze Rtyně. 

V roce 1786 je uváděna rychtářka Ludmila Ptáčková při zápise v náchod-
ské matrice pod č. 106-7-NI-1785-1797 jako kmotra Ludmily, dcery Josefa 
Maršíka z čp. 23.

V roce 1799 se uvádí rychtář Antonín Balcar, který je podepsán za obec 
na robotní smlouvě Petra Kuronského, která slevuje robotu. V roce 1809  
je též uváděn v matrice pod č. 106-8-NI-1797-1809 jako kmotr Anny, dcery 
Johana Maršíka z čp. 49.

V roce 1814 je uváděna rychtářka Justina Balcarová jako kmotra Josefy, 
dcery Antonína Maršíka z čp. 23, v náchodské matrice pod č. 106-9-NI-
1810-1824.

V roce 1817 je uváděn rychtář Antonín Maršík, narozený v čp. 23, v ná-
chodské matrice pod č. 106-9-NI-1810-1824 jako kmotr Antonína, syna 
Johana Maršíka z čp. 24. 

V roce 1842 je jako svědek uváděn čermenský rychtář Antonín Balcar  
z čp. 10, který je zároveň uveden v pamětní knize obce v zápisech z roku 
1843.

Dne 17. března v roce 1849 byly zrušeny vrchnostenské správy a zřízeny 
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samostatné obce a okresy. Prozatímním zákonem z roku 1849 a zákonem  
ze 16. dubna 1864 byly vyhlášeny svobodné obce, které si prostřednictvím 
obecních výborů spravovaly svoje záležitosti samostatně. V čele obce stál  
volený starosta, jemuž byli nápomocni členové obecní rady a obecního zastu-
pitelstva, kteří dohromady tvořili obecní výbor. 

Starostové:
• 1851 – byl zvolen první starosta v naší obci České Čermné – Josef Zelený 

a jeho radní Antonín Balcar a Josef Donát
• 1854 – starosta opět Josef Zelený a jeho radní Antonín Balcar a Hynek 

Štauda
• 1859 – starosta Antonín Balcar, radní Antonín Balcar a Ignác Štauda
• 1862 – starosta Josef Zelený, radní Antonín Balcar a Hynek Štauda
• 1862 – starosta Josef Ptáček z čp. 9, radní Jan a Josef Balcarovi (opě-

tovné volby)
• 1864 – starosta Jan Zelený, radní Jan Balcar a Alois Čejchan
• 1868 – starosta Antonín Maršík, radní Alois Čejchan a Josef Balcar
• 1872 – starosta Antonín Maršík, radní Václav Nývlt a Alois Čejchan
• 1873 – starosta Antonín Maršík, radní Václav Nývlt a Josef Bubeníček
• 1874 – starosta Josef Zelený, radní Jiří Maršík a Josef Suk
• 1877 – starosta Václav Nývlt, radní Jiří Maršík a František Nývlt
• 1880 – starosta Jan Ptáček, radní Václav Nývlt a Josef Mazáč
• 1883 – starosta Václav Nývlt, radní Václav Schreiber a Jiří Maršík
• 1886 – starosta Václav Nývlt, radní Odon Malý a Jiří Maršík
• 1887 – starosta Josef Balcar, radní Odon Malý a Václav Nývlt
• 1890 – starosta František Nývlt, radní Karel Vlček, Josef Balcar z čp. 61 

a Josef Zelený z čp. 71, tajemník Josef Hanzl
• 1893 – starosta Jan Balcar z čp. 5, radní Josef Balcar a Josef Maršík,  

tajemník Václav Nývlt
• 1897 – starosta Jan Balcar, radní Josef Maršík a Josef Štauda, tajemník 

Václav Nývlt
• 1899 – starosta Václav Nývlt, radní Jan Ptáček a Jan Mazáč
• 1902 – starosta Václav Nývlt, radní Jan Ptáček a Antonín Maršík
• 1908 – starosta Antonín Maršík z čp. 36, radní Václav Nývlt a Antonín 

Mazáč, tajemník Václav Nývlt
• 1911 – starosta Václav Nývlt, radní Antonín Mazáč a Jan Martínek
• 1914 – starosta Antonín Mazáč, radní Václav Nývlt a Jan Martínek,  

tajemník Václav Nývlt

V naší obci pokračovalo v práci zastupitelstvo zvolené v roce 1914 až do 
roku prvních voleb v roce 1923. V tomto roce byl starostou zvolen Václav 
Nývlt, rolník z čp. 7. Další starostové včetně jejich fotek jsou uvedeni  
v Ročence 1998. Pro úplnost: 

• 1990-1998 byl starostou zvolen Alois Maršík z čp. 135, 
• 1998-2002 zvolen starostou Zdeněk Kučera z čp. 149, 
• od roku 2002 do současnosti řídí obec první starostka Eva Smažíková  

z čp. 167.

V minulé Ročence jsme pod názvem „Bejvávalo“ popsali pěstování lnu  
a po sklizni získávání napředených nití v místních pazdernách, které byly  
určeny k výrobě tkanin na ručních stavech. Byla to práce úmorná, do které 
byla zapojena celá rodina včetně dospívajících dětí. A i když byla velmi špatně 
placená, nebylo jiné východisko, jak uživit rodinu. Počátkem 19. století začala 
bavlna lněná plátna vytlačovat. Tvořící se tovární výroba začala díky vyšší 
produktivitě konkurovat domácím tkalcům. Postupně se snižovala výroba na 
ručních stavech a v naší obci zanikla na konci druhé světové války. V té době 
ukončil spolupráci s tkalci p. Vančák, poslední faktor v Náchodě. Domácí 
tkalci postupně nacházeli uplatnění v rodících se fabrikách. 

Co všechno vyžadovala práce na ručním stavu, se pokusíme stručně po-
psat, abychom si o této náročné práci mohli udělat představu. Tkaní záleží  
v podstatě v tom, že dvě pravoúhlé křížící se soustavy nití se mezi sebou růz-
nými způsoby proplétají. Nitě po délce tkaniny směrem od kraje látky se 
jmenují osnova a nitím po šířce se říká útek (outek). Potřebný materiál, přízi 
bavlněnou nebo lněnou na osnovu i útek, si tkalci vyzvednou od vydavače 
(faktora) a rovně mu odnáší vyrobenou tkaninu. Přízi lněnou si v období, kdy 
nebyly přádelny, vyráběl sám. Pro osnovu by příze měla být pevnější, aby 
snesla napětí na stavu. 

Domácí tkadlec přízi oškrobí, poté usuší a pak se jednotlivá přadýnka (šte-
níky) navlékají na dřevěný viják a pomocí kolovrátku převíjí na cívky. Příze 
určená pro osnovu se souká na velké cívky opatřené po stranách kotouči, 
kdežto útek se souká na cívky malé, které jsou určené do člunku. Velké cívky 
se vkládají do cívečnice a odtud se převinují neboli snovají na snovatlici. 
Snováním se docílí potřebného počtu nití pro osnovu, jakož i jejich stejné 
délky. Tím jest tkadlec s přípravnými pracemi hotov a k další práci potřebuje 
tkalcovský stav. 

Osnova se navine na válec zvaný vratidlo. K navinování je potřeba tří osob. 
Jedna otáčí vratidlem, druhá drží pramen osnovy, aby byla stále stejně na-
pnutá, a třetí drží rejkan, který se podobá žebříčku, kde jsou příčky od sebe 
vzdáleny asi půl centimetru. V mezerách mezi příčkami prochází příze v ma-
lých pramenech a navinuje se na vratidlo. Potom tkadlec jednotlivé osnovní 

Bejvávalo…
Alois Maršík
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nitě z vratidla navádí do oček provázků zvaných nitěnky, jež jsou upevněny 
na horní a dolní dřevěná pravítka neboli činky. Dvě činky s nitěnkami tvoří  
jeden list. Pro osnovu je zapotřebí určitý počet listů, nejméně dva. Délka brda 
se řídí šířkou tkaniny. Nitě navedené do brda musí tkadlec navésti ještě do pa-
prsku. Podobá se hřebenu, zuby má z plochého ocelového drátu, dříve byly  
z rákosové třtiny. Třtiny jsou upevněny a do mezer mezi nimi se navlékají 
nitě z brda. Paprsek je zasazen do bidel, jimiž se úderem paprsků přiráží útek 
k útku. Potom tkadlec spojí jednotlivé listy s podnožkami. Šlapajíc na ně stří-
davě, rozděluje osnovu na dvě části a utvoří se mezera zvaná prošlup. Touto 
mezerou probíhá člunek s cívkou, na níž je nasoukán útek. Člunek se pře-
souvá od jednoho kraje ke druhému pomocí dojáku (cukátka). Tkadlec přitom 
šlápne na jinou podložku, aby se utvořil nový prošlup, do kterého je opět 
člunkem vnesen útek. Tímto způsobem vzniká tkanina. U starších stavů  
se člunek prohazoval rukou.

Při práci sedí tkadlec na překládce, jež spočívá na postranicích. 
Zhotovenou tkaninu uvolňuje občas spouštěm. Když tkadlec zpracuje potřeb-
nou délku osnovy, tkaninu odřízne. Za brdem nechá asi 50 cm osnovy neboli 
třásní, k němuž přisukuje novou osnovu, aby nemusel znovu naváděti do brda 
a paprsku. Odříznutý kus svije z kola, pozorně očistí, uhladí, srovná a může 
jej odvésti. Vydavač kus prohlédne a za práci zaplatí cenu, která je v té době 
platná. V roce 1937 tkadlec obdržel za 100 m dlouhý utkaný kanafas  
50 Kčs. Na tomto díle musel s rodinou pracovat pilně celý týden. Kromě 
toho si musel dojít k faktoru pro bavlnu, koupit mouku na škrobení a zajistit 
světlo. Na takový 100 m dlouhý kus látky při dostavě 15 nití na cm musí  
150 000 krát prohodit člunkem a vetkati takový obrovský počet nití.

Před rokem 1850 pracoval tkadlec při dvanácti i více hodinové denní práci 
s výpomocí manželky po celý týden a podle jemnosti zboží vydělal 5 až 8  
zlatých. Ve zdejším kraji tkali tkalci nejvíce prostěradla, ručníky a utěrky. 
Vzorované utěrky a ručníky tkali na stavech tak zvanými „kartami“, to jsou 
listy tvrdého papíru, v nichž jsou otvory, které potom v útku udávají vzorek.

Tkalcovské ruční stavy se od prvopočátku stále zdokonalovaly. Od konce 
16. století sílila plátenická výroba poskytující po tři století obživu mnoha ven-
kovským rodinám. Po elektrifikaci měst dochází k rozvoji průmyslové výroby, 
již na mechanických textilních stavech. Po znárodnění zůstává textilní  
průmysl i nadále rozhodujícím odvětvím na Náchodsku. Reprezentovaly  
ho podniky Tepna Náchod, Cottex Hronov, Jasna Nové Město nad Metují, 
Platex Česká Skalice a Veba Broumov. První textilní továrna na Náchodsku  
a druhá na území naší republiky byla založena 1837 v Malé Skalici, po ní ná-
sledovaly továrny v Červeném Kostelci a Broumově. Po roce 1990 se textilní 
výroba postupně snižovala a v současné době klesla na minimum vlivem  
konkurenceschopných asijských států, hlavně Číny.

Jednou z posledních v našich ročenkách neuvedených spolkových činností 
bylo v naší obci ustanovení spolku pod názvem „Jednota pro postavení a udr-
žování římskokatolické kaple sv. Jana Křtitele v České Čermné u Náchoda“.

Ustavující valná hromada se konala 21. července 1935 v 1. třídě místní 
školy. Předseda přípravného komitétu pro založení spolku p. Josef Maršík  
čp. 81 připravil program schůze a požádal místního učitele Oldřicha Gulta, 
aby přečetl stanovy spolku. Hlavním úkolem spolku bude zajistit a provést  
výstavbu nové kaple. Při první valné hromadě se sešlo 30 místních občanů. 
Předseda valné hromady p. Josef Maršík prohlásil po vyčerpání programu  
a se souhlasným stanoviskem přítomných, že předepsaným formalitám při 
této ustanovující schůzi jest učiněno zadost a že Jednota je ustanovena. 

Byli zvoleni tito členové:
Předseda Josef Maršík čp. 81, místopředseda Antonín Maršík čp. 104, jed-

natel Oldřich Gult čp. 28, pokladní Josef Balcar čp. 91, hospodář Josef 
Čejchan čp. 33 a členové výboru Antonín Bubeníček čp. 113, Josef Suk  
čp. 79, Alois Maršík čp. 24, Jindřich Schejbal čp. 59, Jan Nývlt čp. 2, Alois 
Maršík čp. 36. Všichni zvolenou volbu přijali.

Výbor byl pověřen, aby zajistil vhodný a prodejný pozemek. To se podařilo 
při dohodě s místní tělovýchovnou organizací „Orel“. Dalším úkolem bylo 

Spolková činnost v obci
Alois Maršík

funkční část ručního tkalcovského stavu
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ustanovení delegátů pro návštěvu konsistoře v Hradci Králové. Delegáti Josef 
Maršík čp. 81, Josef Nýč čp. 49 a Oldřich Gult čp. 28 měli vyřídit nutné  
záležitosti se stavbou a zajištěním nové kaple. Delegace měla s sebou náčrt na 
novou kapli, ke kterému bylo na konsistoři také přihlédnuto. Představě ndp. 
preláta Hugo Doskočila byl nejblíže náčrt od stavitele p. Kašpara. Ze strany 
konsistoře jednal s delegací ndp. Mgr. Karel Keppl, biskupský kancléř a dříve 
jmenovaný ndp. prelát. V dosavadním postupu neshledali závad. Jednotlivé 
valné hromady výboru a členské schůze jsou podrobně popsány v Jednatelské 
knize. Poslední zápis je z roku 1942. Rovněž celkové příjmy a náklady jsou 
evidovány v pokladní knize. Nejvyšší finanční dar na postavení nové kaple vě-
noval bývalý starosta ze své závěti Václav Nývlt čp. 7 (†3. 3. 1932). Na jeho 
počest je každoročně na sv. Václava sloužena mše svatá. K 60. výročí naší 
kaple je v Ročence 2001 podrobně popsán průběh výstavby zakončený  
vysvěcením (zprovozněním) dne 28. září 1941. Co dodat závěrem? Naši  
otcové, dědové, členové Jednoty si vzali na svá bedra veliký úkol, když zvá-
žíme, že stavba byla prováděna ve válečném období. V posledním zápise 
sepsaném z 6. řádné valné hromady dne 22. 2. 1942 za přítomnosti  
82 členů se uvádí: Před 7 léty v roce 1935, když se ustavovala naše Jednota, 
zdálo se mnohým, že nebude co dostáti vytčenému cíli. Díky nezlomnému 
úsilí a obětavosti převážné většiny místních občanů se podařilo dílo, na které 
mohou být hrdé i další generace naší obce.

V současné době je kaple využívána po celý rok a navštěvována i občany  
z okolí.

Nejznámější sběratelskou vášní bylo a ještě je sbírání poštovních známek. 
Touto vášní se převážně zabývají muži; výjimkou má být britská královna, 
která by údajně měla mít kompletní sbírku známek z celého světa, včetně 
těch nejvzácnějších.

Velká Británie byla první zemí světa, která vydala poštovní známky, a to již 
v roce 1840. Nejznámější a nejcennější jsou první známky vydané na ostrově 

Sběratelé
Alois Maršík

Mauricius v roce 1847. Od roku 1810 byl Mauricius, ostrov v Indickém oce-
ánu, britskou kolonií, nezávislost získal až v roce 1968. První emise dvou 
známek je provedena v rytině primitivní výroby. Červený (1d) a modrý (2d) 
Mauritius náleží k nejvzácnějším klasickým známkám světa a také k nejproslu-
lejším v široké veřejnosti. Před vydáním se na ostrově používaly známky 
britské. V roce 1968 na Harmerově aukci v New Yorku bylo za obálku se 
dvěma červenými Mauritii zaplaceno 380 tisíc amerických dolarů, dnes je jejich 
cena podstatně vyšší.

Toto je stručný výčet používání poštovních známek na našem území: 
V našich českých podmínkách v době, když jsme byli součástí rakouské  

monarchie, se poštovní známky začaly používat od roku 1850, kdy vyšla 
první série známek se státním znakem v deseti hodnotách. Rakousko náleželo 
k jedněm z prvních editorů poštovních známek na světě.

Československo vzniklo po první světové válce, 28. října 1918 bylo vyhlá-
šeno jako jeden z nástupnických států Rakouska-Uherska. V roce 1919  
k němu byla připojena ještě Podkarpatská Rus. Po vzniku ČSR se u nás 
krátce používaly známky rakouské, na Slovensku uherské. První pražské vy-
dání výplatních a spěšných známek ze dne 30. října 1918, ještě rakouských, 
bylo již s černým třířádkovým přetiskem „Česko slovenský stát“, později byl 
použit přetisk „Pošta československá“.

V průběhu první republiky bylo vydáno celkem 349 ks různých námětů  
a hodnot. Nejznámějšími známkami u nás jsou tzv. Hradčany, vydávané již 
roku 1918–1920, nezoubkované výplatní známky v počtu 20 hodnot – od 1 
haléře do 1000 haléřů.

V roce 1939 byly poštovní známky protektorátní, vydávané do skončení 
druhé světové války s označením státu Böhmen und Mähren, Čechy a Morava, 
s počtem 122 druhů. 

První známky vydané již na osvobozeném území vyšly pod názvem Košické 
vydání dne 26. března 1945. Poslední československá známka byla vydána 
18. 12. 1992 s pořadovým číslem 3029. Od 1. ledna 1993, po rozdělení 
států, jsou známky vydávány pod označením Česká republika.

Původně se sbíraly poštovní známky převážně prošlé poštou, tj. orazítko-
vané. Později se začaly sbírat i známky nepoužité. Sběratelů u nás po roce 
1945 bylo desetitisíce, ale vzhledem ke značnému množství každoročně vydá-
vaných nových námětů, které finančně zatěžují sběratele, se jejich počet 
postupně snižuje. V naší obci, co jsem znal, bylo sedm sběratelů a dnes, podle 
účasti na burze v náchodské rubenské jídelně, zůstává jen jeden. Ti, kteří již 
nežijí, nemají pokračovatele.

K propagaci a větší dostupnosti různých vydaných poštovních známek zajis-
tila pošta ve větších městech republiky po roce 1960 prodejny POFIS, jedna 
byla i v Náchodě. Zde bylo možné kromě katalogů, zásobníků a dalších sběra-

razítko spolku
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telských potřeb nakoupit naše poštovní známky z různých období, rovněž  
i známky z okolních socialistických států. V 90. letech minulého století ob-
chody POFIS převážně zanikly, začaly být prodělečné v důsledku stále 
menšího zájmu o filatelii. Známková tvorba pro zájemce je předváděna na  
celostátních nebo celosvětových výstavách u nás převážně v Praze, kde jsou 
zastoupeny i nejdražší známky světa.

Prezidenti od vzniku naší samostatnosti v pořadí od roku 1918:

Tomáš Garrigue Masaryk
1918 – 1935 

Edvard Beneš
1935 – 1938 
1940 – 1948 

Klement Gottwald
1948 – 1953

Antonín Novotný
1957 – 1968

Gustav Husák
1975 – 1989

Václav Klaus
2003 – 2013

Antonín Zápotocký
1953 – 1957

Ludvík Svoboda
1968 – 1975

Václav Havel
1989 – 2003

Miloš Zeman
od 2013

Prezidentem v době Protektorátu Čech a Moravy byl zvolen Emil Hácha, 
který si nepřál být zvěčněn na poštovních známkách.

Nejdražší poštovní známku Modrý 
mauritius vydala kopii v letošním roce 
Česká pošta.

Před rokem 1918 byly u nás použí-
vány poštovní známky "Rakousko 
uherské monarchie" posledním císa-
řem byl v roce 1916–1918 Karel I.

První známka československá „Hradčany“ 
vydaná v roce 1918.

Česká pošta vydává kromě běžných  
poštovních známek i tzv. aršíky a známky  
s kupónem. Jedni znich zde uvádíme. 
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Ing. arch. Václav Čeřovský ve svém životo-
pise pokračuje o životním osudu po odchodu z čs. 
armády v roce 1947.

Chtěl jsem se stát knězem a jako kněz odejít  
někam na misi. Na teologické fakultě mne ale nepři-
jali, tak jsem se přihlásil na Vysokou školu architek-
tury pozemního stavitelství při ČVUT v Praze, kde 
mě přijali. Po třech letech studia nastal zlom. Začalo 
to nevinně. Prezident republiky mi udělil státní  
vyznamenání „za statečnost v boji“ – zlatou Jánoší-
kovu medaili. Dekorován jsem byl 9. května 1950 
na Urlichově náměstí v Hradci Králové před nastou-
penou posádkou a stranickými a občanskými hod-
nostáři. Že jsem byl vyznamenán prezidentem, se 
dozvěděli i na fakultě. Rázem jsem se stal „hrdinou“.

Fakultní organizace KSČ mi nabídla členství ve straně KSČ s hvězdnou per-
spektivou. Já tuto nabídku odmítl, když jsem viděl, jaké nepravosti se ve státě 
dějí. Nechtěl jsem se podílet na zločinech komunismu jako bylo popravování 
nevinných, desetitisíce zatčených v koncetrácích na Jáchymovsku a tisíce  
vyhozených ze zaměstnání a ze škol. Za to jsem za války nebojoval.

Vzali to jako urážku strany a státu a jako odboj proti socialistickému zřízení. 
Byl jsem vyloučen ze všech fakult ČVUT v Praze a za podivuhodných okolností 
ještě s jedním kolegou z fakulty dne 12. prosince 1950 zatčen. Státní soud  
v Praze nás odsoudil k 7 letům těžkého žaláře za velezradu a byli jsme převezeni 
do koncentračních táborů na Jáchymovsku. Zde jsme museli rubat uran pro 
Rusy. Z vězení jsem byl propuštěn 29. 9. 1955. Tak se stát odměnil tomu,  
kdo za něj bojoval a byl ochoten položit život.

Msta tímto neskončila. V důsledku mého odsouzení za velezradu rodiče  
v Hradci Králové obdrželi od krajského velitelství STB příkaz k vystěhování  
do Broumova bez možnosti návratu do Hradce Králové. Tento příkaz k násil-
nému pobytu v Broumově se vztahoval i na mne po mém propuštění z vězení. 
Na vystěhování estébáci rodičům dali jen 3 dny a pak byli rodiče s nábyt-
kem naloženi na nákladní automobil bez plachty a dopraveni do Broumova. 
Část zařízení bytu se zničila. V Broumově je na kraji města čekal byt 1+1 bez  
vybavení. Záchod a studna byly na dvorku. Do obchodu a do města to bylo 
daleko. Rodiče ve vyhnanství zemřeli a pohřbeni jsou v mé rodné obci České 
Čermné. Já jsem ve vyhnanství v Broumově musel strávit 20 let, tj. do roku 
1975. Vyhnanství skončilo rozhodnutím vojenské prokuratury o tom, že příkaz 
k vystěhování mých rodičů byl nezákonný, a tak mne jako členu rodiny byl byt  

po rodičích vrácen. Od té doby žiji v Hradci Králové.
Po mém propuštění z vězení v roce 1955 jsem až do roku 1964 mohl  

v Broumově pracovat pouze manuálně. STB a OV KSČ na mne pečlivě  
dohlížely. Jako absolvent stavitelské školy jsem získal výuční list zedníka. Jako 
zedník jsem pracoval u státního statku v OSP v Broumově, skládal jsem na 
nádraží uhlí z vagónů. Poslední léta před rokem 1964 jsem dojížděl do Texlenu 
v Javoru u Teplic nad Metují, kde jsem byl zaměstnán v trojsměnném provozu 
jako topič u dvou středotlakých kotlů. Byla to dřina, ale rodinu jsem uživil.

V roce 1957 jsem se v Broumově oženil. Toužil jsem po synech, ale nevyšlo 
to. Narodily se nám 3 dcery. Rychle rostly, dospívaly a dobře se učily.  
S manželkou jsme je uživili a umožnili jim studium. Z poníženého místa svého 
otce měly kádrovou výhodu, měly dělnický původ. Všechny tři dcery dostaly  
vysokoškolské vzdělání. Nejstarší Marcela je Mudr., je lékařkou na Gen. štábu  
a ve Vojenské nemocnici v Praze. Druhá dcera Zuzana je PaedDr. a podniká  
v Hradci Králové. Nejmladší dcera Blanka je Ing. a působí v Pardubicích.

V roce 1964 osud opět zapracoval, a to v můj prospěch. Nejvyšší soud  
v Praze v plném rozsahu zrušil rozsudek Státního soudu v Praze z roku 1951, 
kterým jsme byli s kolegou odsouzeni na 7 let za velezradu, a to pro porušení  
zákona. Současně zrušil všechna rozhodnutí na rozsudek navazující, to znamená 
i moje vyloučení ze všech fakult ČVUT v Praze z roku 1950. Nejvyšší soud 
poukazoval na to, že můj čin velezrady nebyl podložený bezpečnými důkazy 
a opíral se o nedoložené dedukce. Po vynesení tohoto rozsudku Nejvyšším 
soudem v Praze se mi v roce 1964 změnil život. Z velezrádného kriminálníka 
se ze mne stal politicky „čistý“ člověk a mohl jsem se ucházet o jakékoliv místo 
ve společnosti, byl mi vydán čistý trestní rejstřík. Tím skončila léta šikany  
a ponížení. Zůstala pouze ta „klatba“ vystěhování do Broumova, na kterou  
se rozsudek NS v Praze nevztahoval. Vyhnanství skončilo teprve v roce 1975 
na zásah vojenské prokuratury. 

Po vynesení osvobozovacího rozsudku NS v Praze v roce 1964 jsem se ještě 
v tom roce stal vedoucím projektového atelieru výrobních družstev v Jaroměři 
pro celý východočeský kraj. Do Jaroměře jsem z Broumova denně dojížděl,  
v atelieru pracovalo celkem 25 projektantů. Zde jsem působil až do roku 1970. 
V roce 1966 jsem se znovu objevil na fakultě architektury v Praze se žádostí  
o možnost dostudovat 3 roky studia, která jsem měl do roku 1950. Fakultní 
rada se mi za způsobené příkoří omluvila, žádosti vyhověla a byl pro mne  
vypracován individuální plán studia při zaměstnání. Promoval jsem na Ing. 
arch. v roce 1969. Byla to doba náročná a vyčerpávající.

V roce 1970 jsem přijal místo vedoucího týmu na Ústavu racionalizace  
ve stavebnictví ÚRS při Ministerstvu stavebnictví v Praze na pobočce v Hradci 
Králové. Zde jsem se svým týmem odborníků zpracoval pro státní plánovací 
komisi výhled investiční výstavby Krkonoš i celého východočeského kraje. 
Mimo to jsem autorem dvou odborných publikací, které vydal ÚRS. V ÚRS 
jsem působil do roku 1978, poté jsem nastoupil jako vedoucí pracovník  

Životní příběh čermenského rodáka
Alois Maršík (pokračování z minulé ročenky)
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na Krajském investorském útvaru v Hradci Králové. Zde jsem měl na starosti 
okresy Rychnov nad Kněžnou a Semily. V samotném Hradci Králové jsem 
měl na starosti rozvoj teplofikace města, hlavně jeho historické části. Na KIÚ 
v Hradci Králové jsem působil do roku 1988, kdy jsem odešel do důchodu. 

Ani v důchodovém věku pan Václav Čeňovský nezahálel. Na dokončení  
životopisu se můžete těšit v příští Ročence.

ze zápisu obecní kroniky rok 1967

• Řešení cikánské otázky. Stranou a vládou bylo rozhodnuto, že musí dojít  
k rozptýlení cikánského obyvatelstva, a to hlavně ze Slovenska, kde jsou 
celé cikánské osady asi 250 tisíc osob. Bylo vydáno usnesení, že do roku 
1970 bude do každé vesnice v Čechách a na Moravě nastěhována jedna 
rodina. Místní národní výbor (MNV) projevil nesouhlas, byly obavy, že klid 
vesnice bude narušen, což se projevilo na Dobrošově, kde je cikánská  
rodina ubytována.

• V letošním roce byly nově zavedeny poplatky za psa 20 Kč a tanečních 
zábav 70 Kč.

• V akci Z byl zařazen rybník (požární nádrž), kde místo kamenné hráze se 
má zbudovat betonové zdivo. Celá akce naplánována na 3 roky. Bláto bylo 
shrnuto pásovým traktorem a vybíráno autobagrem.

• Dne 3. července v 13,20 při prudké bouři vypukl požár u Antonína Bube-
níčka čp. 11, kde uhodilo do dřevěné stodoly a ta celá shořela.

• Jako mimořádnou odměnu za dobrou práci MNV rozhodl okres poskytnout 
obci 20 000 Kč na opravu obecní komunikace od školy k čp. 36, kde měl 
být proveden asfaltový postřik na navezený štěrk. Celková částka 68 670 Kč, 
což musel ONV doplatit. Při konzultaci shledáno, že bude muset být prove-
den ještě jeden potah na náklad zhotovitele okresní správy silnic.

• Na náklad Jednoty spotřebního družstva Broumov byla provedena větší 
adaptace tanečního sálu u Javora, kde byly položeny nové parkety, stará 
okna zazděna a probourány větší, nové osvětlení, zřízení výčepního pultu 
na sále a další drobnější práce. Celkové náklady 78 000 Kč.

V tomto roce zemřeli:
  4. března – František Mazáč z čp. 15
29. března – Marie Zelená, rozená Čejchanová z čp. 15
14. října – Marie Jirásková z čp. 6

Události před 50 lety
obecní kronika

Předchozí přestupný rok, zanechavší svoje důsledky, se nepříznivě promítl 
do složitých a odlišných podmínek dalšího slučování. Po několika předcho-
zích schůzích dochází k likvidaci státního statku Česká Skalice a vytvoření 
velkého ekonomického celku v rámci JZD od 1. 4. 1977 tohoto roku.  
Do nově sloučeného JZD jsou nyní zapojeny tyto obce: část Bražce, Lipí, 
Jizbice, Dobrošov, Česká Čermná, Borová, Dlouhé, Rzy, Nový Hrádek  
s Krahulčím (bývalé obce ČSSS), k nimž je nyní přiděleno Mezilesí, Blažkov, 
Slavoňov, Sendraž, Libchyně a Jestřebí s názvem JZD 8. březen se sídlem  
v Mezilesí. Uvedené družstvo obhospodařuje 1941 ha zemědělské půdy,  
z toho orné 1386 ha; sdružuje 308 členů, z toho 210 činných. Jeho stávající 
výrobní zaměření je výroba mléka, odchov jalovic, pěstování obilnin a bram-
bor. Došlo k rozšiřující se pastvě mladého skotu na pozemcích obou středisek.

Již v prvním roce hospodaření k zabezpečení krmivové základny pro pláno-
vané stavy hospodářského zvířectva a užitkovosti bylo zajištěno dostatečné 
množství siláže, sena a úsušků. Na úseku investiční výstavby byla dána  
do provozu posklizňová linka a úprava zrna v Jestřebí. Provádí se výstavba 
čerpací stanice ve Slavoňově.

Mladé užitkové dojnice po předepsaném zdravotním stavu byly odvezeny  
do velkokapacitního kravína ve Zlíči. Méně výkonné a přestárlé dojnice byly 
soustředěny v čermenském kravíně. Po odchodu zdejších ošetřovatelů přišli 
noví tři ošetřovatelé z Borové. Ve složitých podmínkách se podařilo základní 
výrobní ukazatele splnit a vytvořit dobrou základnu a předpoklady pro příští 
rok, kde i tak bude stále co zlepšovat.

Hospodaření: například v roce 1981 středisko v Borové lépe plnilo poža-
dované výnosy než středisko Mezilesí, kde se předpokládaly vyšší výnosy.  
Na středisku Mezilesí byly pěstovány konzumní, sadbové a krmné brambory. 
Na jejich sklizni se podíleli i brigádníci z Eltonu, Stavostroje, Pozemních sta-
veb a gymnazia. Krmné základny senáže obsahovaly porosty travin, jetelů, 
senážní oves, kukuřici, řepku, kapustu. Také siláže se stávaly z krmné  
kapusty, ozimé směsky, jetele a rovněž výroba sušin sena byla splněna.  
V roce 1985 žně v naší obci byly záležitostí 2,5 dnů. Kosilo se 4 kombajny 
oves a žito. V celém JZD Slavoňov ukončeny žně o 5 dnů později, a to  
15. září, a tímto dnem byla dosečena kombajny i poslední políčka soukrom-
níků včetně záhumenek. V naší obci na svahových pozemcích byly louky 
koseny malou motorovou sekačkou Rotax, nebo byly spásány v zajištěných 
ohradách dobytkem.

Jak hospodařilo Jednotné zemědělské družstvo 
(JZD) Slavoňov v naší obci – pokračování
rok 1977 do roku 1985
Alois Maršík (Zkráceně ze zápisů obecní kroniky)
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vyhlášení umístění štafet v orientačním běhu z 31. srpna 1980 – zvítězilo Rumunsko, druhé 
Maďarsko a třetí Československo. Na snímku druhá zprava čermenská Zdena Hanušová

16

30. výročí velkolepé sportovní události 
v naší obci
Alois Maršík

Ve dnech 20. a 21. června 1987 byly v naší obci pořádány orientační 
závody v běhu o cenu „Východních Čech“. Místo startu a cíle byl vybráno 
za vesnicí na travnatém poli nedaleko staré vodovodní studny vybudované  
v roce 1953. Na místo startu byla rovněž provisorně zavedena voda a elektřina  
z domu Smolových čp. 154. Soutěže se účastnilo 862 závodníků z Čech a Mo-
ravy včetně zastoupení družstev z Polska, Bulharska, Maďarska a Rumunska. 
Nejstarším účastníkem závodů byl 76 letý pan Frühauf z Plzně. Soutěžilo se o 
celostátní pořadí ve výkonnostní skupině B, veřejný závod výkonnostní skupiny 
C a kvalifikační závod pro skupinu P/ČSR a M/ČSSR pořádaný u 30. výročí 
založení československé tělesné výchovy (ČSTV). Trať závodu probíhala les-
ním terénem mezi Borovou a Českou Čermnou až ke katastru obce Dobrošov 
Soutěže se účastnily různé věkové kategorie mužů a žen, nejpočetnější byla 
kategorie dorostu.

První závod po prezentaci a kontrole tratí začal v sobotu ve 12.30 hod. 
dle programu. Záštitu nad soutěžemi v sobotu měl oddíl orientačního běhu 
tělovýchovné jednoty (TJ) Start Náchod, vzorný oddíl I. stupně. V neděli byl 
garantem závodu oddíl orientačního běhu tělovýchovné jednoty Rudé hvězdy  
z Hradce Králové. Druhý den začal závod dle programu v 9.00 hod. Závodníci, 
kteří přijeli vlakem, byli dopraveni linkovým autobusem do naší obce, ze vzdá-
lenějších míst byly vypraveny zájezdové autobusy, někteří přijeli vlastními auty. 
Počasí po oba dny přálo, bylo slunečno, větrno, večer chladno. Pro průběh 
závodů byl zajištěn lékař se sanitním vozem. K závažnějšímu úrazu nedošlo. 
Drobná poranění byla ošeřena na místě. Někteří místní obyvatelé se účastnili 
jako diváci obou dnů závodů. Využili občerstvení, které pro oba dny zajišťovali 
místní požárníci. Byla k dispozici i malá udírna na uzeniny a sudové pivo a pro 
případ nepříznivého počasí zajištěn velký stan ke stolování. Při této velkolepé 
události pomáhali pořadatelům i místní občané.

Sportovní disciplína „orientační běhy“ nebyla pro naší čermenskou mládež 
neznámá. Tak například p. Zdeněk Kučera čp. 149 a pí. Zdena Hanušová 
(nyní Vondráčková) čp. 41 a další byli aktivními sportovci, kteří se rovněž 
účastnili se svým klubovým oddílem orientačního běhu TJ 00B Start Náchod  
i soutěží v Maďarsku, Bulharsku, Polsku a Rumunsku. 

Myslím, že celá sportovní událost byla technicky dobře připravena, a tak 
závod v orientačním běhu celostátní kvalifikační a klasifikační soutěže 3. vý-
konnostní skupiny a veřejného závodu výkonnostní skupiny C pod názvem 
„Cena východních Čech“ se vydařil. Orientační běhy v naší obci byly pořádány 
několikrát před rokem 1987, ale jen v menším rozsahu i se sportovci ze zahra-
ničí, například ze Švédska. Protokol o sportovních výsledcích je archivovaný  

ve složce TJ Start roku 1987.
Tato sportovní událost si zaslouží publicitu v naší Ročence, i když od ní uply-

nulo již 30 let.

čermenští sportovci Zdeněk Kučera a Jiří Erber
při maratonském běhu
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  6. ledna

  7. ledna
  9. února

11. února

12. února
11. března

11. března

31. března 

  1. dubna
 
  1. dubna

  8. dubna
30. dubna

28. května
  1. června

  3. června

  4. srpna

12. srpna

13. srpna

26. srpna

  2. září
28. září
13. října

14. října

15. října
21. října

11. listopadu

12. listopadu
17. listopadu

2. prosince

3. prosince

17. prosince
18. prosince
23. prosince

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
promítání obrázků s hudbou a vyprávěním pana P. Jan Linharta 
na obecním úřadě od 19.00 hod. o životě ve státě Ekvádor
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 O chytré horákyni od 14.00 hod. 
U Javora, představí se divadlo Na cestě z Liberce 
divadelní představení Mr. Bean divadla Stárkov od 19.00 hod. 
v hostinci U Javora, obě představení v režii obce
valná hromada Honebního společenstva v kulturním domě  
v Borové s majiteli honebních pozemků
mobilní svoz nebezpečných odpadů firmou Marius Pedersen, 
zajištění kontejneru pro velkoobjemový odpad u OÚ
Aprílový taneční večer KČT od 20.00 hod. na sále v hostinci 
U Javora
Ukliďme Česko – sběr odpadků v okolí obce
Čarodějnice – pálení čarodějnic, hry po děti, opékání buřtů  
a lampionový průvod za hřbitovem, zajišťuje KČT
vítání občánků na OÚ
školní autobusový výlet ZŠ a MŠ – Hrádek u Nechanic, Všestary, 
Chlum, zvířecí farma u Broumova
Den dětí v areálu sokolovny, zajišťuje SRPDŠ, KČT, ZŠ a MŠ 
Česká Čermná
Honební společnost pozvala majitele honebních pozemků  
od 16.00 hod. do areálu kulturního domu v Borové na tradiční 
posezení s bohatým občerstvením
letní kino na sokolovně – promítání filmu Špunti na vodě,  
zajišťuje OÚ
Českočermenské plácání – volejbalový turnaj KČT na hřišti  
u sokolovny
turnaj v malé kopané Havrda Cup – Memoriál Václava Havrdy, 
XIV. ročník, k poslechu a tanci hraje DJ KLYKOŠ
26. setkání obcí Čermných, organizuje obec Dolní Čermná
varhanní koncert od 17.00 hod. v místní kapli zajištěný OÚ
začátek výuky břišních tanců v ZŠ, konání každý druhý pátek 
od 13.00 do 14.00 hod. (zájmový kroužek školy ve spolupráci 
s Déčkem Náchod)

posvícenská taneční zábava v hostinci U Javora, v režii majitele 
hostince
drakiáda od 15.00 hod. na louce za kravínem
mobilní svoz nebezpečných odpadů zajištěný firmou Marius  
Pedersen, u OÚ přistaven velkoobjemový kontejner na koberce, 
lino, molitan atd.
Svatomartinský taneční večer KČT od 20.00 hod. v hostinci  
U Javora
vítání občánků na OÚ
ukončení poslední leče místního Honebního společenstva  
v kulturním domě v Borové
VI. ročník turnaje v amatérském kulečníku od 14.00 hod.  
v hostinci U Javora
rozsvěcení vánočního stromu v 17.00 hod. v parku místní  
kaple, kulturní program dětí z MŠ a ZŠ prvně předveden v míst-
ní kapli
adventní koncert v místní kapli sv. Václava od 17.00 hod.
vánoční besídka pro veřejnost v 10.00 hod. v ZŠ
vánoční soutěž o nejlepší bramborový salát od 17.00 hod.  
na OÚ, pořádá KČT

Dětský den
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Noví občané přihlášení v roce 2017:

Lucie Kubíková z Náchoda, přihlášena 7. 2. 2017 do čp. 5
Jan Beneš ze Žďáru nad Orlicí, přihlášen 28. 6. 2017 do čp. 6
Karolína Průchová z Police nad Metují, přihlášena 31. 7. 2017 do čp. 200
Ondřej Průcha z Police nad Metují, přihlášen 31. 7. 2017 do čp. 200
Klára Řeháková z Police nad Metují, přihlášena 31. 7. 2017 do čp. 200
Ludmila Papírníková z Prahy, přihlášena 17. 8. 2017 do čp.70
Jan Lanka z Náchoda, přihlášen 12. 9. 2017 do čp. 199
Petra Lanková z Náchoda, přihlášena 12. 9. 2017 do čp. 199
Matěj Lanka z Náchoda, přihlášen 12. 9. 2017 do čp. 199
Gabriela Lanková z Náchoda, přihlášena do 12. 9. 2017 čp.199
Veronika Lanková z Náchoda, přihlášena 12. 9. 2017 do čp. 199
Štěpán Lanka z Náchoda, přihlášen 12. 9. 2017 do čp. 199

Vítáme nové občánky:

14. 03. 2017 Jonáš Motl čp. 101
14. 04. 2017 Maxmilián Tuček čp. 26
13. 09. 2017 Julie Balcarová čp. 201
15. 09. 2017 Ellen Balcarová čp. 200
21. 12. 2017 Anežka Ptáčková čp. 149

Byli oddáni:
29. 08. 2017 Jana Maršíková z čp. 140 a Martin Jirman z Veleně

Byli odhlášeni z trvalého pobytu:

Lukáš Kuběnka, odhlášen 7. 9. 2016 z čp. 135 do Vranova – Mačovice
Olivia Kuběnková, odhlášena 7. 9. 2016 z čp. 135 do Vranova – Mačovice
Oskar Kuběnka, odhlášen 7. 9. 2016 z čp. 135 do Vranova – Mačovice
Marcela Machová, odhlášena 16. 1. 2017 z čp. 66 do Olešnice v Orl. horách
Lea Kuběnková, odhlášena 15. 3. 2017 z čp.135 do Nespek
Monika Felklová, odhlášena 15. 5. 2017 z čp. 139 do Borohrádku
Jana Vlčková, odhlášena 15. 5. 2017 z čp. 12 do Náchoda
Kristýna Vlčková, odhlášena 15. 5. 2017 z čp. 12 do Náchoda
Mariana Vlčková, odhlášena 15. 5. 2017 z čp. 12 do Náchoda
Kateřina Marková, odhlášena 22. 8. 2017 z čp. 171 do Prahy
Jana Maršíková, odhlášena 6. 9. 2017 z čp. 140 do Veleně
Dominik Hauck, odhlášen 29. 11. 2017 do Náchoda
Miloš Tichý, odhlášen 30. 11. 2017 z čp. 75 do Nového Hrádku – Dlouhé

Společenská kronika
Alois Maršík

Blahopřejeme k životnímu jubileu:

Opustili nás navždy:

5. 12. 1930
24. 6. 2017

*
U

Jakub Tichý, odhlášen 30. 11. 2017 z čp. 75 do Nového Hrádku – Dlouhé

Společné soužití:

50 let – (zlatá svatba) Helena a Stanislav Suchánkovi, čp. 141
50 let – (zlatá svatba) Eva a Petr Švorcovi, čp. 174
25 let – (stříbrná svatba) Jana a Ladislav Čermákovi, čp. 17
25 let – (stříbrná svatba) Petra a Pavel Kvapilovi, čp.184
25 let – (stříbrná svatba) Radka a Vladimír Karešovi, čp. 153
25 let – (stříbrná svatba) Kamila a Jiří Urbánkovi, čp. 87

97 let Božena Efenberková , čp. 62
89 let Zdeňka Balcarová, čp. 101
89 let Alenka Litterová, čp. 131
85 let Marta Cejnarová, čp. 130
85 let Miloslava Bubeníčková, čp. 25
85 let Marie Zelená, čp. 37
85 let Alois Maršík, čp. 135
80 let Julia Maršíková, čp. 135
80 let Edita Martínková, čp. 106
75 let Josef Marian Bartoň Dobenín, 
čp. 28

75 let Irena Bubeníčková, čp. 11
75 let Antonín Fišer, čp. 155
75 let Marie Maršíková, čp. 36
75 let Sabina Maršíková, čp. 140
75 let Vlasta Šmídová, čp. 133
75 let Jana Švorcová, čp. 17
75 let Kristiána Koláčná, čp. 146
70 let Dyntera Karel, čp. 89
70 let Marie Balcarová, čp. 40
70 let Eva Švorcová, čp. 137

MIROSLAV HORáČEK 
se narodil v Babicích, v 15 letech se přistěhoval se svojí 
maminkou do České Čermné, domu čp. 80, ve kterém 
poté žil i se svojí manželkou, se kterou vychoval dvě děti. 
Vzal si místní rodačku, nejstarší dceru manželů Marie 
a Františka Nývltových z čp. 42 – Jaroslavu (zemřela 
2005). Vyučil se automechanikem a převážnou část své-
ho života pracoval u ČSAD jako řidič autobusu a několik 
let před důchodem jako mechanik na dílně. Dožil se dvou 
vnoučat a tří pravnoučat. Zemřel v nedožitých 87 letech, 
poslední rozloučení se konalo v místní kapli a nad rodin-
ným hrobem 30. 6. 2017.



MARIE ZáLIŠOVá, 
čermenská rodačka, se narodila jako druhé dítě Anežce  
a Antonínu Bubeníčkovým z čp. 94. Dětství prožila  
v České Čermné, kde také chodila do obecné školy. Jak 
bylo zvykem, vypomáhala rodičům s prací u sedláků. 
Vyrůstala se čtyřmi sourozenci. Nejstarší byl o šest roků 
Josef, v roce 1921 se narodila Božena, po ní Antonín  
a Karel. Marie se po svatbě se Stanislavem Zálišem  
z Hronova odstěhovala do Hostinného, kde také prožila 
celý život. Pracovala jako pomocnice v mateřské školce. 
S manželem vychovali dva syny Stanislava a Pavla.  
S manželem měli také společnou zálibu zahrádkaření.  

Zemřela v den svých 98. narozenin, kdy už šest měsíců nemohla říkat: „Já se 
o sebe postarám“. Ze sourozenců již nikdo nežije. Syn Pavel ji přežil o 14 dnů. 
Oba dva měli poslední rozloučení v obřadní síni v Hostinném.

JAROSLAVA BALCAROVá 
se jako druhé dítě narodila manželům Zeleným v rodině 
rolníka v Jizbici. V mládí vyrůstala se svým bratrem.  
Po absolvování ZŠ vystudovala Rodinnou školu v Hro-
nově, potom Pedagogické gymnázium v Jaroměři. 
Stala se učitelkou mateřské školy. Provdala se za Jo-
sefa Balcara z České Čermné čp. 121, kam se také 
do rodinného domku přistěhovala. V manželství se 
narodil syn Radomír. Brzy onemocněla a musela  
zaměstnání zanechat. Byl jí přiznán invalidní důchod. 
V 39 letech ovdověla. V důchodu se věnovala synovi, 
a když se oženil, pomáhala jeho manželce v do-
mácnosti. Věnovala se výchově dvou vnuků. Ráda chodila do kostela  
a ke sv. přijímání, z něhož čerpala sílu a povzbuzení. Poslední rozloučení  
v místní kapli a na hřbitově se konalo dne 26. 10. 2017.

22 23

VáCLAV BLAŽEK 
více jak 50 let jezdil do naší obce do rodné chalupy své 
manželky čp. 49. Byl veselé povahy, v mládí aktivně 
sportoval, ve svém zaměstnání dosáhl hodnosti velitele 
hasičů v Jilemnici. Zemřel ve věku 86 let.

  8. 9. 1919
  8. 9. 2017

*
U

27.   7. 1948
20. 11. 2017

*
U

  7. 11. 1933
20. 10. 2017

*
U

JIDŘICH STILLER 
se narodil v Bohdašíně u Červeného Kostelce. Vyrůstal  
v rodinném domku s rodiči a bratrem a sestrou. Po ukon-
čení základní školy vystudoval Střední lesnickou školu  
v Trutnově. Po vojně nastoupil jako hajný v Libči u Trut-
nova. Oženil se s Janou Martincovou a v roce 1972  
se narodil syn Michal. V roce 1973 byl přeložen do České 
Čermné do místní hájovny čp. 23. Záhy se přestěhovala 
rodina do nové čtyřbytovky v majetku Čs. státních lesů. 
Zde se narodil i druhý syn Martin. Po krátkém čase, pře-

devším ze zdravotních důvodů, změnil zaměstnání a šel pracovat do podniku 
MEZ Náchod, kde se uplatnil ve skladovém hospodářství a zůstal tam až do 
odchodu do důchodu. Když se oba synové oženili, tak jim pomáhal se zajiště-
ním bydlení. V roce 2007 postihlo rodinu velké neštěstí – syn Martin nepřežil 
tragickou nehodu. V důchodovém věku zdravotní problémy přetrvávaly, přesto 
se věnoval rodině a zahrádce. V letošním roce již nemoci neodolal. Poslední 
rozloučení v místní kapli  bylo 24. 11. 2017.

6. 11. 2017U

Počet obyvatel k 31. 12. 2016 – 509 osob
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 – 509 osob
(12 přihlášeno, 5 narozených dětí, 3 zemřelí, 14 odhlášeno)
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Kronika kaple
Alois Maršík

V této rubrice zavítáme do historie věřících, a to k častým návštěvám pout-
ních míst. Vybrali jsme Mariánské místo Rokol u Nového Hrádku.

Ještě v první republice bylo evidováno dle obecní statistiky 98 % občanů  
hlásících se k římskokatolické víře. Není divu, že toto poutní místo i pro jeho 
blízkost bylo často našimi občany navštěvováno. O mariánských svátcích  
i s doprovodem borovské hudby.

Poutní místa vznikala především v 18. a 19. století na základě mimořádných 
událostí zvaných zázraků, především uzdravení, zachránění osob a neb zjevení 
Panny Marie. Z vděčnosti byly stavěny kříže, malé kapličky, zavěšovány na 
stromy, kde se událost stala, obrazy svatých.

V místní Rokoli byla postavena v roce 1859 nová zděná kaplička „U pra-
mene“ na místě dřevěné, kde se zjevila P. Maria, která podle legendy vyvedla 
kdysi z rokle z lesa ven malé děvčátko, které se na ni v tísni obrátilo. Později  
v místě zjevení vytryskl pramen, jehož voda uzdravila slepého syna lesníka.

Od té doby až dodnes přichází ke zdejšímu prameni zájemci i z širokého oko-
lí, aby si odnesli zmiňovanou vodu pro vlastní potřebu. Ke kapličce je postaven 
kostel P. Marie v novogotickém stylu v roce 1930, posvěcen 15. 8. 1945. 
Socha P. Marie na oltáři je dílem sochaře Josefa Marka z Nového Města nad 
Metují. V dřevěné „Loretě“ je zobrazeno sedm bolestí P. Marie. Čtrnáct zasta-
vení křížové cesty naproti v lese pochází z roku 1854.

Poutní místo Rokole

V srpnu 1939 našla v rokolské kapličce svůj duchovní domov skupina mla-
dých českých bohoslovců a kněží, kteří se již v hradeckém semináři seznámili 
se spiritualitou duchovního hnutí nazývaného podle místa založení (Schönstatt 
u Koblence v Německu) a zatoužili se zasvětiti P. Marii formou „Úmluvy lásky“. 
Toto mariánské výchovné hnutí Bohu zasvěcených osob a laiků chtěli přenést 
a žít ve své vlasti. V roce 1941 odjela do Schönstattu do noviciátu dívka, aby 
se stala Mariinou sestrou. Potom následovaly další. Po roce 1948 následo-
val u nás přísný zákaz hnutí. Po roce 1989 se obnovila touha schönstattské 
rodiny po originální svatyňce - věrné kopii svatyňky ze Schönstattu. Stavba  
v Rokoli započala v roce 1996 a byla posvěcena Mns. Karlem Otčenáškem, 
biskupem královéhradeckým 19. července 1997 a dostala jméno Betlém. Dnes 
je takových ve světě přes 180. Tolik o historii poutního místa po současnost. 
Rokolské Mariánské poutní místo navštěvují věřící dojíždějící dnes i z větších 
vzdáleností, ale podstatně ubylo těch blízkých, což odpovídá současnému stavu 
věřících v naší republice.

Z kroniky naší kaple
• Církevní obřady se konaly obdobně jako v minulých letech, nezapomnělo 

se na varhanní koncert a 8. 1. 2017 vystoupení pěvecko-hudebního sboru 
z Nového Hrádku při mši

• Nemilou událostí pro věřící bylo úmrtí kardinála Miloslava Vlka (*17. 5. 
1932 – †18. 3. 2017). Pohřeb se konal dne 25. března ve Svatovítské  
katedrále, kde byl také v hrobce pochován.

Varhanní koncert
Josef Nývlt

I když se budu opakovat, i v tomto roce se podařilo zajistit na svátek sv. Vác-
lava, již po patnácté, varhanní koncert v naší obci. V programovém průvodci 
se dozvídáme, že i zakladatelé mají důvod k hrdosti, že na jeho obrovskou 
práci s  přípravou vystoupení stačí tři hlavní organizátoři, kteří spolupracují  
s pořadateli přímo v místech koncertů. To se zpětně promítá do naprosto  
minimálních nákladů, které nám poskytuje Královéhradecký kraj a Polský  
institut v Praze. Potřebovali bychom sponzora, který by nám poskytl větší 
existenční jistotu, uvádí jeden ze zakladatelů Michal Novenko. Opět i letos  
se podařilo představit mladé talenty z Pražské konzervatoře a rovněž nebudou 
chybět skvělí zahraniční interpreti z Polska, Slovenska a Itálie. Tak i letos všem, 
kteří se účastní festivalových koncertů v sedmnácti krásných chrámových pro-
storách, přejí zakladatelé hluboké zážitky. Rovněž z naší strany patří srdečný 
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dík místním zastupitelům obce, kteří schvalují realizaci koncertu v naší kapli. 
Dokladem, že o tento koncert je zájem, je značná účast našich občanů. V le-
tošním roce u nás vystupují: Václav Uhlíř – varhany a Hana Medková – soprán. 

Předvedeny následující skladby:
• George Friedrich Händel – Koncert B dur (1. věta), Dvě árie z oratoria 

Mesiáš
• Johan Sebastian Bach – Fuga C moll, Schafe können sicher Weiden
• Wolfgang Amadeus Mozart – Andante F dur, Alleluja (z Exsultate jubi-

late)
• Joseph Haydn – Flötenuhr (výběr), árie Gabriela z oratoria Stvoření
• František Xaver Brixi – Taccota a fuga A moll
• Luboš Sluka – Dvě ave Maria
• Václav Uhlíř – Improvizace na duchovní píseň Svatý Václave

MASOPUST A DěTSKý KARNEVAl
Masopustní víkend se konal v sobotu 11. února 2017, což bylo oproti tradici 

o jeden týden dříve, protože tradiční termín shodně jako v roce 2016 kolidoval 
s jarními prázdninami. Účastníci se začali scházet k malému občerstvení před 
dlouhou poutí obcí po 9. hodině v místním hostinci a málokdo odmítl již tradiční 
výbornou gulášovou polévku. Průvod byl zahájen v 9.30 do podmračeného 
dne s teplotou těsně pod bodem mrazu, takže o vlezlou vlhkost nebyla nouze. 
Zřejmě z tohoto důvodu bylo masek o něco méně, než bývá na začátku průvodu 
zvykem, nakonec napočítáno kolem 90. Průvod opět doprovázela harmonika 
Míry Kožešníka a každý, kdo se alespoň na chvíli přidal s dalším hudebním 
doprovodem, byl vítán. Závěrečného kolečka se na návsi v 18 hodin zúčastnilo 

Činnost SRPDŠ při ZŠ Česká Čermná 
v roce 2017
Mgr. Pavlína Sychrovská, Ing. Petra Kvapilová

Sraz obcí Čermných – 2. 9. 2017
Miroslav Kožešník

Tradiční sraz obyvatel obcí Čermná se letos uskutečnil první zářijovou sobotu 
v obci Dolní Čermná, která se nachází v okrese Ústí nad Orlicí, v Pardubickém 
kraji, a leží mezi obcemi Lanškroun a Ústí nad Orlicí. S více jak 1300 obyvateli 
je z Čermných největší. „Naši“ Čermáci se na tomto srazu zúčastnili v hojném 
počtu 41 lidí a to nás ještě odpoledne přijeli podpořit v soutěžních disciplínách 
další spoluobčané svými auty. Vše probíhalo v novém a pěkně zařízeném spor-
tovním a kulturním areálu. Tam bylo připraveno veškeré zázemí včetně pestré 
možnosti občerstvení i pro náročné mlsné jazýčky. Aktivně jsme se zúčastnili 
několika soutěží. Zejména ve velmi náročné soutěži Železný hasič obstáli Hon-
za Vlček a Erik Hillmann ve velmi početné a silné konkurenci. Tato velmi fyzic-
ky náročná soutěž byla motivována pravidly mezinárodní soutěže. Zajímavostí 
je, že v této soutěži naše republika v letošním roce na světových hrách v Los 
Angeles v Americe získala bezkonkurenčně fantastické první místo zásluhou 
hasiče z Vyškova Petra Moleše. A aby toho nebylo málo, získali jsme i první 
místo v soutěži družstev. Hasičská soutěž v Dolní Čermné probíhala za značné 
podpory a pozornosti všech účastníků srazu. Celé setkání bylo doprovázeno  
i pestrým kulturním programem během celého dne. Odpoledne byl také  
organizován krátký výlet na nedalekou rozhlednu Mariánka u Horní Čermné, 
ze které je krásný rozhled po okolí.

Během setkání starostů a zastupitelů bylo rozhodnuto, že příští sraz Čerm-
ných v roce 2018 bude v obci Čermná u Libouchce v severních Čechách,  
kam se již všichni znovu těšíme.

popisek
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okolo 15 masek. Dobrá nálada vydržela i na večerní taneční zábavu, kde se  
o rock´n´rollové předtančení postarali sourozenci Marcela a Jirka Urbánkovi.

Dětský karneval se konal hned další den v neděli 12. února. Také zde bylo 
méně dětí, než bývá obvyklé, ale o to více si to užily ty, které přišly, protože 
měly více místa k tanci a hrám, a odnesly si více dárků a výher. O nezapome-
nutelné odpoledne se opět postarali Jarda Lukáš coby moderátor a skupina 
děvčat, které pro děti všechny hrátky připravily. Koláče od kuchařek ze školní 
jídelny a pomocnic se opět snědly beze zbytku.

Při masopustu se vybralo 15 393 Kč. Děkujeme všem účastníkům maso-
pustního průvodu, všem, kteří pomohli s organizací masopustu a dětského 
karnevalu, a všem, kteří podpořili děti ze ZŠ a MŠ v České Čermné.

DěTSKý DEN
Dětský den se konal v sobotu 3. června, účast opět podpořili i obyvatelé sou-

sední polské Březové. V tomto roce se oficiálně zaregistrovalo 125 soutěžících 
dětí. Největší atrakcí byl Mobilní trilopark se vzdělávacím a tvořivým progra-
mem, kde si děti mohly z písku vykopat kosti dinosaura nebo odlít ze sádry 
nějakého prehistorického tvora. Vše bylo spojeno se zajímavými přednáškami 
odborníků, kteří tento program vedli.

S organizací opět velmi zásadně pomohly i místní spolky, hasiči, myslivci, 
turisté a v nemalé míře i mladá generace spoluobčanů. Počasí tentokrát vyšlo 
naprosto bezchybně, takže se celá akce mohla završit pěnou, kterou pro děti 
odborně  namíchal a na téměř polovinu horního travnatého hřiště nastříkal 
profesionální hasič Zdeněk Čechura. Děti odcházely sice mokré a špinavé, ale 
naprosto spokojené. 

PŘíJMy A VýDAJE
Příjmy z masopustu a dětského karnevalu činily 17 544 Kč, což bylo o 2,5 

tisíce méně než předchozí rok. Výdaje byly 11 626 Kč (zejména za občerstvení 
pro masky, hudební produkci na taneční zábavě, poplatek OSA, ceny, koláče 
a další občerstvení na dětský karneval).

Celkové příjmy do pokladny SRPDŠ za celý rok 2017 byly 37 261 Kč, 
včetně příspěvku na dětský den 4 000 Kč z programu mikrosponzoringu  
od společnosti Wikov MGI, a. s., příspěvku 3 000 Kč od KČT (podíl na zapla-
cení Mobilního triloparku) a příspěvků do fondu SRPDŠ od rodičů dětí. Výdaje 
však činily 49 080 Kč. Rozdíl byl doplněn úsporami z let předešlých. Výdaje 
byly použity na uhrazení nákladů na pořádání dětského karnevalu a dětského 
dne (Mobilní trilopark, projížďky na koních, dárky a občerstvení pro děti), na 
pokrytí části nákladů na kurz bruslení pro všechny žáky ZŠ, příspěvky na školní 
výlety ZŠ i MŠ, na školní a výtvarné pomůcky žákům. Náklady minulého roku 
nepříznivě ovlivnila vyšší platba za živou hudební produkci na masopustní zába-
vě, ale i dražší (ale velmi zajímavá a poučná) atrakce na dětský den.

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky se konaly ve dnech 20. – 21. 10.
Výsledky hlasování v obci Česká Čermná:
celkem voličů: 417 z toho se zúčastnilo: 302 voličů, tj. 72 %
neplatné hlasy: 1, platné hlasy: 301

Výsledky hlasování:

Do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se celkem dostalo 9 politických 
stran a hnutí s následující celkovou úspěšností:
ANO 2011 – 29,65 %, ODS – 11,32 %, Piráti – 10,79 %, SPD – 10,64 %,
KSČ – 7,77 %, ČSSD – 7,27 %, KDU–ČSL – 5,80 %, TOP 09 – 5,30 %,
STAN – 5,17 %

Sestavením vlády pan prezident Miloš Zeman pověřil leadera vítězného hnutí 
ANO 2011 Andreje Babiše. Tomu se sice podařilo sestavit vládní kabinet, ale 
všech 8 zbývajících stran sněmovny odmítlo s hnutím ANO spolupracovat,  
a tak Babišova vláda neuspěla při hlasování o důvěře. Přesto prezident jmeno-
val premiérem Andreje Babiše. 

Volby 2017

strana hlasy %

1. Občanská demokratická strana 40 13,0

2. Řád národa – Vlastenecká unie 2 0,7

4. Česká strana sociálně demokratická 37 12,0

6. Radostné Česko 1 0,3

7. Starostové a nezávislí 7 2,0

8. Komunistická strana Čech a Moravy 2 0,7

9. Strana Zelených 4 1,5

10. Rozumní – stop migraci a diktátu EU 3 1,0

12. Strana svobodných občanů 4 1,5

15. Česká pirátská strana 23 8,0

20. Top 09 7 2,0

21. ANO 2011 93 31,0

24. Křesťanská a demokratická unie – Čs. strana lidová 43 15,0

26. Realisté 1 0,3

27. Sportovci 2 0,7

29. Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura 31 10,0

30. Strana práv občanů 1 0,3
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Zapojení školy do soutěží
• školní celoroční soutěž „O nejlepšího sběrače“

Pořadí na prvních třech místech:

První v pořadí si mohli za odměnu vybrat sportovní zboží za 800 Kč, druzí  
za 700 Kč, třetí dostal celoroční předplatné časopisu Junior.

• celoroční sběr pomerančové a citronové kůry, předprázdninový sběr bylin  
(do pokladny SRPDŠ odevzdáno 1217 Kč)

Pořadí na prvních třech místech:

Rok 2017 na základní škole
Mgr. Libuše Prokopová

Personální obsazení
ředitelka: Mgr. Libuše Prokopová
učitelky: Mgr. Hana Hlaváčková a Mgr. Jana Pražáková
vychovatelka družiny: Mgr. Jana Pražáková
školnice a topička: Eva Maršíková

Žáci ve školním roce 2017/2018
Školu navštěvuje 34 žáků ( z toho 10 dojíždí – z Hronova, Lipí, Jizbice  

a Dobrošova).
• třída – 1. a 3. ročník (11 + 8 žáků), tř. učitelka L. Prokopová
• třída – 2., 4. a 5. ročník (5 + 4 + 6 žáků), tř. učitelka H. Hlaváčková

S účinností od 1. 9. 2017 byla navýšena kapacita školní družiny na 30  
zapsaných dětí.

Kategorie papír:

Vojtěchová Ema 707,3 kg

Jakubcová Julie 388,5 kg

Matějů Jana 262 kg

Kategorie PET lahve:

Selecký Patrik 89 pytlů

Říha Daniel 79 pytlů

Krombholzová Kateřina 58 pytlů

Kůra:

Jakubcová Julie 11,750 kg

Zámečník Radim 10,960 kg

Sychrovský Lukáš 5,560 kg

Byliny:

Cejnar Václav 1,570 kg

Pinkavová Nikol 1,430 kg

Matějíčková Adéla 0,763 kg

V letošním ročníku této soutěže se neuskutečnily žádné změny v pravidlech 
ani ve znění názvu, ale nastaly velké změny na vašich zahradách. Všem velký 
dík za tu pestrost a oku lahodící pohledy do zahrad nezakrytých vysokými 
ploty. Od jara do zimy je velmi inspirativní procházet se vesnicí a nechávat se 
nabíjet vámi upravenou přírodou. Jak řekl jeden úspěšný zahradní architekt 
Ferdinand Leffler: „...zahrada je z velké části o člověku“. Některý na zahradě 
hledá harmonii a klid, jiný zas dobrodružství. Já to zase vnímám tak, že jsou 
zahrady, ve kterých se majitelé takzvaně rádi hrabou v hlíně a mají každý rok 
upravené záhony plné letniček, kvetoucích keřů jak z časopisu a zelený anglic-
ký trávník. Anebo naopak potkávám zahrady, jejichž majitelé si jen v nutných 
případech zakleknou mezi zeleň a zbaví ji plevele, krásu však nadělají stejně 
tak. A pro porovnání poslední rozdělení podle odborné literatury. Existují  
tu moderní zahrady s přesnými liniemi a pravidelnými tvary, ale také divoké 
zahrady, které zachovávají přirozený venkovský vzhled a jsou šetrné k ekosys-
tému. Co je lepší nebo horší, nechám na vás. Avšak celkový dojem vesnice 
utváříme všichni společně.

Hodnotící komise se letos dohodla na následujících výsledcích:

Finalisté byli obdarováni poukázkami na nákup zahradnického sortimentu  
v českoskalickém zahradnictví. Výhercům ještě jednou gratuluji. Na závěr bych 
ráda požádala o spolupráci vás, občany. Když se procházíte vesnicí, určitě 
se zastavíte u některé zahrady nebo kvetoucího balkonu a nasáváte tu krásu; 
prosím zdokumentujte onen pohled a zašlete jej na emailovou adresu obce. 
Předem moc děkuji.

Soutěž
„Rozkvetlý dům“ a „Malebná zahrada“
Mgr. Eva Voborníková

Kategorie Rozkvetlý dům Malebná zahrada

1. místo Karel a Eva Šolcovi čp. 35 Iva Kozlová čp. 162

2. místo Miroslav a Jana Beranovi čp. 152 Jan a Jana Ptáčkovi čp. 9

3. místo Vladimír a Radka Karešovi čp. 153 Antonie Bubeníčková čp. 138
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• výtvarná soutěž Mandala – odesláno 15 prací, Julie Jakubcová postoupila 
do celostátního kola (obdržela diplom a kalendář vítězných mandal)

• výtvarná soutěž Dolu Bohumír Jívka – „O nejhezčího maskota Bohumírka“ 
– odesláno 15 prací

• Matematický klokan – 3. – 5. ročníky (mezinárodní matematická soutěž)
• výtvarná soutěž „ Z pohádky do pohádky“ – výtvarné zpracování pohádek 

ze Španělska (org. Déčko Náchod) – oceněni žáci Štěpán Lanka a Tobiáš 
Pádr

• výtvarná soutěž „Zelenina plná vitamínů“ - organizoval náchodský zahrád-
kářský svaz – odesláno 5 prací – 3. místo ve své kategorii získala Julie 
Jakubcová

• 1. atletická olympiáda v Náchodě (viz článek níže)

Prezentace školy na veřejnosti
• Den otevřených dveří před zápisem do 1. ročníku
• vystoupení kroužku břišních tanečnic na „Pohořském střevíčku a Bambifes-

tu v Náchodě
• besídka ke Dni matek pro veřejnost
• kulturní vystoupení při Vítání občánků v obci
• vystoupení flétniček na vánoční besídce ve školce
• organizování jarního a předvánočního keramického tvoření, adventního 

tvoření
• vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu

Další zajímavé aktivity školy
• beseda o zdravé výživě
• Nultá školička – 7 setkání s předškoláky ve škole (příprava na školu)
• kurz dopravní výchovy (12 hod teorie + 4 hod jízdy na DH)
• lyžařský kurz Soptík v Olešnici v Orl. h. (2 dny)
• divadlo Beránek – návštěna koncertu chlapeckého pěvec. sboru z Hradce 

Králové
• EKO-HRY – areál Déčka – ekologický program s plněním úkolů
• kurz plavání (3. + 4. roč.)
• účast v projektu „Ukliďme Česko“ – úklid okolí obce
• „Ochutnávkový koš“ s ovocem + příprava zdravé svačinky (projekt Ovoce 

do škol)
• projekt Planeta Země – tentokrát Brazílie – kino Vesmír Náchod
• kurz in-line bruslení (5 lekcí)
• školní výlet – zámek Hrádek u Nechanic, Archeopark Všestary, Památník 

bitvy na Chlumu
• pěší výlet a prohlídka bunkru Kahan III.
• adventní výlet do Ratibořic

ATlETICKÁ OlyMPIÁDA
Dne 23. 6. 2017 se  uskutečnila 1. atletická olympiáda základních škol 

náchodského okresu, která se konala u příležitosti znovuotevření atletického 
stadionu v Náchodě na Hamrech po jeho celkové rekonstrukci. Naše škola 
využila skvělou příležitost zasoutěžit si s ostatními školami, setkat se v krásném 
sportovním areálu a strávit jeden z posledních dnů školního roku sportováním, 
fanděním a získáváním nových zkušeností.

Přihlásili jsme se do všech disciplín, které nám pořadatelé nabídli, a i když  
jsme  neměli dostatečné možnosti na trénování, vstoupili jsme do bojů o me-
daile s velkou vervou a vedeni hesem „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. 
A to se nám vyplatilo! V celkovém pořadí malých škol jsme obsadili krásné 
3. místo!! A v jednotlivcích zazářila Kateřina Krombholzová v běžeckých  
disciplínách, které suverénně vyhrála.

Pořadatelé, což byla Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, nám 
připravili výborně zorganizované závody na krásně opraveném stadionu, na 
každého účastníka čekalo občerstvení a pro vítěze byly připraveny hodnotné 
ceny. A také nás čekalo překvapení! Slavnostního otevření stadionu se kromě 
významných hostů z vedení města Náchoda, kraje i celé republiky zúčastnili 
také skuteční  současní i bývalí olympionici -  snowboardistka Eva Samková,   
kanoista Josef Dostál a běžkyně na lyžích Květa Jeriová. Vydrželi docela dlouho 
obležení všech účastníků, podepisovali se všem  a odpovídali na dotazy.

Velký dík patří všem žákům, kteří se olympiády zúčastnili a už nás v poště 
čeká přihláška na 2. ročník!

Hana Hlaváčková, učitelka ZŠ v České Čermné

VyBRANé HISTORICKé POSTAVě NAPIŠ DOPIS
– tak znělo zadání slohové práce v září 2017 v ZŠ Česká Čermná:

Milý kníže Václave,
vybrala jsem si Tě, protože se mi líbí, že máš také svátek, a že právě  

Ty můžeš být naším patronem. Dobře jsi to vymyslel s těmi Germány a nebylo 
Ti jedno, jestli zůstaneme nebo nezůstaneme naživu! A také se mi líbí ta po-
věst, která se k Tobě váže a doufám, že až naší zemi bude opravdu bídně, tak 
že nám v tom pomůžeš!

Píšu Ti proto, že jsem se chtěla zeptat, jestli bys pro naši zem něco mohl 
udělat. Třeba to, že by se nikdo nehádal a nezabíjel. A měli by se všichni dobře 
a všem by se dobře žilo!

Pozdravuje Veronika Lanková 
(žákyně 5. ročníku ZŠ Česká Čermná)
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Mateřská škola a školní jídelna Česká Čermná
Jarmila Exnerová

Kolektiv MŠ tvoří:
vedoucí a zároveň i učitelka Jarmila Exnerová
učitelka do července 2017 Dis. Zlata Mikušíková
učitelka od srpna 2017  Martina Dusilová
    Lenka Baudischová
uklízečky   Jitka Kulhánková
    Ladislava Mošnerová
hlavní kuchařka   Jitka Kulhánková
vedoucí školní jídelny  Ladislava Mošnerová
topič    Milan Maršík

Průběh roku 2017 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 naší mateřské školy je lokalita a prostředí, ve kterém se 
nachází. Tento rok (3letý program 2014–2017) bylo vzdělávání zaměřeno na 
„Dítě a jeho tělo“ (vše, co souvisí s pohybem, zdravím, správným stravováním), 
a na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost.

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

Učitelky využívaly metody aktivního prožitkového poznávání, experimento-
vání, objevování a individuálního přístupu.

K nadstandardním aktivitám mateřské školy patřilo vedení kroužků 
a kurzy:
• Výtvarně-pracovní (Dis. Zlata Mikušíková a od srpna Martina Dusilová)  

– 20 dětí
• Veselé pískání – hra na flétnu (Jarmila Exnerová) – 7 dětí
• Angličtina hravě (Mgr. Jana Pražáková) – 11 dětí
• Břišní tance (Bc. Tereza Išová) – 5 dětí
• Předškoláček (Jarmila Exnerová, Martina Dusilová)
• Bruslení na ledě (Jana Paslerová)
• In-line bruslení (Jana Paslerová)
• Plavání (učitelé plavecké školy)

K zápisu (11. a 12. května 2017) se dostavily 4 děti. Byly přijaty všechny. 
V říjnu bylo přijato ještě jedno dítě, tím se naplnil stav MŠ pro školní rok 
2017/2018 na 23 dětí.

V tomto školním roce bylo zařazeno do ZŠ 9 dětí a 8 odešlo do ZŠ Česká 
Čermná – Viktorie Klamtová (Jizbice), Gabriela Lanková (Česká Čermná), 
Stela Mošnerová (Česká Čermná), Nela Obalová (Česká Čermná), Tomáš 
Sychrovský (Česká Čermná), Jan Štěpán (Dobrošov), Stela Vojtěchová (Jiz-
bice), Matyáš Zámečník (Jizbice) a Aneta Marková (Česká Čermná) odešla  
do ZŠ Nový Hrádek

Akce pro rodiče a děti pořádané mateřskou školou
• Mikulášská besídka se zpěvy, básněmi a nadílkou
• Vánoční rozjímání – besídka
• Společné velikonoční tvoření
• Odborné vyšetření zraku dětí
• Výlet na farmu Wenet a do muzeí v Polici nad Metují – 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
• Zdravá výživa
• Rej čarodějnic – den v maskách
• Čistění studánek, hry v lese – přírodovědné vycházky do lesa (ekologie)
• Plavecký výcvik pro předškoláky
• Školička výuky bruslení na zimním stadionu
• Školička výuky bruslení na in-linech
• Návštěva bunkru Kahan
• Pečení vánočního cukroví
• Pečení a vaření v průběhu roku
• Tvoření z keramické hlíny
• Návštěva ZŠ s předškoláky
• Pečení velikonočních perníčků a beránka, zdobení vajec
• Den dětí – týden plný her, zábavy a sportování
• Letní karneval
• Hledáme poklad – hra na stopovanou
• Focení dětí 2x do roka
• Večerní spaní v MŠ
• Slavnostní předání vysvědčení z kroužku Veselého pískání a z Výtvarně-pra-

covního

Společné akce se ZŠ:
• Koncert v Beránku
• Návštěva ZŠ s předškoláky před zápisem do první třídy
• Návštěva školy při Masopustu a v maskách čarodějnic
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• Ukliďme Česko
• Dravci
• Adventní tvoření v ZŠ
• Advent v Ratibořicích
• Keramické tvoření s rodiči
• 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 v obci

Akce pro veřejnost
• Koledy při adventním rozsvěcení stromu
• Vánoční besídka pro naše starší spoluobčany České Čermné

Akce zajišťované zaměstnanci ŠJ
• Pohoštění ve formě koláčů pro všechny účastníky karnevalu po Masopustu
• 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

Dolní řada zleva: Filip Sychrovský, Barbora Erberová, Eliška Voborníková, Tereza Koutná, 
Nikol Školníková, Jakub Kárník, Daniel Droždž, Boris Ramazanov

Druhá řada zleva: Gabriela Lanková, Viktorie Klamtová, Barbora Erberová, Jakub Kuťák, 
Radek Wirciński, Martin Matějíček, Pavel Baudisch, Kryštof Pádr, Patricie Balcarová, 

Kristýna Selecká
Třetí řada zleva: Adriana Koselová, Aneta Marková, Stela Vojtěchová, Matyáš Zámečník, 

Tomáš Sychrovský, Jan Štěpán, Nela Obalová, Stela Mošnerová

Oblast materiálního vybavení a oprav
Během roku byla zakoupena multifunkční laserová černobílá tiskárna. Byla 

vymalována lehárna, opraven a vymalován strop nad schodištěm, opravena  
a vymalována šatna školáků v přízemí.

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 po-
hyb, zajistí účast na plavecké výuce, výuku bruslení, společná tvoření a setkání  
s rodiči, spolupráci s odborníky v oblasti logopedie, spolupráci s rodiči a budou 
rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi MŠ, ZŠ a obecním úřadem a formovat 
vytvoření pozitivního vztahu k lidem a k dění v obci.

děti v MŠ
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Nějak nám ten rok utekl… na „Dlouhou noc“ jsme zase ochutnávali brambo-
rové saláty, tentokrát už po sedmé.

Určitě se nám v minulém roce vydařily oba „Taneční večery“, aprílový  
i ten Svatomartinský, s ochutnávkou mladých vín v místním kulturním stánku  
U javora. Jsme rádi, když nás přijdete podpořit na milé setkání se sousedy.  
Za taneční sekci se angažovali Blanka a Jarda Lukášovi.

Sportovní sekce uspořádala dva pidi turnaje ve volejbale. Pomohli jsme uklidit 
Česko, splout Metuji, stanovali jsme za humny a vyrazili na tajný výlet – ten-
tokráte do Broumovského výběžku, kde jsme dobyli vrchol místního významu, 
Ruprechtický špičák. Nebýt toho, že poslední úsek byl pěkný krpál a na roz-
hledně ostře fičelo, tak bychom se tam snad i někdy vrátili.

Tedy jsme toho v roce 2017 stihli spoustu a bylo i něco navíc.

Jarní výlet KČT 
Trochu spontánní, ale vydařená akce. Byla sobota 22. dubna 2017, kdy 

jsme se ráno v 9.30 hodin sešli před budovou nádraží v Kudowa Zdroji  
v sousedním Polsku. I přes ne zrovna pěkné počasí po ránu se nás sešla větší 
skupina – celkem 20 turistů.

Trať vedla krásnou a malebnou krajinou Kladského pomezí do Klodzka. Jeli 
jsme přes Lewin Klodzki, známý vysoký železniční viadukt. Zajímavostí je nejen 
výškové převýšení tratě a spousta oblouků, ale i zapadlá nádraží, kde se zastavil 
čas. Projeli jsme dvěma tunely, pokračovali přes Duszniki Zdroj, Szczytnou  
až do Polanice Zdroj.

Cestou se otvíraly krásné výhledy na panorama Broumovské vrchoviny  
a Krkonoš a na druhé straně pak Orlických hor a Kralického Sněžníku.

V Polanici jsme dopoledne navštívili sklářskou huť Barbara, která se nachází 
na kraji města. Zde jsme si prohlédli expozici výrobků uměleckého skla a byli 
se podívat přímo na výrobu. Zde bylo krásně vidět, jak se ze sklovité hmoty 
(vsázky) vyrábí skleněná nádoba. Jak se sklo taví, fouká do formy, zarovnává 
a následně odděluje od foukací píšťaly. Pracovní souhra sklářů při výrobě byla 
pro nás na první pohled neuvěřitelná. Jejich koncert činností měl ale pevný 
řád. Dnes se v této huti zaměřují více na tvorbu průmyslového skla a umělecká 
výroba je jen doplňková. Je to tradiční, ale fyzicky náročná práce.

Po návštěvě sklárny jsme se po místní kolonádě přesunuli do centra lázeň-
ského města a navštívili restauraci „Fabryka Smaku“, kde jsme poobědvali.  
Místní speciality, nádherně servírované, doplněné českým pivem a příjemnou 
atmosférou, byly vpravdě gastronomickým zážitkem.

Pokračovali jsme prohlídkou města, prošli jsme si hlavní lázeňský park  
s krásnou květinovou výsadbou, kolonádu s architekturou hrázděných budov, 

KČT Česká Čermná v roce 2017
Pavel Kvapil, Jaroslav Lukáš

prohlédli si přírodní divadlo a obdivovali lázeňské domy. V parku se nachází 
„barevná fontána“, která ještě nebyla,  s ohledem na zimní počasí, v provozu, 
ale bylo možné vidět útroby technického provedení fontány. Od května  
do října tato fontána s instalovanými 726 tryskami za doprovodu hudby a 16  
barevných světel předvádí každý den svou vodní hru až do výše 12 m.

Zajímavostí pro náš výlet byla živá dáma, tedy hra dáma, kde každý z členů 
výpravy obsadil na začátku hry políčko na velké šachovnici umístěné v parku  
a snažil se co nejlépe hrát ve prospěch svého týmu.

Přes lázeňské parky  jsem se vydali na Tor saneczkowy „Góralka“, tedy na 
bobovou dráhu. Měli jsme štěstí, dráha byla již otevřená. To byla atrakce nejen 
pro děti, ale po zjištění, že vozík uveze až 140 kg, se do plechového koryta 
dráhy vydali i nejzdatnější jedinci výpravy.

Pomalu se do nás vkrádal chlad aprílového počasí, a tak jsme se vydali přes 
centrum města k nádraží. Před odjezdem jsme ještě stihli kávu a už s námi 
vláček stoupal a klesal krajinou zpět k hranicím.

Počasí nám celkově přálo a vraceli jsme se plni společenských, kulturních, 
poznávacích a gastronomických zážitků.

turisti KČT Česká Čermná
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Je mi velkým potěšením, že po několika letech mohu opět psát článek s tímto 
nadpisem. Tento nápad, uspořádat dětský tábor pro místní děti – Čermáčky, 
se zrodil před třinácti lety v hlavě mé a mých sester. Šest let jsme pak každé 
léto společně s dalšími rodinnými příslušníky, kamarády a rodiči dětí zajišťovali 
vše potřebné pro to, aby děti, ale i my měli na co vzpomínat. Letos o letních 
prázdninách mě napadlo znovuzrození této myšlenky, v podobě příměstského, 
spíše by se hodilo přívesnického, tábora, tedy zajištění programu jen přes den 
pro místní a přespolní děti. Kvůli mateřským povinnostem mne tentokrát nedo-
provázely moje sestry, ale velice šikovné a stejně naladěné osoby, čermenské 
občanky Marie Daňhelková, Pavla Stříteská a Dominika Švorcová. Vzhledem 
k tomu, že se červencový tábor dětem moc líbil, nakonec se konal i srpnový 
turnus. Oba dva tábory probíhaly převážně na místní sokolovně a obědy nám 
vařili ve školní jídelně. Sportovní a výtvarné pomůcky nám zapůjčila škola.

Téma prvního turnusu – Honba za pokladem – děti ohromilo. Hráli jsme 
si na piráty, kteří si nejprve museli sestavit loď, opatřit si pirátské vybavení 
a hlavně zorientovat se na mapě s vyznačeným pokladem. Cestou na ostrov 
pokladu navštívili legrační ostrov protikladů, kde ne znamenalo ano a pomalu 
znamenalo rychle, dále prokázali odvážnost na ostrově s minovým polem,  
v jeskyni smrti nebo ve žraločí zátoce, kde museli nasbírat indicie, které je 
navedly na místo ukrytí pokladu. Truhla plná zlata, mincí, šperků a sladkostí 
se našim pirátům nakonec podařila vykopat. S pocitem hrdosti a spokojenosti 
jsme se rozloučili na palubě lodi zkonstruované z tvrdé lepenky. Tuto úžasnou 
kulisu ztvárnil pan Jakubec, tatínek přihlášeného dítěte.

Právě na této lodi jsme se opět s dětmi přivítali v srpnu na druhém turnusu. 
Tentokrát na téma Cesta kolem světa s Pepkem Námořníkem. Děti se při 
pomyslném putování kolem naší planety naučily pracovat s kompasem, uvázat 
lodní uzel, poznaly krutost rozbouřeného moře, ale také zažily hodně zábavy, 
třeba v Grónsku závodily jako psi v psím spřežení, nebo v Riu de Janeiro se ve 
vlastnoručně vyrobeném kostýmu prošly karnevalovým průvodem, v Austrálii 
si zaházely bumerangem, v Číně ochutnaly čajový dýchánek, v Egyptě se projely 
na velbloudu tvářícím se jako kůň a na zpáteční cestě domů si vyzkoušely při-
pravit pravou italskou pizzu. Čím vším projely a co poznaly, to nakonec před-
stavily i svým rodičům v podobě krátkého hudebně-dramatického vystoupení. 

Oba tábory se vryly do mé paměti a chci moc poděkovat všem, kteří se po-
díleli na uskutečnění těchto akcí pro naše děti. 

Tím bych ještě chtěla navázat na další činnost pro naše ratolesti. Od září 
tohoto roku byl založen kroužek Čermáček, který je turisticko-tábornicky  
zaměřen a je určen pro zájemce od 4 do 15 let. Více v příštím vydání ročenky.

Čermáček
Mgr. Eva Voborníková

tábor „Čermáček“

tábor „Čermáček“
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Výstavba v obci 
Eva Smažíková

Rekonstrukce domu čp. 116 a 117
Po překonání všech nástrah a úskalí, kdy bylo nutné vypsat veřejnou zakázku 

na dodavatele stavby, koordinátora BOZP a dalších, se nám konečně podařilo 
zahájit stavbu. Nabídku na zhotovitele nám předložili následující společnosti: 
Stavoka Kosice a. s., Kosice 130, Stavhaus s r. o., Dvůr Králové, ALKSTAV  
s r. o. Nové Město nad Metují, KERSON s r. o., Dobré, STAVOS Náchod s r. o., 
Náchod, PS-STAV Náchod s r. o., Náchod.

Smlouvu s vybraným dodavatelem firmou ALKSTAV Nové Město nad Metují 
jsme podepsali 5. 5. 2017 na částku 7 316 453,25 Kč bez DPH. Následně 
dne 8. 6. 2017 došlo k předání stavby. Celý projekt rekonstrukce jsme rozdě-
lili do tří etap. První byla v letošním roce zahájena. To je rekonstrukce 4 bytů,  
hydroizolace celého objektu a venkovní odvodnění a vybudování čistírny  
odpadních vod pro celý dům. Tato levá polovina domu (čp. 116) má být  
dokončena do 30. 6. 2018. Ti z Vás, kdo jste rekonstruovali starý objekt, 
jistě víte, jaké problémy s tím mohou být spojeny. Na nás čekalo jedno nemilé 
překvapení hned v počátku, kdy se připravovala hydroizolace domu a zjistili 
jsme po odbagrování základů, že to jsou jen rovnané kameny bez dalšího  
pojiva. Práce byly na krátkou dobu  zastaveny a stavba byla posouzena stati-
kem. Následně bylo nutné přistoupit k armování a obetonování celých základů, 
což stavbu prodražilo o téměř 240 000 Kč. Další překvapení na sebe nedalo 
dlouho čekat: řešil se problém komínů, kdy každý průduch končí v jiném  
poschodí. Myslím, že si všichni po zdárném dokončení stavby oddychneme,  
a to včetně stavebního dozoru, který nám vykonává ing. Jiří Urban.

 
Vážení spoluobčané, v letošním roce byly zkolaudovány dva rodinné domky 

a bylo jim přiděleno číslo 200 a 201. Na další tři je vydáno stavební povolení 
a jsou rozestavěny, čili lze říci, že se naše obec průběžným tempem neustále 
rozrůstá.

Stezka dřevěných soch Česká Čermná – Běloves u Náchoda
Mnozí jste si jistě všimli, že po obci přibyly dřevěné sochy. Naše obec se 

zapojila do společného projektu s Pevností Dobrošov „Stezka dřevěných soch 
Česká Čermná – Běloves“. Stezku tvoří deset  soch, některé z nich vznikly na 
Pevnosti Dobrošov v rámci dvou ročníků Dobrošovského dřevosochání. Stezka 
je dlouhá asi 8 km. Projít ji můžete z České Čermné „U hříbku“ – první sochy 
zvonička a dřevorubec, dále po žluté turistické značce, u koupaliště je vodník  
s rybou, u obecního úřadu rytíř Hron, směr hraniční přechod je u rybníčku 
„Nádržka“ další vodník a u hraničního přechodu se s vámi za naši obec  
rozloučí čert. Pokračovat můžete směr Dobrošov, kde jsou umístěny další  

sochy, jako je např. na Jiráskově chatě zvonička, a pokud se vydáte do  
Náchoda po zelené turistické značce, cestou potkáte ještě medvěda, letce  
a Běloveského draka. Velké poděkování patří panu Josefu Bartoňovi za dřevo 
– dub, které nám na tyto sochy daroval.

rekonstrukce čp. 116 a 117

dřevěné sochy
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Na jaře, přesněji 8. dubna, se naše vesnice již po druhé zapojila do ce-
losvětové dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Akci podpořila 
místní škola distribucí propagačních letáků a mediální komunikací. Dále obec 
propůjčila prostory sokolovny a financovala občerstvení v podobě buřtů a pití. 
O výbornou bramboračku se postarala naše klubová kuchařka turistka Petra 
Kvapilová a sladkou odměnu pro nejmladší sběrače zakoupil místní spolek  
myslivců. Děkuji vám všem za spolupráci.

A jak to probíhalo? Počasí přálo, tudíž se sešlo 60 sběračů, z toho 23 dětí. 
Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Učitelky, děti ze školky a jejich rodiče se 
vydali sbírat odpadky s pytli a ochrannými rukavicemi lesem nad sokolovnu 
směrem k Bartoňově studánce. Tam vyčistili a ochutnali pramenitou lesní vodu 
a zároveň pomyslně odemkli turistickou sezónu. Na zpáteční cestě si vyprávěli 
o lesních zvířatech a nebezpečí odhozených odpadků v lese. Děti ze školy  
a ostatní dobrovolníci prošli cestu od kravína kolem třešinky k hlavní silnici, 
která je známá tím, že se tu odpadky válejí nejen po zimě. Bohužel není to 
vina jen našich občanů. Všichni jsme se vrátili na sokolovnu, kde odměnou byl 
opečený buřtík nebo teplá polévka. Pro hravé byl zajištěn interaktivní program 
o třídění odpadu. Na závěr se dětem předal diplom, letáček o umístění kontej-
nerů pro tříděný odpad v naší obci a sladká odměna.

Ukliďme Česko
Mgr. Eva Voborníková

Kultura
Alena Kožešníková

Pro kulturní vyžití v naší obci se členové obecního zastupitelstva rozhodli  
pořádat divadelní představení pro děti i dospělé, které se uskutečnilo 11. března 
2017 v místním hostinci U Javora.

V letošním roce k nám s dětským představením přijelo divadlo Na cestě  
z Liberce a zahrálo pohádku O CHYTRÉ HORáKYNI. Loutková inscenace  
na motivy pohádky Boženy Němcové v úpravě i pro nejmenší diváky vypráví  
o tom, jak Manka svým důvtipem získala obdiv a nakonec i srdíčko pana  
knížete.

Pro dospělé diváky si divadelní soubor Medvěd ze Stárkova společně ve spo-
lupráci s divadelním souborem FFAKK z Jiráskova gymnázia Náchod připravil 
komediální divadelně-hudebně-taneční pásmo DIVADELNÍ MR. BEAN. Před-
stavení je inspirováno tvorbou Rowana Atkinsona.

Nově se nám podařilo do kulturních akcí obce zařadit letní kino. Na hřišti  
u sokolovny 12. srpna 2017 promítlo putovní kino z Kolína rodinnou komedii 
ŠPUNTI NA VODĚ. Počasí nám sice moc nepřálo a chladné počasí nepřipo-
mínalo letní srpnový večer, ale ani to nám nezabránilo výborně se pobavit.

Jak již zaznělo, tento ročník úklidu byl zaměřen na třídění odpadu, proto 
se sběrači rozdělili na tzv. plastové, kovové, skleněné a směsné sběrače. Díky 
tomuto systému jsme vytřídili 12 pytlů (7 s plastem, 3 se sklem a 2 s drob-
ným kovovým šrotem) z celkového počtu 28 nasbíraných pytlů. Odhadovaná 
hmotnost odpadu byla okolo 400 kg, to proto, že se cestou vyskytla místa  
s odhozenou asfaltovou rolí, rozbitými kachličkami nebo kovovými částmi aut. 
I vám všem sběračům patří velké dík.

A na závěr porovnání s celorepublikovými čísly: v letošním roce proběhlo  
2 476 úklidů, kterých se účastnilo 96 133 dobrovolníků, z toho 56 345 dětí,  
a nasbíralo se 1 536 tun odpadů. I když malým dílem, ale přece jen jsme 
přispěli k těmto výsledkům. Proto se tímto obracím na další dobrovolníky  
z obce či našeho okolí: Přijďte nás podpořit v dubnu, ať je nás více. Myslím si, 
že tahle společenská a smysluplná akce je lepší, než sedět doma a sledovat, jak 
se zhoršuje životní prostředí kvůli odhozeným odpadkům na nesprávná místa.

uklidíme Česko
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02. 02. 2017
OZ schvaluje
• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  

a Smlouvu o právu provést stavbu
• projektantem pro akci „ZŠ Česká Čermná – stavíme a měníme, půdu si opravíme“ 

ing. Jiřího Urbana
• zpracovatelem žádosti projektu „ZŠ Česká Čermná – stavíme a měníme, půdu  

si opravíme“ podávané do IROPu Východočeskou rozvojovou s. r. o.
• Strategický rozvojový plán obce 2016 – 2025 k 02. 02. 2017
• Rozpočet pro rok 2017 a rozpočtový (střednědobý) výhled  na rok 2018 – 2020
• příspěvek na varhany ve výši 1 000 Kč

OZ neschvaluje
• požadavek na příspěvek ZŠ Trivium Plus Dobřany

OZ souhlasí
• s jarním svozem nebezpečného odpadu fi Marius Pedersen a s přistavením obecního 

velkého kontejneru na velkoobjemový odpad
• s ponecháním příspěvků na životní jubilea a nově narozené děti v již platných  

podmínkách a s rozšířením o výročí svateb

OZ ruší
• směrnici č. 1/2016: Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek ke dni  

2. 2. 2017

Proběhla diskuze o možnosti umístění dřevěných soch v obci a o možnosti získání  
dotace na revitalizaci vodní plochy.

02. 03. 2017
OZ schvaluje
• Účetní závěru obce za rok 2016
• Účetní závěru Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná 

za rok 2016
• Hospodaření Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná 

za rok 2016
• vyloučení firmy PS-STAV Náchod s. r. o z výběrového řízení na rekonstrukci domu 

čp. 116 a 117 z důvodu nedoložení zákonem daných dokladů
• vyzvání druhé firmy v pořadí výběrového řízení k doložení podkladů za stejných  

časových podmínek, jaké měla předcházející firma
• návrh směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OZ neschvaluje
• smlouvu s firmou PS-STAV Náchod s. r. o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod  

na rekonstrukci domu čp. 116 a 117

Ze zasedání obecního zastupitelstva
Ing. Petra Kvapilová

Dárcovství krve 
Miroslav Kožešník

Proč potřebujeme dárce krve? Protože krev hraje v současné medicíně neza-
stupitelnou roli. Nelze jí uměle vyrobit. Je jí třeba při úrazech a řadě operací. 
Jsou lidé, kteří jsou na ni celoživotně odkázáni, např. lidé léčeni umělou led-
vinou nebo se zhoubnými nemocemi krve. Dále je krev nezbytná pro výrobu 
některých léků, které se využívají např. u nemocných s poruchami srážlivosti 
krve, poruchou obranyschopnosti, při léčbě popálenin a dalších. Jak se vyvíjí 
zdravotnictví, stále roste potřeba krve, která je získávána od dobrovolných  
dárců. V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x 
preparát vyrobený z krve. O významu dárcovství krve by bylo možné popsat 
mnoho stránek, ale bez nadsázky se dá říci, že darování krve je veskrze lidský 
čin, kdy při vědomí, že lidská krev je dosud (a ještě dlouho bude) nenahraditelná 
životodárná tekutina nutná k navrácení zdraví a záchraně životů, dárce krve 
opravdu nepřímo svojí cennou tekutinou zachraňuje životy druhých lidí.

Stát se dárcem krve není nic složitého. Může jím být každý zdravý člověk  
ve věku 18 – 65 let. Je možné darovat krev nebo krevní plazmu. Před každým 
odběrem dárce projde vyšetřením, zda je zdráv a jeho krev je vyhovující k dal-
šímu použití. 

I z naší obce pocházejí dárci krve, jejichž činnost jistě není po zásluze dosta-
tečně oceněna. Jen v období od ledna do července roku 2017 bylo na trans-
fúzní stanici Oblastní nemocnice Náchod 18 dárců z České Čermné. Jejich  
celkový počet však je jistě ještě vyšší. Četnost počtu odběrů je sledována  
a dárcům je při dosažení 10, 20 a 40 odběrů udělena bronzová, stříbrná  
a zlatá medaile prof. MUDr. Jana Jánského. Při dosažení 80, 120 a 160  
odběrů je dárcům udělován Zlatý kříž Českého Červeného kříže III. třídy, II. 
třídy a I. třídy. Při dosažení 250 odběrů je na celostátním slavnostním shromáž-
dění udělována Plaketa ČČK Dar krve – dar života.

Jen z uvedeného období je mezi dárci z České Čermné pět z nich, kteří již 
mají zlatou medaili prof. MUDr. Jana Jánského. Jsou to Marek Sychrovský, 
Václav Sychrovský, Miroslav Kožešník, Miroslav Míl a Pavlína Kožešníková, 
která má již 63 odběrů.

Všem dárcům krve bez rozdílu počtu odběrů je nutno vyjádřit veliký dík, 
protože třeba právě ta jejich darovaná krev může pomoci zachránit život náš 
nebo našich blízkých.
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17. 10. 2017
OZ schvaluje
• rozdělení projektu „Zvýšení bezpečnosti chodců“ na dvě části a to tak, že se poptá 

stavební část u stavebních firem a druhá část u dodavatelů dopravního značení
• zajištění poukázek na vyhlášení vítězů akce „Rozkvetlý dům, malebná zahrada“  

ze zahradnictví
• vydání kalendáře obce Česká Čermná na rok 2018 v počtu 75 ks a  a výrobu PF 

na rok 2018

22. 11. 2017
OZ schvaluje
• zateplení soklu při rekonstrukci čp. 116 a 117; při první fázi rekonstrukce se zateplí 

1/2 soklu a svrchní materiál (obklad) se nakoupí pro celý dům
• zachování oken v čp. 116 a 117 ve stávajících rozměrech
• podání návrhu na změnu PRVku na Královéhradecký kraj ve smyslu zrušení plánů  

na centrální ČOV a řešení menšími lokálními čističkami
• vydání ročenky ve stejném rozsahu a počtu 300 ks jako v minulých letech

OZ pověřuje
• pověřuje starostku k podání žádosti o dotaci 3. výzva MZe na revitalizaci MVN  

z programu 129230

OZ souhlasí
• s dodatkem ke smlouvě č. 950615 o odvozu odpadu ze dne 8. 3. 2004 s firmou 

Marius Pedersen

Proběhla diskuze o adventním koncertu a rozsvěcení vánočního stromu.

13. 12. 2017
OZ schvaluje
• Dodatek č. 1 ke smlouvě na kompletní dodávku stavby „Rekonstrukce objektu Česká 

Čermná čp. 116 a 117“
• změnu tvaru střechy dle předloženého návrhu
• Rozpočet obce Česká Čermná na rok 2018
• Veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých činností Městské policie Náchod na  

území obce Česká Čermná č. KT/8/2017, o odchytu psů

OZ souhlasí
• se směnou pozemku p. č. 863/2 za část pozemku ve stejné výměře – to je 115 m2  

z parcely 862/5

Diskutovalo se o adventním koncertu a divadelním představení pro děti a pro dospělé.

Předány Informace o stavu prací na domě čp 116 a 117 a o akci „Ukliďme Česko“.

30. 03. 2017
OZ schvaluje
• dodavatelem na veřejnou zakázku Oprava domu čp. 116 a 117 společnost  

Alkstav s. r. o.
• projektantem akce „Řešení dopravní situace v obci“ ing. Filipa  Eichlera, Ph.D.
• nákup pozemků od pí Škodové a pí Mervartové

OZ neschvaluje
• spolupráci s firmou Profesionálové na projektu „Inženýrské sítě pro lokalitu rodin-

ných domů – obec Česká Čermná“

04. 05. 2017
OZ schvaluje
• Závěrečný účet za r. 2017
• opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření  

za rok 2016
• pronájem za účelem pastvy
• vybudování pěti retardérů v obci
• Smlouvu darovací s panem J. M. Bartoněm – Dobenínem
• firmu Východočeská rozvojová s. r. o. k přípravě podkladů a vypracování žádosti  

o dotaci na sociální bydlení týkající se 4 bytů v čp. 116
• koordinátorem BOZP pro stavbu „ Rekonstrukce čp. 116 a 117“ pana Michala 

Nováka

V diskuzi byla probrána nabídka možnosti zorganizovat v obci letní kino.

21. 06. 2017
OZ schvaluje
• uzavření MŠ v době letních prázdnin, v termínu od 14. 7. 2017 do 21. 8. 2017
• objednání svozu nebezpečného odpadu u společnosti Marius Pedersen 
• opravu části komunikace, včetně tří kanálů

OZ souhlasí
s konáním skautského tábora 

V diskusi bylo jednáno o účasti na setkání Čermných v obci Dolní Čermná.

29. 8. 2017
OZ schvaluje
• uzavření Dohody o vytvoření školského obvodu s Městysem Nový Hrádek
• Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015179/VB/1 Česká 

Čermná knn smyčka 868/19
• Směnnou smlouvu na p. č. 2009/2 (49 m2) za p. č. 2240/2 a p. č. 2240/3
• Dodatky ke Smlouvě o sdružených dodávkách elektřiny

V diskusi bylo projednány chystané práce na čp. 116 a 117, oprava kamenné zdi  
u ZŠ a umístění  soch v obci.
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Příjmy v Kč Výdaje v Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 441 269,75

Daň z příjmů fyzických osob SVČ 38 787,72

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových 
výnosů 135 278,71

Daň z příjmů právnických osob 1 440 954,51

Daň z příjmů právnických osob, za obec 17 480,00 17 480,00

Daň z přidané hodnoty 2 919 409,96

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu 552,00

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 55 761,00

Poplatek ze psů 19 684,00

Správní poplatky 2 960,00

Daň z hazardních her 27 311,08

Zrušený odvod z loterií 8 905,76

Daň z nemovitostí 202 617,55

Dotace – Volby poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 18 467,00 14 997,00

Nein. transfer ze SR na státní správu 95 700,00

Dotace – Úřad práce + mzdy, odvody 497 425,00 546 772,00

Příspěvek na provoz Základní a Mateřské školy 1 483,00 500 000,00

ZŠ – projektová dokumentace půdní vestavby 198 561,00

Sokolovna nájemné, náklady na provoz 8 700,00 42 624,23

Bytové hospodářství (čp. 108 Kovárna) 14 796,00

Hřbitov příjmy z pronájmu hrobu, náklady
na provoz 2 202,00 2 332,00

Příjmy z pronájmu pozemků 2 300,00

Příjmy z prodeje pozemků, nákup pozemku 9 900,00 115 211,00

Splátka domu 18 000,00

Péče o vzhled a veřejnou zeleň 20 756,00

Odpadové hospodářství 320 718,80 317 024,00

Hospodaření za rok 2017 Likvidace bioodpadu 15 000,00 31 358,00

Údržba přírodní památky LOUKY 
v České Čermné 65 000,00 66 209,00

Činnost místní správy 7 001,00 1 042 713,82

Přijaté dary 10 000,00

Příjmy z úroků, služby peněžních ústavů 583,25 8 956,53

Pojištění majetku 224 772,00 72 665,00

Neidentifikovatelné příjmy, výdaje 1 483,00 1 483,00

Lesní činnost 15 436,00 36 894,00

Silnice opravy 145 976,00

Odvádění a čištění odpadních vod 29 366,00

Revitalizace rybníka u OÚ projekt 79 860,00

Činnosti knihovnické 12 918,00

Ostatní záležitosti kultury, církví 117 572,50

Hospic Anežky České, Červený Kostelec 5 000,00

Veřejné osvětlení 28 061,00

Rekonstrukce domu čp. 116 a 117 (Státňák) 2 565 020,00

Požární ochrana 91 681,00

Obecní zastupitelstvo 716 625,00

Finanční vypořádání minulých let 2 281,20

Celkem 7 639 939,09 6 830 397,28

Počáteční stav na účtech k 1. 1. 2017
Příjmy v roce 2017
Výdaje v roce 2017
Konečný zůstatek na účtech k 31. 12. 2017
Konečný zůstatek na pokladně k 31. 12. 2017

8 448 024,63 Kč
7 639 939,09 Kč
6 830 397,28 Kč
9 256 773,44 Kč

793,00 Kč

Vypracovala: Eva Přibylová, účetní (14. 2. 2018)
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lEDEN – První den roku začal jasnou oblohou s ranní teplotou -10 oC. Další dny oblač-
no se sněžením, do 6. 1. napadlo do 40 cm sněhu. Po nočním vyjasnění ranní teplota 
klesla na -18 oC, na Broumovsku -27 oC a v nedalekém Rychnovku překročila -30 oC. 
Mrazivá rána pokračují po celý měsíc, ale i teploty denní se převážně pohybují od 0 oC 
do -6 oC. Sněhová vrstva se po celý měsíc udržela na 40 cm. Letošní chladný leden měl 
průměrnou teplotu v ČR -6 oC, což je nejnižší od roku 1961.

ÚNOR – Na začátku měsíce se mírně oteplilo, mrazivá rána však pokračují. Nejchlad-
něji bylo dne 8. 2., -8 oC. Ve druhé dekádě již výraznější oteplení. Od 13. 2. jasno po 
celý den, tento ráz počasí pokračuje do 16. 2. s teplotou do 8 oC. Další dny oblačno, 
mlhavo, slabé dešťové přeháňky. Ve třetí dekádě se výrazně zapsal od nočních hodin 
24. únor, kdy přes ČR přešla vichřice a způsobila velké škody hlavně na lesních poros-
tech. V osmnácti bývalých okresech byla vyhlášena kalamita. Ve třetí dekádě  teploty 
některý den dosáhly i 12 oC. Sníh postupně odtál.

BŘEZEN – Celý měsíc se vyznačoval nízkou srážkovou činností. Dne 7. 3. a 18. 3.  
nasněžilo do 5 cm, do druhého dne sníh zmizel. Nejvyšší denní teplota dosáhla 14 oC 
dne 16. 3. a v posledním dnu měsíce 18 oC. Ve Staňkově u Plzně přesáhla 24 oC. Denní 
teplota v tomto měsíci nebyla žádná mrazivá a ranní jen u 5 dnů. Podle meteorologů 
byl letošní březen teplejší o 2,8 oC oproti normálu.

DUBEN – První den měsíce opět jasno s teplotou do 17 oC, další den v noci na 3. 4. 
bouřka s deštěm, přes den pak přeháňky. Od 6. do 8. 4. ochlazení, ráno jen 4 oC.  
Dne 10. 4. při jasné obloze ráno 7 oC, odpoledne do 21 oC. Další dny oblačné, dne 
12. 4. a 13. 4. dešťové srážky v podobě mrholení. Dne 18. 4. celodenní sněhové pře-
háňky při teplotě okolo 0 oC. Na některých místech ČR sněhová kalamita, hlavně na 
severní Moravě. Poslední dekáda měsíce velmi nepříznivá pro vegetaci. Chladné, občas 
srážkové počasí pokračuje až do 28. 4., kdy nasněžilo. U nás vrstva 5 cm, na některých 
místech ČR až 30 cm těžkého sněhu. Hlášeny polomy a výpadky elektrické energie. 
Poslední dva dny polojasno, mírné oteplení.

KVěTEN – Chladná rána pokračují až do 11. 5. s proměnlivou oblačností. Dešťové 
přeháňky s bouřkou dne 9. 5., při ranní teplotě 0 oC proletovaly sněhové vločky. Od 
12. 5. do konce měsíce ranní teploty neklesly pod 9 oC. V tento a další den vydatnější 
srážky. Do konce května při dešťových srážkách byla čtyřikrát i bouřka. Od 26. 5. slu-
nečné počasí a 30. 5. dosáhla teplota i u nás 30 oC. Po 16 hod. bouřka s vydatným 
deštěm. Poslední den ráno mlhavo, jinak polojasno s teplotou 24 oC.

ČERVEN – První 3 dny jasno s teplotou do 25 oC. Další dny částečná oblačnost  
s deštěm. Od 11. 6. jasno, v průběhu dne polojasno. Polojasné počasí až do 15. 6., 
další dva dny deštivo. Od 18. 5. převážně jasno až do 28. 6., odpolední teploty  
od 25 oC do 29 oC. V některých dnech dosahuje teplota v ČR i 35 oC. Poslední dva dny 
měsíce převážně oblačno, ráno 11 oC, odpoledne do 18 oC, větrno.
 
ČERVENEC – 1. 7. polojasno až oblačno, větrno, teplota do 20 oC. Další den ranní 
dešťová přeháňka, mlhavo, odpoledne polojasno s teplotou také do 20 oC. Tento ráz 

počasí, polojasno-oblačno, se udržel až do 30. 7. V průběhu měsíce polovina dnů s deš-
ťovými přeháňkami. Dne 10. 7. ráno polojasno a 19 oC, odpoledne 26 oC a oblačno 
s bouřkami po celé ČR. V tento den přívalové deště s kroupami zničily tisíce hektarů 
obilovin, máku, kukuřice, bramborové natě a to nejvíce v našem a pardubickém kraji. 
U nás padaly kroupy v menším množství dne 14. 7. Poslední den v měsíci jasno, ráno 
18 oC, odpoledne do 29 oC. V průběhu měsíce při dozrávání jahod, malin, borůvek  
a později i rybízu a černého jeřábu pomáhali se sklizní ve větší míře i ptáci.
 
SRPEN – V prvním dnu jasno, větrno, ranní teplota ve 4.30 hod. tropická (21 oC), přes 
den dosáhla 31 oC, ve Staňkově u Plzně až 37,4 oC. Byl to nejteplejší den v celé ČR. 
Do 10. 8. převážně polojasno až jasno s denní teplotou od 24 oC do 30 oC. Dne 11. 8. 
brzy ráno od 1 hod. bouřka, která pokračovala do odpoledních hodin s vydatnými  
dešťovými přeháňkami. V tento den v nedalekých Bohuslavicích n/M. zasáhla větrná 
smršť centrum obce a během 5 minut poničila více jak 80 rodinných domů. Poškozen 
byl i obecní úřad, ZŠ a kostel. Spadlé stromy způsobily přerušení elektrické energie, 
naštěstí však nikdo nebyl zraněn. Další tři dny oblačno, pak následovala proměnlivá 
oblačnost i s deštěm a bouřkou, převážně však bylo polojasno. Poslední 4 dny měsíce 
jasné s denní teplotou od 24 oC do 27 oC. V poslední dekádě velký výskyt hub.

ZÁŘí – Dne 1. 9. zamračeno, celý den mrholilo, ráno 9 oC a odpoledne 13 oC.  
Oblačné počasí pokračuje až do 7. 9. Další dva dny ráno jasno, odpoledne polojasno. 
Od 10. 9. převážně deštivé nebo jen oblačné počasí pokračuje až do 26. 9. Poslední  
4 dny jasno až polojasno s denní teplotou od 18 oC do 20 oC. Ve druhé dekádě měsíce 
opět hojný výskyt hub. Od 10. září začal pobřeží Floridy ve Spojených státech americ-
kých ničit dosud nejsilnější hurikán Irma.

ŘíJEN – Prvé dva dny jasno až polojasno, větrno. Od 3. do 12. 10. oblačno s pře-
háňkami, po ránu mlhavo. Od 13. do 17. 10. polojasno, po dva dny slunečno, teplota 
dosáhla 24 oC. Další dny do 28. 10. oblačno, po ránu i celý den mlhavo, občas dešťové 
přeháňky. Ranní teploty poklesly až ke 4 oC, odpolední do 13 oC. Výjimkou byly dny 
20. a 26. 10., kdy bylo jasno a teplota dosáhla 18 oC. Dne 29. 10. přecházela přes 
naše území i okolních států ničivá vichřice, na některých místech se měnila v orkán  
nazvaný Harwart. V osmi krajích ČR napáchány velké škody na střechách domů, padlých 
stromech, komunikacích a kolejích. Vydatné noční srážky způsobily záplavy. Vítr do-
sahoval 120-180 km/hod. Hasiči zaznamenali v průběhu dne na 20 tisíc událostí, půl 
milionu občanů bez elektrické energie. Poslední dva dny vítr zeslábl, občas přeháňka, 
na střechách domů se ráno objevil poprašek sněhu.

lISTOPAD – V první dekádě měsíce oblačno, často mlhavo, občasné dešťové přeháňky 
nebo mrholení, větrno dne 4. a 5. 11. Od 11. 11. první sněhové přeháňky. Další 
dekáda oblačná, občas slabé sněhové nebo dešťové přeháňky. Sníh se převážně udržel 
jen do druhého dne. Jediný hezčí den byl 16. 11., kdy se po mlhavém ránu vyjasnilo  
s teplotou do 10 oC. V poslední dekádě opět oblačno, častější sněhové srážky.  
V posledním dnu měsíce dosáhla sněhová vrstva 5 cm. I v této dekádě byly dva dny  
23. a 24. 11. po polojasném ránu slunečné.

PROSINEC – První den v noci nasněžilo do 15 cm. Další dny v dekádě oblačné  
se slabými sněhovými nebo dešťovými přeháňkami, některý den i bez srážek. Celou 
noc na 11. 12. větrno. Silné povětří na severní Moravě provázeno vichřicí až 140 km/
hod. a místy orkánem Xantos způsobilo veliké škody v lesních porostech, na rozvodu 
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elektrické energie a zdemolovaných střechách. V dalším dni sníh úplně zmizel. Pro-
měnlivé počasí pokračuje do 17. 12. se sněhovými přeháňkami. Další den po jasné 
noci naměřeno -7 oC, celý den jasno s maximální teplotou 0 oC. Od 19. 12. oblačno, 
mlhavo, bez srážek, ráno -4 oC, odpoledne 0 oC. Sněhová vrstva do 10 cm trvá. Další 
dny mírné oteplení, převážně oblačno a bez srážek. Vánoční svátky opět bez sněhu. 
Další dny převážně oblačné, sněhové i dešťové přeháňky. Poslední den roku zbytky 
sněhu opět zmizely.

Rozmary počasí – rok 1941 a 1942
Prudké sněhové bouře trvaly několik dnů v roce 1941 na Náchodsku. V obci Jizbici 

závěje dosahovaly až osmi metrů. Některé chalupy byly zasypané až po komín. Chalup-
ník Antonín Vít z čp. 39 se vracel z odpolední směny, nedostal se domů a muselspát  
u sousedů. Podobně u Kulhánků, Suchánků, před školou udělali tunel.

Na uvolnění silnice, museli odpracovat 24 hodin všichni muži od 16 do 60 let. Pod 
vsí, kde se říká v Dubině, se udělal tunel, kterým projížděl linkový autobus pana Marka 
z Nového Hrádku. Na přední straně tunelu byl nápis „Jizbice vás vítá“.

Silná sněhová vánice dne 6. 1. 1942 na několik dní odřízla nádraží ve Václavicích. 
Byla vyhlášena pracovní povinnost na odklízení sněhu hlavně z kolejí.

Údaje převzaty z tiskových zpráv. 

způsob odklízení sněhu v obci Jizbici 
u vysokých závějí



vítání občánků 12. 11. 2017 – zleva: Maxmilián Tuček, Jonáš Motl

vítání občánků 12. 11. 2017 – zleva: Ellen Balcarová, Julie Balcarová



1. místo v soutěži „Rozkvetlý dům“ čp. 35 

1. místo v soutěži „Malebná zahrada“ čp. 162


