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vítání občánků 2018 – zleva: Ester Míšková, Josef Sochor, Anežka Ptáčková

vítání občánků 2018 – zleva: Veronika Francová, Karel Borůvka, Antonín Tichý

vítání občánků 2018 – zleva: Lucie Sychrovská, Karolína Bubeníčková 

sázení lip ke 100 letému výročí republiky 



Úvodník

V roce 2018 jsme si připomněli 100 let od získání 
státní samostatnosti. První světová válka si vyžádala 
miliony životů na obou stranách konfliktu. Památník 
obětem války v parku u kaple je připomínkou pad-
lých obyvatel z naší obce. Letos také uplynulo 400 let 
od začátku třicetileté války (1618–1648) na našem 
území, 70 let od únorových událostí a 50 let od 
sovětské okupace.

I v tomto roce lidstvo potrápily přírodní živly: 
nezvladatelné požáry v USA, řádila tornáda i záplavy. 
U nás vichřice hlavně na Moravě poničila velké plochy 
lesních porostů. Připočteme-li k tomu příznivé pod-
mínky pro množení kůrovce, muselo být v tomto 
roce mimořádně odtěženo 12 milionů kubíků dřeva. 
Další pohromu způsobil celoroční nedostatek vodních 
srážek, což se projevilo v nízké úrodě zemědělských 
plodin. 

V naší obci se v polovině roku podařilo po rekonstrukci 
zkolaudovat 4 bytové jednotky v čp. 116 a předat 
zájemcům k užívání. V letošním roce skončilo volební 
období obecního zastupitelstva a v říjnu se konaly 
nové volby do obecního zastupitelstva. Při této příleži-
tosti je třeba veřejně poděkovat odcházející starostce 
a členům obecního zastupitelstva za starostlivost  
o dobrý chod obecního úřadu, za plnění každoročně 
schválených investičních akcí, za dobrou spolupráci  
s místními školami a zajišťování kulturního vyžití oby-
vatel.

Alois Maršík, kronikář obce

2018
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Poděkování starostce Evě Smažíkové
Mgr. Jana Ptáčková

Od roku 2002 stála v čele obce paní Eva Smažíková. Zanechala výraznou 
stopu v podobě dnešní Čermné. Během jejího starostování získaly některé 
místní komunikace nový povrch, přibyly nové rodinné domky, máme nové 
dětské hřiště, školní budovy jsou opravené, polovina „státňáku“ dostala nové 
využití. Naše obec je čistá, na budově obecního úřadu, na návsi, u čekárny  
a u hřbitova od jara do podzimu kvete množství květin. Období 16 let ve sta-
rostovském křesle je poměrně dlouhá doba a nabízí příležitost k bilancování. 
Požádala jsem proto odcházející starostku paní Evu Smažíkovou o krátký roz-
hovor.

Paní starostko, s jakými představami jste před 16 lety přebírala 
tuto funkci a jaká byla následná realita?

Zpočátku se dostávaly moje představy do střetu s realitou. Starosta v malé 
obci musí být tak trochu právník, ekonom, stavař, sociální pracovník, psycho-
log, úředník a hlavně mít pevné nervy. Řešila jsem různé problémy, které se 
týkaly investičních akcí, získávání dotací, umístění obyvatel do domova dů-
chodců. To jsou v podstatě standardní záležitosti, ale občas se přihodila  
i nějaká kuriózní situace v podobě stáda polských krav v obci, volně pobíhají-
cího černého kozla a podobně.

Jaké jste měla zkušenosti s úřady, zjednodušila se administrativa, 
nebo „přibylo papírování“?

Jednoznačně stoupla byrokratická zátěž. V mnoha oblastech není dotažená 
legislativa. Mnohdy také není problém v systému, ale v konkrétních lidech. 
Spoustu síly, energie a času spotřebovala administrativa různých dotačních  
titulů. Neměla jsem problémy při jednáních například s náchodským městským 
úřadem. Naopak občasné problémy se vyskytly s Úřadem práce v Náchodě 
při zaměstnávání osob na veřejně prospěšné práce.

Otevřením Schengenského prostoru se zjednodušil přechod stát-
ních hranic s Polskem, tím také možnosti navázání družebních 
styků se sousedními obcemi. Jak hodnotíte tuto oblast?

Zpočátku byla vstřícnost na obou stranách. Vybudovaly se cyklostezky, 
školy se začaly vzájemně navštěvovat, vypracovaly se různé projekty, např. 
Poznejme se, sousedé. Děti ze sousední polské vesnice se účastní našich dět-
ských dnů, naši občané docházeli na polské bohoslužby, prezentovaly se 
národní kuchyně, děti měly společné vánoční besídky, pořádaly se turistické 
výlety na obou stranách hranic. Po letech se na polské straně vyměnili před-
stavitelé místní samosprávy a počet společných akcí se snížil.
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Myslíte si, že místní lidé mají zájem o dění v naší obci a záleží jim 
na vzhledu Čermné?

Většina obyvatel není lhostejná k veřejnému dění, má zájem na úpravě 
obce. Zajímavé je, že o něco víc se angažují ti, kteří nejsou čermenskými  
rodáky. Jasným projevem aktivního přístupu bylo například budování dět-
ského hřiště u hřbitova. Jednou z podmínek k získání dotace byla aktivní 
účast občanů. Společně jsme navrhovali typy a rozmístění herních prvků a na 
brigádu přišlo přes 60 lidí. Hodně lidí pomáhá i při jiných velkých akcích,  
například setkání Čermných, úpravách u sokolovny a podobně.

Kdy jste měla pocit, že Vaše práce a starosti nebyly marné?
Hřejivý pocit u srdce jsem měla vždy, když se dokončila nějaká náročná 

akce, kdy se podařilo obhájit a získat dotační titul. Obnova místních komuni-
kací, rekonstrukce „státňáku“, dětské hřiště a podobně. Velkou radost mi 
působilo hodnocení od lidí, kteří obcí jen náhodně procházeli nebo projížděli 
na kole a obdivovali krásy naší obce. K radostným starostovským povinnos-
tem patřilo vítání občánků, vítání prvňáčků, rozloučení se školáky a podobně. 
Při těchto akcích jsem viděla, že naše obec nevymře a že budou pokračova-
telé, kteří dál ponesou naši štafetu.

Paní Smažíková, děkuji za rozhovor a hlavně jménem občanů děkuji za Vaši 
práci ve prospěch České Čermné. Přeji Vám hodně zdraví a radosti ve Vaší 
další životní etapě.

Rozhovor připravila Mgr. Jana Ptáčková.

Rozhovor s nově zvoleným starostou 
Ing. Tomášem Kulhánkem
Mgr. Jana Ptáčková

Než jste se stal starostou, byl jste členem obecního zastupitelstva 
už v minulém volebním období. Nejste tedy žádný nováček v obecní 
samosprávě. Co jste měl na starosti? 

Pravdou je, že každý člen zastupitelstva má určitou svoji úlohu, ve které má 
nejblíže svému povolání. Od kulturních záležitostí, které mají v režii převážně 
zastupitelé „ženského“ pohlaví, dále pak různé zařizování „technického“ cha-
rakteru, ve kterém vynikají spíše „mužské“ profese. 

Obdobně tomu bylo i u mě, kdy jako profesionální záchranář jsem měl nej-
blíže k jednotce sboru dobrovolných hasičů, jejímž zřizovatelem je obec Česká 
Čermná.
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Vaši předchůdci, starostové A. Maršík, Z. Kučera, paní starostka 
Smažíková, vykonali velký kus práce pro obec. S jakým předsevzetím 
jste po podzimních komunálních volbách přebíral tak náročnou  
a „nevděčnou“ funkci starosty? 

Mimo běžných a nezbytných záležitostí, které jsou nutností pro zachování 
bezproblémového chodu obce, je zde i několik projektů, které byly rozděleny 
do několika etap. Konkrétně mám na mysli dokončení rekonstrukce byto-
vého domu čp. 116 a 117, neboli „státňáku“, a zrealizování projektu 
revitalizace obecní nádrže, který se též připravoval několik let a na kterém  
se podílela paní starostka Eva Smažíková. Dále v neposlední řadě zasíťování 
obytné zástavby Česká Čermná „SEVER“. Takže mé „předsevzetí“ mělo jas-
nou linii, protože tyto projekty jsou poměrně velkou finanční, ale i časovou 
investicí.  

Pracujete jako neuvolněný starosta, ponechal jste si své „civilní“ 
povolání zdravotnického záchranáře. Jak se vám daří skloubit ob-
tížné oblasti, jakými jsou správa obce a práce ve zdravotnictví?

Své povolání ve zdravotnictví jsem si ponechal z důvodu zachování si určité 
praxe v oboru, ve kterém se pohybuji spoustu let. Zaměstnavatel mi vyšel 
vstříc a vyhověl mi se snížením úvazku. Naproti tomu jsem vystudoval obor 
„Rozvoj venkovského prostoru“, který zahrnuje oblast veřejné správy, dotační 
politiky a kvality života na venkově, tyto záležitosti jsou hodně blízké reálné 
praxi funkce starosty obce. Sice pracuji ve statusu „neuvolněného“ starosty, 
ale domnívám se, že oproti „uvolněnému“ se nijak povinnosti neliší. (smích) 

Ročenka se ohlíží do minulosti, bilancuje uplynulé roky. Pojďme 
nyní nahlédnout do budoucnosti. Co čeká, a doufejme, že nemine, 
naši obec v období 2018–2022? 

Ve výhledovém plánu obce na čtyřleté období máme již zmiňované projekty 
většího investičního charakteru. V letošním roce bude probíhat II. etapa  
rekonstrukce bytového domu čp. 117 – „státňáku“ s termínem dokončení 
5/2020, kde budou zrekonstruovány 2 byty a prostory občanské vybave-
nosti. Ve III. etapě počítáme  s okolními terénními úpravami včetně opěrných 
zdí a parkovacích míst v okolí tohoto bytového domu. Současně v tomto roce 
proběhne revitalizace obecní nádrže u obecního úřadu, kdy po dvouletém úsilí 
byly přislíbeny finanční prostředky z dotačního titulu Ministerstva zemědělství 
ve výši 80% s termínem realizace 6/2019. Z kraje roku 2019 jsme požádali 
o finanční prostředky, také za spoluúčasti dotačního titulu, na rekonstrukci 
hřbitovního skladu, „márnice“, která již potřebuje rekonstrukci včetně vý-
měny střešní krytiny a kompletní rekonstrukci kapličky, která 

byla poškozena při krádeži zvonu v minulých letech. Dalším velkým projek-
tem, který je ve fázi projektové dokumentace, je realizace zasíťování 11 ks  
parcel pro výstavbu rodinných domů v zástavbové oblasti Česká Čermná 
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„SEVER“ a mnoho dalších projektů, které jsou u zrodu. 
 
Na závěr bych chtěl jménem svým i jménem všech zastupitelů obce Česká 

Čermná říci: Pokud budete mít nějakou myšlenku, nápad, doporučení a zlep-
šení, podělte se o to s námi, ať společně můžeme tvořit ten „venkovský 
prostor,“ aby se nám v něm dobře a spokojeně žilo.

Ing. Arch. Václav Čeřovský popisuje svoji aktivní činnost i v důchodovém 
věku. „V roce 1990 jsem se stal prvním starostou obrozené Orlické sokolské 
župy v Hradci Králové, tuto funkci jsem zastával až do roku 1994. Už v roce 
1968 jsem v Broumově, kde jsme bydleli, úspěšně pomohl obnovit Sokol  
a to se opakovalo i v Hradci Králové. Dále jsem byl členem předsednictva 
České obce sokolské v Praze až do roku 1996.

V roce 1990 jsem se stal členem České komory soudních znalců, ale už  
v roce 1975, kdy jsem se s rodinou přestěhoval do Hradce Králové, jsem byl 
jmenován Krajským soudem v Hradci Králové soudním znalcem ve všech 
oborech stavebnictví a projektování. Funkci jsem vykovával 30 let. V roce 
1990 jsem byl jmenován přísedícím soudcem u trestních senátů Okresního 
soudu v Hradci Králové, funkci jsem vykonával 15 let. Bývalý vězeň se tak 
stal soudcem. 

V letech 1992–1993 jsem získal Osvědčení Graduacii, Certifikát pro tržní 
oceňování majetku pro bankovní domy, a stal se členem prestižní České ko-
mory odhadců majetku v ČR a ve státech západní Evropy a Velké Británie.  
V té době jsem stále ještě plynule mluvil a psal německy.

Do roku 2006 jsem byl plně vytížen. Vzhledem ke svému pokročilému věku 
jsem výše uvedené funkce a činnosti utlumoval a rezignoval na ně. Ve svém 
důchodovém věku jsem s manželkou procestoval tři světadíly. Navštívili jsme 
všechny středomořské muslimské země. V roce 2015 jsme vzpomínali a uctili 
70. výročí konce 2. světové války. Bylo hodně slavnostních příležitostí, kte-
rých jsem se zúčastnil. Obdržel jsem krásné pamětní medaile od prezidentů 
Česka, Slovenska a Ruské federace i od primátora Hradce Králové. Jako vá-
lečný veterán jsem v roce 2009 obdržel od francouzského prezidenta pozvání 
na velkolepé oslavy výročí bojů v Normandii v roce 1944 za přítomnosti 
všech hlav států, jejichž vojáci se účastnili bojových operací, a my ostatní jsme 
byli přizváni jako členové NATO. Oslavy byly velkolepé a měl jsem čest 
účastnit se jako veterán slavnostního pochodu. Uvědomil jsem si, že v mé 
rodné obci o mně a mém bohatém životě nic nebo skoro nic nevíte. To mne 

Životní příběh čermenského rodáka 
Ing. Arch. Václav Čeřovský
Alois Maršík, pokračování z minulého roku.
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Nejvzácnějším památným stromem u nás je lípa Svobody. V prvním roce 
naší národní svobody, roku 1919, projevoval český lid radost nad osvoboze-
ním své vlasti od habsburské nadvlády slavnostmi sázením „lip Svobody“. 
Také v naší obci se rozhodlo obecní zastupitelstvo za spoluúčasti správy školy 
a místních spolků uspořádat důstojnou národní slavnost a vysadit lípu. Jako 
místo vhodné pro vysazení lípy bylo na návrh Antonína Bubeníčka čp. 11  
vybráno místo zvané Na Rovince. Jmenovaný s ochotou poskytl toto místo 
pro památný strom, který má po mnoho věků připomínat, s jakou láskou 
lnou nynější občané k osvobozené vlasti. 

V den slavnosti, v neděli 18. května 1919, panovalo velmi nepříznivé  
počasí. V průvodu, který prošel celou vesnicí od myslivny až na místo Na 
Rovince, kráčely školní děti ve svátečních šatech, na prvním místě nesla 
„lípku“ Růženka, dcera Antonína Bubeníčka, pozdější manželka Ing. Arch.
Václava Čeřovského, dále pochodovaly dívky v krojích, zástupci obce, čle-
nové národní Jednoty Severočeské, sbor dobrovolných hasičů, četa místní 
vojenské pohraniční stráže od dělostřeleckého pluku č. 9 a také mnoho 
občanů za doprovodu ohnišovské hudby.

Vysazování pamětních lip
Alois Maršík

na konci mé životní dráhy přimělo, abych zaslal paní starostce Smažíkové ob-
sáhlý dopis i s přílohami.“

V našich ročenkách jsme zveřejnili podstatné události ze života našeho ro-
dáka z čp. 11. Děkujeme mu za možnost zveřejnění jeho vyprávění. Přejeme 
mu pevné zdraví a další léta již klidného stáří. Poskytnutá textová část životo-
pisu včetně fotodokumentace je uložena na obecním úřadě.

dům čp. 11 z roku 1926
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Na místní slavnosti pronesl proslov pan řídící učitel Václav Černý, přítomní 
zazpívali českou a slovenskou hymnu, děti přednesly básně a s projevy vy-
stoupili i zástupci přítomných spolků. Vzpomínka na tento památný den prý 
zůstala všem účastníkům nadlouho v paměti.

Letos si připomínáme, že uplynulo již 100 let od významné události, která 
znamenala zlom ve vývoji na bitevním poli v první světové válce. Habsburská 
monarchie prohrála válku a postupně se rozpadala. Dne 28. 10. 1918 vznikl 
samostatný stát Čechů a Slováků. Slovensko přijalo v Martinské deklaraci 
spojení jednotného česko-slovenského národa. Zprávy o vzniku nového státu 
se šířily rychle. Ještě téhož dne starosta Náchoda Dr. Josef Čížek tuto novinu 
oznámil z balkonu Hotelu U Beránka. V celém státě se konaly velkolepé 
oslavy československé státnosti. V Náchodě proběhly už 29. října. Ráno  
studenti na kolech rozváželi slavnostní vydání Náchodských listů. Ještě dopo-
ledne se na náměstí sešel obrovský tábor lidu. Večer studenti uspořádali 
lampionový průvod, který končil na náchodském zámku, kde tehdy poprvé 
veřejně zazněla i česká národní hymna Kde domov můj. 

Naši občané tak téměř po 300 leté porobě získali opět samostatnost.

100 let vzniku Československé republiky
Alois Maršík

památná lípa Svobody Na Rovince
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Vývoj české a československé měny:

KELTSKá DUHOVKA – Jedno z prvních platidel na 
českém území. Tlusté vyduté zlaté mince razili ve 2. a 1. 
století př. Kr. Keltové. Název duhovka vznikl v pozdější 
době. Lidé nacházeli duhovky po děšti, když se z nich 
smyla hlína. Vznikla legenda, že duhovky vydává země 
na místě, kde se jí dotkne duha.

DENáRy A BRAKTEáTy – České denáry pocházejí  
z počátku českého státu. Nejstarší český denár se razil 
asi kolem roku 955. Brakteáty zavedl Přemysl Otakar I. 
v druhém desetiletí 13. století. Měly ražbu jen na jedné 
straně a jejich tloušťka byla nepatrná. 

GROšE A PARVy – Stříbrný pražský groš se razil po-
prvé v roce 1300, když král Václav II. zrušil denárovou 
měnu. Groš měl trvalý design. Na líci jméno a titul pa-
novníka, na rubu byl český lev. Kromě grošů obíhaly  
i drobné parvy, relace ke groši činila 1:12.

TOLARy, KREJCARy, DUKáTy, ZLATNíKy – Tolary 
se objevily poprvé v 16. století. Pak se kromě stříbrných 
peněz platilo i zlatými dukáty. Po reformě roku 1750, 
když už se staly české země součástí Rakouska, se razily 
např. dvouzlatníky (tolary) či drobné krejcary. V roce 
1762 se na českém území objevily první papírové peníze.

Sbírání mincí a bankovek je též oblíbeným zájmem sběratelů. Peníze jsou 
po mnoha generací uznávaným prostředkem směny. Nejsou jen oběživem, 
prostředkem směny, za něž lze získat požadované zboží. Staly se také samy 
zbožím pro sběratelský trh, kde jsou přerůzná platidla vyměňována, kupována 
a prodávána, aby se stala součástí sbírek. Někteří sběratelé preferují jen 
mince a někteří i papírová platidla, v každém případě se zajímají především  
o měnu, která se používala na našem území.

Sběratelé – Numismatika
Alois Maršík
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Největšími sběrateli u nás jsou muzea, která vystavují mince nalezené na  
našem území. I když je povinnost předat nález státu, s určitostí se některé  
nálezy dostaly mezi sběratele. Velmi ceněné jsou mince ražené ze zlata,  
stříbra, nepoškozené a historicky cenné. Kromě českých mincí se nalézají  
i mince cizích států. Některé z nich, se souhlasem panovníka, mohly být  
používány jako platidla.

RAKOUSKO-UHERSKé KORUNy – V roce 1892 za-
vedlo Rakousko-Uhersko korunovou měnu. Název vznikl 
ze symbolu císařství. Vyšší hodnoty mincí (až 100 korun) 
se razily ze zlata, nižší ze stříbra, drobné z niklu a bronzu. 
Kromě toho obíhaly i bankovky, které bylo možno směnit 
za drahý kov.

ČESKOSLOVENSKé KORUNy – Nová republika vydala 
první papírové koruny v září 1919. Tomuto kroku před-
cházela měnová reforma, kdy se okolkovaly staré 
rakouské bankovky. Nový stát se rozhodl nadále nazývat 
svou měnu korunou. Jiné návrhy, např. frank, se nepro-
sadily. Od roku 1923 do roku 1939 se každoročně 
razily též dukáty s reliéfem sv. Václava.

PROTEKTORáTNí KORUNy A ŘíšSKé MARKy  
– Německá okupace znamenala i příchod říšské marky, 
platnost koruny zůstala zachována. Roku 1940 se začaly 
vydávat první protektorátní papírové i kovové koruny. 
Po porážce Německa zavedl poválečný režim opětně 
československou korunu. 

ČESKOSLOVENSKé KORUNy – od roku 1945 do 
roku 1992 došlo několikrát k výměně korunových plati-
del. V roce 1953 proběhla měnová reforma, kdy se 
vyměňovaly nové peníze za staré většinou v poměru 
1:5, v případě větších částek v hotovosti byl poměr ještě 
mnohem nevýhodnější pro občany.

ČESKé KORUNy byly zavedeny po rozdělení státu 
začátkem roku 1993. Zákonným platidlem jsou i pa-
mětní stříbrné mince vydávané od roku 1953 dodnes. 
Jsou mezi nimi zastoupené nominální hodnoty 10, 20, 
25, 50, 100, 500, určené především pro sběratelské 
okruhy.
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Ukázky některých papírových platidel od vzniku československého státu  
v roce 1918 do 90. let 20. století. (Velikost zmenšená.)

období 1. republiky

období II. světové války

období od roku 1945

měnová reforma v roce 1953

socialistické peníze
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Bývalo pevným zvykem u našich hospodářů, že syn nebo vnuk musel dodr-
žovat způsob hospodaření jako děd. V dobách, kdy se chovalo víc hovězího 
dobytka a tím se vyprodukovalo víc hnoje, převládalo tzv. trojdílné hospodář-
ství, to jest dva díly se osévaly a jeden díl pozemku se nechával úhorem. 
Obdělávání půdy se provádělo nemotorným těžkopádným hákem. Na slabém 
trámku byly upevněny dvě kleče k řízení a pod klečemi rovné železné krojidlo 
svisle postavené, pod ním opět vodorovné krojidlo, vpředu zahnuté dřevo  
s nosem dopředu. Obrácecí deska půdu jen rozrývala. Jako byl nemotorný 
pluh – hák, stejně na tom byly brány. Po vláčení musel hospodář ještě doda-
tečně roztlouci hrudy dřevěnou paličkou. Takto opracovaná půda byla pro 
jařiny nedostatečná, proto se jařiny nesekaly kosami s rožni (rožeň byla trojitá 
řada dřevěných tyček do oblouku ohnutých podle kosy). Rožeň se používal 
jen na sekání žita a pšenice, jařiny se sekaly nejčastěji srpy. Ovsy se dokonce 
trhaly jako tráva. Luštěnin se pěstovalo velmi málo, jen hrách, a rovněž jetelů 
bylo málo. Sušily se jen otavy, protože většina trávy se spásala ještě zelená. 
Tak se stávalo, že z nedostatku krmení v době zimy dobytek na jaře zeslábl. 
Dopravních prostředků, vozů, bylo velmi málo. Větší hospodářství vlastnila 
jen jeden chatrný vůz. Kde měli dva, tam se pokládal hospodář za majetného. 
V zimě majetnější rodiny jezdily na saních taženými koňmi do kostela. Ve 
žních se sváželo obilí na trakařích i tam, kde vlastnili vozy. Na ně se nemohl 
nakládat těžký náklad, neboť měly primitivní a nedořešené brzdy.

Původně žalo obilí 15 až 25 ženců. Teprve kolem roku 1860 přichází kosa 
do běžného a trvalého užívání. Pak sekávalo 5 a více sekáčů. Rožeň na odhr-
ňování obilí se začal používat asi o 10 let později. Za sekáči musely jít ženy, 
které odebíraly obilí (jen ozimy). K desátku (dopolední přesnídávka) ženci do-
stali chléb s máslem a tvarohem a zapili kořalkou bílou, čistou. Také jí říkali 
„ode zdi ke zdi“. Podobně se stravovali odpoledne. Mimo to, v případě žízně, 
se jim nosívala voda s octem nebo podmáslí. K obědu hospodyně nejčastěji 
předložila jahelník nebo jahelnou kaši. Jindy se obědvaly brambory s tvaro-
hem se solí, řídčeji s máslem, vdolky z vejražkové mouky. K večeři se 
nejčastěji vařilo kyselo s chlebem nebo brambory. Jindy se k jídlu podávalo 
sladké nebo kyselé zelí omaštěné sádlem. Se zelím se často podávaly pouš-
těné (chlupaté) knedlíky. Bramborka se připravovala z nastrouhaných 
brambor, pekla se na omastku. Pečené na plotně se říkalo „kramfleky.“  
K obžínkám bývaly pak už koláče s povidly. Zajímavé je, že koláče se pekly 
na javorových, ořechových nebo jilmových listech napuštěných lojem. Ode 
žní do Vánoc se připravovaly vdolky (dolky) z černé mouky.

Brambory se dříve sázely motykou, tou se také vykopávaly. V našich horách 

Bejvávalo aneb Jak se hospodařilo 
a stravovalo v 19. století
Alois Maršík
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bývaly základním jídlem a předkládaly se často i třikrát denně na stůl. Hodně 
se pěstovala řepa, ale červená řepa, „burák“, byla málo známá. Nejvíc se 
pěstovala bílá řepa na jídlo a vodnice. Snědlo se jí tolik jako zelí a často se až 
čtyřikrát týdně podávala na stůl v chudých rodinách. Toto je jen krátký výsek 
činnosti našich hospodářů, zemědělců, v předminulém století.

Ze zápisů obecní kroniky z roku 1968
• Po politických událostech v naší zemi stávající předseda MNV (místní  

národní výbor) Josef Vévoda rezignoval na tuto funkci. Učinil tak po volební 
schůzi dne 21. 3., na níž byl slovně napaden, potlesk přítomných občanů 
rozhodl. Když se nepodařilo přesvědčit Josefa Vévodu, aby zůstal ve funkci, 
bylo přistoupeno k volbě nového předsedy. Tajnou volbou byl novým před-
sedou zvolen dvoutřetinovou většinou Adolf Zelený z čp. 30. Rodina Josefa 
Vévody se pak v krátké době odstěhovala z naší obce.

• V akci Z v tomto roce se podařilo dokončit opravu hráze rybníka a součas-
ně se provedlo pokácení olší kolem rybníka. Na schůzích MNV se projed-
návalo zavedení ústředního topení ve škole a zajištění prken na nové kabiny 
u koupaliště. 

V tomto roce zemřeli:
19.1. Anna Balcarová z čp. 22 ve věku 80 let
22.1. Františka Balcarová z čp. 91 ve věku 92 let
22.1. Jan Nývlt z čp. 2 ve věku 62 let
10.2. Josefa Marková z čp. 35 ve věku 79 let

Události před 50 lety
Alois Maršík

• Dne 16. ledna Poslanecká sněmovna hlasovala o důvěře menšinové vládě. 
Poslanci jí vyslovili nedůvěru. 

• Dne 17. ledna předseda vlády Andrej Babiš podal demisi.
• Dne 18. ledna v tiskové zprávě vydané Městským úřadem v Náchodě 

oznámeno občanům, že dva nové 100 metrové vrty Běla a Jan v bělo-
veských lázních v majetku města získaly právní osvědčení přírodních 
léčivých zdrojů minerální vody a plynu, což otevírá možnost obnovy lázeň-
ství, které bylo založeno v roce 1818, tj. před 200 lety.

Události z domova
Alois Maršík
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Spolek byl založen v naší obci v roce 1987. V roce 1989 měl již 64 členů, 
z toho 25 žen. Výbor základní organizace čítal 14 členů. Hlavními zakladateli 
tohoto spolku byli Václav Malík († 2015) a  jeho přítelkyně Alena Litterová  
(† 2018) z čp. 131. Václav se do naší obce přistěhoval v roce 1986 od Mladé 
Boleslavi. V naší obci se záhy zapojil do veřejného života. V roce 1988  
a 1989 pořádal zahrádkářský svaz na sále U Javora dvě výstavy ovoce a zele-
niny, obě měly značný úspěch. Zjistilo se, že i v našich nepříznivých 
klimatických podmínkách lze vypěstovat kvalitní ovoce a zeleninu. 25 vysta-
vovatelů předvedlo 93 souborů různého druhu ovoce, zeleniny, včetně hub  
a květin. Výstavu zhlédlo asi 200 občanů a 12 souborů ovoce bylo vybráno 
pro okresní výstavu v Náchodě, kde naše ovoce sneslo srovnání se stejnými 
druhy z lepších pěstebních podmínek. Ve dnech 9. a 10. 12. 1989 zajistili 
místní zahrádkáři výstavu čermenských betlémů, opět na sále U Javora. 400 
návštěvníků vidělo celkem 22 exponátů. Tato výstava se setkala se značným 
ohlasem, na tehdejší dobu byla neobvyklá. Konala se jako první nejen  
v České Čermné, ale v celém tehdejším Východočeském kraji. Navštívil ji také 
Dr. Vaclík, ředitel muzea v Třebechovicích, který ji velice ocenil a projevil  
zájem o poznání dalších nevystavených betlémů. V dalším roce se výstava 
opakovala. 

Na jaře 1990 zahrádkáři podnikli zájezd na Moravu s následujícím progra-
mem: návštěva Borotína (školkařství okrasných květin), skleníky teplomilných 
rostlin v Drysicích, zámek Buchlovice, Velehrad, Znojmo a zámek Vranov 
nad Dyjí. Sobotní večer pak strávili ve vinném sklípku v Mikulově. Zájezd se 
vydařil, byl velmi dobře připraven. V témže roce proběhl kurz jarního řezu 
ovocných stromů přímo v zahradách našich občanů. Každoročně byly zajiš-
těny v zasedací místnosti obecního úřadu hodnotné přednášky odborníků na 
pěstitelskou tématiku. Zahrádkáři vysadili divoké jeřáby, které byly oroubo-

Český zahrádkářský svaz,
základní organizace Česká Čermná
Alois Maršík

• Dne 8. března  se konala inaugurace prezidenta Miloše Zemana do druhého 
volebního období.

• Od 9. července až do 23. září byla z důvodu rekonstrukce uzavřena silnice 
od hřbitova ve směru na Borovou, úplná uzavírka trvala do 12. srpna.

• Dne 12. července Parlament ČR schválil 105 hlasy důvěru nové Babišově 
vládě.

• Dne 29. července zemřel ve věku 69 let dlouholetý uznávaný borovský  
starosta Miroslav Forman.
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vány na černý jeřáb (árónii) a zájemcům z řad členů spolku je pak rozdali  
a část prodali, od té doby se u nás pěstují.

Hlavními tahouny v zajišťování různých akcí byli zakladatelé Václav a Alena. 
Bylo to období pro ně časově náročné, ale dělali to rádi. Měli radost z toho, 
že je o spolek stále zájem a stoupal počet přihlášek. Později došlo k nedoro-
zumění s několika členy. Václav s Alenou vystoupili ze spolku a nenašel se 
nikdo, kdo by ve vedení pokračoval. Velká škoda, že oblíbený spolek neměl 
dlouhého trvání. V té době byl nejaktivnější organizací v naší obci.

Volby prezidenta ČR
Podmínky kandidatury na prezidentský post splnilo 9 občanů. V 1. kole 

12. 1. a 13. 1. při účasti 61,8 % voličů získali jednotliví kandidáti následující 
volební výsledky:

V naší obci přišlo v 1. kole hlasovat 72,32 % zapsaných voličů, kteří rozdělili 
své hlasy následovně: Zeman M. 30,13 %, Drahoš J. 34,1 %, Fischer P. 13,9 %, 
Horáček M. 9,93 %, Hilšer M. 6,95 %, Topolánek M. 3,64 %, Hynek J. 0,33 %, 
Hannig P. 0,33 %, Kulhánek V. 0,66 %. 

O dva týdny později se konalo 2. kolo voleb, celostátní účast voličů byla 
vyšší – 66,6 %. Vítězem tohoto kola se stal Miloš Zeman s 51,36 % hlasů  
a byl tak zvolen prezidentem ČR pro druhé volební  období. Jeho protikandidát  
Jiří Drahoš získal 48,64 % hlasů. V Čermné ve 2. kole odevzdalo svůj hlas 
76,87 % voličů, Miloš Zeman získal 43,18 %, Jiří Drahoš 56,82 % hlasů.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Ve dnech 5. a 6. 10. (1. kolo) přišlo do čermenské volební místnosti 202 vo-

ličů, což představuje 48 % volební účast. Jednotliví kandidáti na post senátora 
obdrželi následující počet hlasů:
Marková Soňa – 4 hlasy, Bělobrádek Pavel – 56, Pajgerová Andrea – 5, Koleta 
Petr – 54, Červíček Martin – 51, Brát Miroslav – 28 hlasů. Ve 2. kole, které 
se konalo o týden později, získal senátorský post Martin Červíček, který dostal 
53 hlasů, jeho soupeř Pavel Bělobrádek měl 40 hlasů.

Volby 2018
Alois Maršík

Zeman Miloš 38,57 %  

Drahoš Jiří 26,6 %

Fischer Pavel 10,21 %

Horáček Michal 9,17 %

Hilšer Marek 8,83 % 

Topolánek Mirek 4,3 %

Hynek Jiří 1,23 % 

Hannig Petr 0,56 % 

Kulhánek Vratislav 0,47 % 



Volby do obecního zastupitelstva
Oproti minulým komunálním volbám, kdy byly k dispozici dvě kandidátní 

listiny a voliči mohli vybírat z většího počtu kandidátů, tento rok se počet kandi-
dátů shodoval s počtem členů obecního zastupitelstva. Z celkového počtu 418 
zapsaných voličů se k volbám dostavilo 223, to je 53 %. 

Výsledky voleb:

Ustavující schůze nového obecního zastupitelstva jednala 27. října v budově 
obecního úřadu. Na této schůzi zastupitelé zvolili starostou Ing. Tomáše Kul-
hánka a místostarostou Miroslava Kožešníka. Současně byli zvoleni předsedové 
výborů a jejich členové. Ve finančním výboru zasedají: Jaroslav Lukáš (před-
seda), Blanka Lukášová a Jitka štěpánová. Kontrolnímu výboru předsedá  
Mgr. Pavel Smola, členy jsou Josef štěpán, Jan Vlček a Petr Ptáček. Kulturní 
výbor řídí Mgr. Eva Voborníková, členy jsou Ing. Vladimír Trnečka, Eva Sma-
žíková, Hana Jirečková a Helena Suchánková.
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Ing. Tomáš Kulhánek 151 hlasů

Mgr. Pavel Smola 175 hlasů

Jaroslav Lukáš 171 hlasů

Jan Vlček 149 hlasů

Miroslav Kožešník 158 hlasů

Petr Ptáček 130 hlasů

Josef štěpán 147 hlasů

Mgr. Eva Voborníková 138 hlasů 

Ing. Vladimír Trnečka 127 hlasů

  6. ledna

  7. ledna
12. ledna

10. února

11. února
10. března

Přehled kulturních a prospěšných akcí

Tříkrálová sbírka pro Farní charitu Náchod, 3 skupinky vybraly 
15 322 Kč.
Pěvecko-hudební sbor z Nového Hrádku vystoupil při nedělní mši.
Myslivecký ples v kulturním domě v Borové v režii Honebního 
společenstva Česká Čermná – Borová. Hudební doprovod za-
jistila skupina Hektor.
Tradiční čermenský masopust pod záštitou SRDPš, od 20 hodin 
se U Javora konala taneční zábava.
Na stejném sále probíhal dětský karneval, pořádalo SRDPš.
Divadelní představení pro děti U Javora. Boučkovo loutkové 
divadlo z Jaroměře odehrálo pohádku „Čerti na hradě“. Večer 
se konalo divadelní představení pro dospělé. Červenokostelec-
ký divadelní soubor Na Tahu předvedl „Hej, Slované – pověst  
o Ludmile a Pivojovi“.
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Na Borové v kulturním domě se sešla valná hromada honební-
ho společenstva  za účasti majitelů honebních pozemků, připra-
veno pohoštění.
Mobilní svoz nebezpečných odpadů zajistila firma Marius Peder-
sen. Na týž den objednal obecní úřad kontejner pro velkoobje-
mový odpad.
Zš pořádala besídku ke Dni matek.
Na obecním úřadě se konalo Vítání nových občánků.
Autobusové školní výlety dětí ze Zš a Mš.
Den dětí v areálu sokolovny zajistily SRDPš, KČT, Zš a Mš, 
Honební společenstvo a hasiči.
Honební společenstvo organizovalo společné posezení s bohatým 
občerstvením u sokolovny pro majitele pozemků.
Letní kino u sokolovny – Promítnut film „Bezva ženská na krku“ 
v režii OÚ.
Memoriál Václava Havrdy. Letos se konal již 15. ročník turnaje 
v malé kopané na hřišti za sokolovnou.
Setkání Čermných v Čermné u Libouchce.
Den otevřených dveří nově zrekonstruovaných bytů v obecním 
domě čp. 116.
Vítání občánků na obecním Úřadě
Varhanní koncert v místní kapli sv. Václava. Pořádal OÚ.
Drakiádu za místním kravínem zajistil KČT.
Posvícenská taneční zábava na sále místního pohostinství.
OÚ zajistil kontejner pro velkoobjemový odpad a firma Marius 
Pedersen provedla mobilní svoz nebezpečného odpadu.
Přehlídka historických motorových vozidel na hřišti u sokolovny.
Sázení 2 ks lip u hřbitova – akce ke 100. výročí vzniku ČR za 
účasti žáků Zš.
Rozsvěcení vánočního stromu v parku u kaple, děti z Mš a Zš 
vystoupily s krátkým kulturním programem.
Koncert pěveckého sdružení Pěnice z České Skalice s adventními 
a vánočními písněmi v kapli sv. Václava.
Dopolední Vánoční besídka pro veřejnost v Zš.
Dopolední Vánoční besídka pro veřejnost v Mš.
Vystoupení hudebně-pěveckého souboru z Nového Hrádku při 
mši svaté v kapli.

23. března 

  
28. dubna
 
  
10. května
20. května
31. května
  2. června

14. července

11. srpna

25. srpna

  1. září
  8. září

23. září
28. září
  6. října
13. října
20. října 

28. října
  2. listopadu

  2. prosince

16. prosince

17. prosince
18. prosince
30. prosince
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Noví občané přihlášení v roce 2018:
Pomahač Dominik z Jizbice, přihlášen 6. 2. 2018
Pomahač Lukáš z Jizbice, přihlášen 6. 2. 2018
Pomahačová Martina z Jizbice, přihlášena 6. 2. 2018
Pomahač Jakub z Jizbice, přihlášen 6. 2. 2018
Půlpánová Petra z Náchoda, přihlášena 12. 2. 2018
Kulíček Tomáš z Náchoda, přihlášen 12. 2. 2018
Kulíček Jakub z Náchoda, přihlášen 12. 2. 2018
Kulíčková Tereza z Náchoda, přihlášena 12. 2. 2018
Sochor Lukáš ze Studence, přihlášen 2. 3. 2018
Sochor Josef z Nového Hrádku, přihlášen 2. 3. 2018
Kuceková Zdeňka z Nového Hrádku, přihlášena 2. 3. 2018
Stránský Miloš z Kolína, přihlášen 3. 4. 2018
Vik Jakub z Hronova, přihlášen 9. 4. 2018
Čejp Jiří z Náchoda, přihlášen 11. 6. 2018
Čejpová Petra z Náchoda, přihlášena 11. 6. 2018
Čejpová Josefína z Náchoda, přihlášena 11. 6. 2018
Malát Jan z Brna, přihlášen 10. 9. 2018
Hlávková Jana z Nahořan, přihlášena 10. 9. 2018
Hlávko Josef z Nahořan, přihlášen 10. 9. 2018
Hlávko Václav z Nahořan, přihlášen 10. 9. 2018
Hůrková Nikola z Červeného Kostelce, přihlášena 13. 9. 2018
Selecký Patrik z Červeného Kostelce, přihlášen 13. 9. 2018
Selecká Kristýna z Červeného Kostelce, přihlášena 13. 9. 2018
Thérová Gabriela z Machova, přihlášena 22. 10. 2018
Stříbrná Justina z Náchoda, přihlášena 19. 11. 2018
Stříbrný Jáchym z Náchoda, přihlášen 19. 11. 2018
Stříbrná Jolana z Náchoda, přihlášena 19. 11. 2018
Stehlík Josef z Bohuslavic, přihlášen 3. 12. 2018

Vítáme nové občánky:
04. 01. 2018 Míšková Ester
16. 01. 2018 Sochor Josef
28. 01. 2018 Bubeníčková Karolína
23. 02. 2018 Tichý Antonín
01. 03. 2018 Francová Veronika
26. 03. 2018 Borůvka Karel
30. 04. 2018 Sychrovská Lucie
28. 10. 2018 Kučera Boris
14. 12. 2018 Čejpová Anežka

Společenská kronika
Alois Maršík
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Blahopřejeme k životnímu jubileu:

Opustili nás navždy:

Byli oddáni:
04. 05. 2018 Karolína Kvapilová a Michal Hradila
27. 06. 2018 Karolína Lhotská a Milan Suchánek
10. 07. 2018 Václav Balcar a Karolína Průchová
17. 07. 2018 Nikol švorcová a Tomáš Lepš
03. 08. 2018 Daniel štěpán a Lada Brožková

Byli odhlášeni z trvalého pobytu:
Mirošničenková Světlana, odhlášena 9. 2. 2018
Prokopová Lucie, odhlášena 5. 3. 2018
Koutná Jitka, odhlášena 4. 4. 2018
Koutný Richard, odhlášen 4. 4. 2018
Koutná Tereza, odhlášena 4. 4. 2018
Koutný Tomáš, odhlášen 4. 4. 2018
Janečka Aleš, odhlášen 7. 5. 2018
Suchánková Karolína, odhlášena 27. 6. 2018
Čejchanová Marie, odhlášena dne 17. 9. 2018

Společné soužití:
50 let – (zlatá svatba) Jan a Marie Lelkovi, 16.11.
50 let – (zlatá svatba) Karel a Vendula Dynterovi, 12.12.
25 let – (stříbrná svatba) Věra a Kurt Krombholzovi, 19.6.
25 let – (stříbrná svatba) Miroslav a Pavlína Kožešníkovi, 19.6.

86 let Marta Cejnarová 
86 let Miloslava Bubeníčková
86 let Alois Maršík
85 let Josef Nývlt
85 let Jiřina švorcová
80 let Zdeňka Hanušová
80 let Jaroslava Maršíková

75 let Helena Fišerová
75 let Zdeňka Krombholzová
75 let Stanislav Suchánek
75 let Václav Zelený
70 let Josef Marek
70 let Kateřina Zelená

RIChARd VěTRNíK
Život je boj, ale stojí za to. Tak si ho užívej naplno. Nikdy 
totiž nevíš, kdy skončí. Nezemřel, kdo pochován, leč kdo 
zapomenut. 

  2.   6. 1951
29. 01. 2018

*
U
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MARIE BAlCAROVÁ
Narodila se manželům Marii a Josefovi z Borové čp. 6.  
Vyrůstala v rodině s bratrem a 3 sestrami. Po absolvování 
škol v Borové a v Novém Hrádku vystudovala hospodář-
skou školu v Náchodě. V roce 1967 se provdala za míst-
ního rodáka Jiřího Balcara z čp. 70, který tou dobou žil 
v Náchodě, spolu se přestěhovali do Čermné do čp. 18. 
V tomto domě oba dožili. V manželství vychovali dceru 
a 2 syny. Po narození dětí pracovala v obci v Jednotě 
Hronov, nejprve nějakou dobu v hostinci a posléze mno-
ho let v místní prodejně. V roce 1991 ovdověla, nadále 
žila pro svoji rodinu, zajímala se o společenský život na 
vesnici a starala se v místní kapli o květinovou výzdobu. Zemřela po vážné  
nemoci 19. 3. 2018 v Hospici sv. Anežky České v Červeném Kostelci. Poslední 
rozloučení se konalo 23. 3. 2018 v kapli sv. Václava a poté byla uložena do 
rodinného hrobu na místním hřbitově. 

MARIE ZElENÁ
Narodila se Vladimírovi a Slavomíře Michkové v obci 
Kozín v ukrajinské Volyňské oblasti, kde žije větší počet 
Čechů a část se jich po roce 1945 vrátila do své původní 
vlasti. Tuto možnost využila matka s dcerou Marií. Otec 
padl před koncem války na slovenské Dukle. V dospě-
losti se v České Skalici seznámila s Oldřichem Zeleným.  
V roce 1961 uzavřeli manželství a nějaký čas tam bydleli. 
Do naší obce se přestěhovali až po kolaudaci nového 
rodinného domku čp. 37. V manželství vychovali tři syny 
a Jaroslava z prvního manželství. Byla velice pracovitá  

JAROMíR MACh
Narodil se jako druhorozený syn Josefu a Marii Machovým, 
hostinským v Sendraži u Nového Města nad Metují, kde 
prožil dětství se dvěma bratry. Vyučil se zemědělským 
mechanizátorem. V roce 1965 uzavřel sňatek s Libuší 
Markovou a přistěhoval se do České Čermné. Z manžel-
ství se narodily dvě dcery. Nejdříve pracoval v Rubeně 
Náchod a následně pak nastoupil jako technik u Vodo-
vodů a kanalizací Náchod. Ve svých 50 letech musel ze 
zdravotních důvodů opustit zaměstnání a odešel do inva-
lidního důchodu. Dle svých možností pomáhal manželce 
v podnikání. V roce 2015 s manželkou oslavili zlatou 

svatbu. Jeho zdravotní stav se zhoršoval, ale stále žil pro rodinu, která mu byla 
oporou v jeho nemoci. Zemřel po dlouhé nemoci ve věku 75 let. Poslední 
rozloučení se konalo 8. 2. 2018 v místní kapli a na hřbitově.

30. 4. 1943
  4. 2. 2018

*
U

17. 9. 1941
19. 3. 2018

*
U

11. 7. 1932
27. 3. 2018

*
U
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BOŽENA EfENBERKOVÁ
Narodila se rodičům Bohumilu a Františce Koláčným  
v České Čermné čp. 60, kde žila i se svými sestrami Marií 
a Annou. Celý život prožila v České Čermné, zde se se-
známila se svým manželem Bohuslavem Efenberkem,  
synem Vincence a Marie, za něhož se provdala 6. 3. 1943. 
Spolu vychovali dvě dcery a syna. Byla veselé povahy, 
společenská a aktivní. Pracovala jako lesní dělnice, poz-
ději v textilním závodě Tepna Náchod a v důchodu ve 
výrobním družstvu Stavba Jaroměř, pracoviště Česká 
Čermná. Od svých 5 vnuků se dočkala 10 pravnoučat, 
která jí pomohla vyplnit kus jejího života. Zemřela ve 
věku nedožitých 98 let. Poslední rozloučení se konalo v místní kapli sv. Václava 
dne 9. 4. 2018.

AlENKA lITTEROVÁ
Místní rodačka, dcera Jany a Josefa Zelených. Po roce 
1940 se rodina přestěhovala z nájemního bytu do svého 
rodinného domku čp. 48. Zde vyrůstala ještě se dvěma 
bratry. Po základní škole vystudovala Odbornou školu 
pro ženská povolání v Hronově, v roce 1949 v Hradci 
Králové získala Vysvědčení způsobilosti učitelství pro ná-
rodní školy. Její profesní dráha začala v roce 1946, kdy 
nastoupila jako zastupující učitelka na školách v Plasnici, 
Dobřanech, Sedloňově a Deštném. Koncem roku 1949 
se provdala za Jaroslava Litteru, člena SNB, a odstěho-
vali se do Hradce Králové. Krátkou dobu byla zaměst-

nána jako učitelka domácích nauk ve škole při Dětském domově pro řecké 
děti ve Fořtu u Vrchlabí, dále působila na školách ve Žďárkách a ve Velkém 
Poříčí. Koncem 50. let učila a také byla ředitelkou v mateřských školkách 
v Hradci Králové. V letech 1967 až 1969 pracovala jako inspektorka pro 
mateřské školy, na vlastní žádost pak nastoupila na místo učitelky do Slatiny 
u Hradce Králové. V roce 1973 manželé dostavěli rodinný domek čp. 131  
a přestěhovali se do Čermné, kde učila do odchodu do důchodu a následně 
pak zastupovala učitele i v okolních školách. Pedagogickou dráhu ukončila  
v roce 1997. Manželé vychovali syny Jaroslava a Pavla, který předčasně zemřel  
v 15 letech v roce 1966. Ani její manžel se nedožil vysokého věku, zemřel  

  7. 6. 1928
23. 5. 2018

*
U

29. 4. 1920
29. 3. 2018

*
U

a starostlivá. Nějaký čas pracovala v Jednotě jako prodavačka, v místním po-
hostinství a v JZD. Manžel jí zemřel v 65 letech v roce 1999 a přežila i nej-
staršího syna Jaroslava. Syn Vladimír v roce 1983 emigroval do USA. Žila se 
synem Oldřichem. V posledních letech měla velké zdravotní pohybové pro-
blémy, které se nedařilo vyléčit. Zemřela ve věku 85 let. Poslední rozloučení  
se konalo 4. 4. v místní kapli. 
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v roce 1983. Přežila i syna Jaroslava, který zemřel v roce 2005 ve věku 53 let.  
V roce 1986 se seznámila s Václavem Malíkem, s ním prožila téměř 29 let, 
zemřel v roce 2015. V letošním roce se připravovala na oslavu svých deva-
desátin, ale nečekaně zemřela 23.5. Poslední rozloučení se konalo 28. 5.  
v místní kapli.

ANTONíN BUBENíČEK
Místní rodák z čp. 11, syn Antonína a Jaroslavy. Vyrůs-
tal na statku s o 3 roky mladším bratrem Jaroslavem. 
Na začátku 60. let studoval zemědělskou školu v Polici 
nad Metují, kde se seznámil se svojí budoucí manželkou 
Irenou. V manželství se jim narodil syn Antonín a dcera 
Ilona. Syn zemřel v roce 1979. Dlouhé roky pracoval 
jako ošetřovatel dojnic v místním kravíně. Celý život za-
světil zemědělství a víře v Boha. Miloval přírodu a zvířata. 
Poslední rozloučení se konalo v místní kapli a na hřbitově 
dne 8. 8. 2018. 

MARIE KUČEROVÁ
Čermenská rodačka se narodila Růženě, rozené Mazá-
čové, a Aloisu Maršíkovi z čp. 24. Vyrůstala se dvěma 
bratry, třetí bratr Václav zemřel před jejím narozením. 
Po absolvování základní školy studovala Rodinnou školu 
v Hronově. Nejdřív pracovala v mateřské školce na Brou-
movsku, později až do důchodu jako účetní v národním 
podniku MEZ Náchod. V roce 1954 se provdala za Jose-
fa Kučeru a vychovala syna Zdeňka. Byla velmi pracovitá 
a splnila si sen postavit nový rodinný domek čp. 149  

20. 9. 1933
31. 7. 2018

*
U

10.  7. 1934
 4. 11. 2018

*
U

ZdEňKA BAlCAROVÁ
Narodila se Josefovi a Růženě Kvíčerovým v Bohuslavi-
cích nad Metují. Zde také vyrůstala spolu se 6 sestrami. 
Vyučila se dámskou krejčovou a po vyučení pracovala  
v oděvním průmyslu. Provdala se za Jaromíra Balcara  
z České Čermné čp. 18, kam se také přestěhovala. 
Vychovali dvě děti, dceru Jitku a syna Jaromíra. Spolu  
s manželem postavili přízemní domek čp. 101, kam se  
v roce 1964 přestěhovali. Pracovala jako dělnice v Ná-
chodě. V důchodu se věnovala zahrádce, šití a 3 vnou-
čatům, dožila se i 4 pravnoučat. Zemřela v 90 letech, 
poslední rozloučení se konalo v místní kapli a na místním 
hřbitově 16. 10. 2018.

22.   3. 1928
  8. 10. 2018

*
U
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Počet obyvatel k 31. 12. 2017 – 509 osob
Počet obyvatel k 31. 12. 2018 – 527 osob
(28 přihlášeno, 9 narozených, 10 zemřelých, 9 odhlášeno)

MIlOSlAVA VlČKOVÁ 
Narodila se v České Čermné Janu Balcarovi a Marii, 
rozené Mádrové. V rodině vyrůstala s mladším bratrem 
Janem. Téměř celý život prožila v domku rodičů čp. 12, 
který s manželem za pomoci bratra přestavěli. V man-
želství vychovala syna a dvě dcery. Také se těšila ze tří 
vnoučat. Pracovala v místní mateřské školce jako po-
mocná kuchařka, později v náchodském hotelu Beránek 
jako pokojská až do důchodového věku. Poslední chvíle 
života prožila u starší dcery v obci Bukovice. Krátké těžké 
nemoci podlehla ve věku 85 let. Poslední rozloučení se 
konalo 20. prosince 2018 v místní kapli sv. Václava a na 
hřbitově, kde byla uložena do rodinného hrobu.

  1.   5. 1933
15. 12. 2018

*
U

pro svoji rodinu. Těšila se z vnoučat a tří pravnoučat. V posledních letech 
trpěla zdravotními potížemi, které se stupňovaly, v letošním roce již nemoci 
podlehla. Poslední rozloučení se konalo v místní kapli a na hřbitově 8. 11.

Kronika kaple
Alois Maršík

Poutní místo Vambeřice
V minulé ročence jsme popsali poutní místo Rokol u Nového Hrádku. Letos 

zavítáme do Vambeřic, velmi známého poutního místa ve městě Radków na 
území dnešního Polska. Bylo to poutní místo často navštěvované našimi před-
ky. V době mariánských svátků se chodilo pohromadě procesím s hudebním 
doprovodem, občas se zpěvem církevních písní. Po příchodu do Vambeřic  
v prvním dnu odpoledne a druhý den dopoledne se poutníci účastnili bohoslu-
žeb v bazilice. V noci se přespávalo v hromadných ubytovnách. Druhý den po 
obědě se vydali pěšky na cestu domů. Pro starší a již unavené poutníky jezdili 
naproti místní sedláci s povozy.

Z historie Vambeřic 
Na konci XII. století na pahorku, kde dnes stojí bazilika, v dutině starého stro-

mu byla umístěna malá, 28 cm vysoká soška Matky Boží, vyřezaná z lípového 
dřeva v gotickém stylu. Právě zde na konci tohoto století získává zrak slepý 
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Jan z Raševa, jak je poznamenáno v kronikách. Na památku této události lidé 
v roce 1200 postavili pod stromem oltář, po jeho stranách svícen a křtitelnici 
vytesané z místního pískovce. V roce 1263 se stavěl první dřevěný kostel, 
ale brzy se ukázalo, že nestačil. V roce 1512 postavil majitel panství na místě 
dřevěného kostela větší zděný kostel, který podlehl zkáze během třicetileté vál-
ky. V letech 1695–1711 na místě zničené svatyně postavili nový renesanční 
kostel. Tato okázalá stavba byla přestavěna a ze starého kostela zůstalo jenom 
průčelí. V roce 1723 skončila již čtvrtá přestavba svatyně postavená na stej-
ném místě, kde Jan z Raševa získal cenný dar – zrak. Stávající kostel se skládá 
ze tří částí: hlavní loď, krásný presbytář, velké ochozy. V ochozech je umístěno 
14 zastavení křížové cesty, jsou zde biblické výjevy se sochami a olejomalby  
z počátku 20. století. V hlavní lodi na jižní stěně se nachází barokní kazatelna  
z roku 1723, krásné postranní oltáře a také výzdobou přímo hýřící hlavní oltář. 
Uprostřed na oltáři stojí hlavní soška Matky Boží vambeřické s děťátkem. Její 
korunovace se konala v roce 1980 za účasti významných církevních osobností 
včetně kardinála Františka Tomáška. Po této slavnosti nese vambeřická Pan-
na Maria titul Královna rodin. Poutní svatyně obdržela titul Basilika Minor již  
v roce 1936. Zvláštní pozornost zasluhuje vambeřická křížová cesta se svými 
74 kapličkami a místní betlém, který se skládá z 800 figurek, z nichž je 300 
pohyblivých. 

Poutní místo Vambeřice je stále hojně navštěvováno poutníky z blízkého  
i vzdáleného okolí, kteří dnes již většinou přijíždějí dopravními prostředky.  
Z české strany jsou to, kromě věřících, i zájezdy turistické.

Z kroniky naší kaple
• Děkanství v Náchodě zde zajišťuje mše svaté v neděli a v církevní svátky  

od 10.30 hodin a první čtvrtky v měsíci od 17.00 hodin.
• V roce 2018 dvakrát vystoupil pěvecko-hudební sbor z Nového Hrádku  

při nedělní mši svaté, tradičně se konal varhanní koncert.

Bazilika Matky Boží Wambierzyce – Vambeřice soška Panny Marie
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• Byla zajištěna Tříkrálová sbírka pro farní charitu. 
• I v tomto roce se prázdninových bohoslužeb zúčastnili pražští skauti.
• V kapli se konalo celkem 11 pohřbů a 6 křtů.
• Průměrná návštěvnost nedělních mší svatých se pohybuje okolo 35 věřících, 

na „Půlnoční“ mši svatou na štědrý večer přišlo 85 účastníků.

Varhanní koncert
Alois Maršík

V roce 2018 nás navštívil varhaník ze zahraničí – Christian-Markus Raiser  
z Německa. I když měl cestou malé problémy, přijel včas. Tento umělec se pre-
zentuje chrámovou hudbou, kterou studoval na Vysokých hudebních školách 
ve Stuttgartu a Trossingenu, kde později vyučoval. Od roku 1996 je varhaní-
kem hlavního evangelického chrámu v Karlsruhe. Vede také pěvecké sbory  
a komorní soubory a je uměleckým ředitelem několika festivalů v Karlsruhe  
a okolí. Koncertuje na mezinárodních festivalech, nahrává pro rozhlas, televizi 
a gramofonové firmy. Věnuje se i experimentálním projektům (CD se skladbami 
pro varhany a zvony), premiéroval řadu  děl soudobých skladatelů a věnuje 
se vlastní tvorbě. Varhanní koncert se konal 28. září v místní kapli zasvěcené 
svatému Václavu. Zazněly tyto skladby:

• Johann Sebastian Bach: Pastorale BWV 590, Invence a moll
• Girolamo Frescobaldi: Toccata Nona
• John Bull: Salve Regina
• Johann Jacob Froberger: Suite
• Johann Pachelbel: Variace na chorál „Was Gott tut, das ist wohlgetan“
• Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonáta č. 4 B-Dur

Ti, kteří se zúčastnili tohoto koncertu, poznali, že jsme sledovali špičkového 
umělce. Každou skladbu provázel potlesk, kterým posluchači rozhodně nešetřili.

Christian-Markus Raiser
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MASOPUST A děTSKý KARNEVAl
Masopustní víkend se v roce 2018 konal v sobotu 10. února. Již tradičně 

se účastníci začali scházet po 9. hodině v místním hostinci k malému občers-
tvení a průvod vyšel v 9.30 h. Masek bylo na začátku průvodu napočítáno na 
90, postupně se další přidávaly, jiné ubývaly… Počasí bylo mírně mrazivé, fou-
kal studený vítr a zimní náladu dokresloval čerstvě napadaný poprašek sněhu.  
Po 11. hodině proběhlo u koupaliště focení celé skupiny zúčastněných masek. 
Průvod opět celý den doprovázela harmonika Mirka Kožešníka za vydatné po-
moci přespolní harmoniky v rukou Miloše Langra. Ani kytaristé, domácí Jirka 
Jiruška a v průběhu dne se přidavší přespolní Martin Drábek, se nedali zahan-
bit. Všichni hudebníci vydrželi až do večerních hodin a o zábavu se postarali  
i při závěrečném posezení v hostinci. Tradičního kolečka s tancem se na návsi 
po 18. hodině zúčastnilo okolo 25 masek, což byl vzhledem k náročnosti celé-
ho dne úctyhodný počet.

Dětský karneval se konal v neděli 11. února. Děti si odpoledne plné her, 
soutěží a tance užily a domů odcházely se spoustou dárků. O zábavu se více než 
dvě hodiny starala skupina místních děvčat a moderátor Jarda Lukáš. Koláče 
od kuchařek ze školní jídelny a pomocnic se opět snědly beze zbytku.

Při masopustu se vybralo 18 558 Kč. Děkujeme všem účastníkům masopustní-
ho průvodu, všem, kteří pomohli s organizací masopustu a dětského karnevalu,  
a všem, kteří podpořili děti ze Zš a Mš v České Čermné.

děTSKý dEN ANEB V CIRKUSE TO ŽIJE
Dětský den se konal v sobotu 2. června s podtitulem V cirkuse to žije, čemuž 

odpovídalo celkové zaměření atrakcí. Děti si užily střelbu ze vzduchovky, jízdu 
na koních, opičí dráhu, malování na obličej i zvířátka v mobilní minizoo. Vr-
cholem odpoledne bylo „koupání“ v hasiči vyrobené pěně, které opět sklidilo 
velký úspěch u dětí všech věkových kategorií. 

S organizací velmi zásadně pomohly i místní spolky (myslivci, hasiči a turisté), 
přidali se náchodští policisté. Akci podpořila Kulturní a sportovní nadace města 
Náchoda v rámci programu pod názvem Pojďte si hrát! Dětský den se vydařil 
i díky štědré finanční podpoře několika jednotlivců, kteří na základě sepsání 
darovací smlouvy našemu sdružení v součtu darovali 5 000 Kč.

OBMěNA NA POSTU PřEdSEdy SdRUŽENí
Po sedmi letech mého působení v čele sdružení jsem velmi ráda, že se našla 

další dobrovolnice, která je ochotna žezlo po mě převzít, vést sdružení do dal-
ších let a nadále udržovat českočermenské tradice. Na schůzce SRPDš v naší 

Činnost SRPdŠ při ZŠ Česká Čermná 
v roce 2018 
Mgr. Pavlína Sychrovská
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škole dne 1. 10. 2018 byla jako nová předsedkyně zvolena Lucie Balcarová.  
Od příštího roku se tedy můžete těšit na články od ní.

Na tomto místě upřímně děkuji za dlouhodobou pomoc a podporu všem 
rodinným příslušníkům, přátelům a známým, kteří se na organizování tradič-
ních akcí spolupodíleli. Každoroční úspěch všech akcí je závislý na aktivním 
zapojení mnoha desítek lidí. Jsem velice ráda, že jsem kolem sebe takovéto 
pomocníky měla a vždy se vše zdařilo k celovesnické spokojenosti.

masopustní průvod obcí

Dětský den
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V dřívějších dobách se červený kohout objevoval v naší i okolních obcích 
velmi často. Nejenom proto se naši předkové roku 1884 dohodli na založení 
sboru dobrovolných hasičů. Při zdolávání požárů se vždy pro dopravu vody 
používala technika, od obyčejných věder až po stříkačky. Již před založením 
sboru byla v naší obci dvoukolová ruční stříkačka. Po ní následovaly čtyřko-
lové ruční stříkačky tažené koňmi, za první republiky sbor zakoupil 
motorovou stříkačku a po válce se ve sboru vystřídalo několik vozidel a moto-
rových stříkaček. Poslední větší obnova vozového parku proběhla koncem 
80. let 20. století, kdy členové sboru za velkého úsilí získali převodem od 
profesionálních hasičů nákladní vozidlo Avia 20 s hasičskou nástavbou pro 
přepravu vybavení i zasahujících hasičů. Toto vozidlo sloužilo u naší jednotky 
bezmála 30 let. Následně jsme ho museli z technických důvodů provizorně 
nahradit opět vozem stejného typu. O modernizaci vozového parku a nahra-
zení již historické avie v jednotce uvažujeme už několik let. 

Nástupcem našeho veterána se stal Volkswagen Transporter T5 v podobě 
vyřazené sanity z Hradce Králové, který získal obecní úřad převodem. V roce 
2017 toto vozidlo dostalo nový kabát v podobě celokarosériového polepu  
v hasičských barvách se znaky České Čermné a tažné zařízení. V roce 2018 
prodělal interiér přestavbu pro větší počet míst pro členy jednotky a byla na-
montována bezpečnostní přepážka mezi prostory pro technické vybavení  

Spolkový život v naší obci
Spolek dobrovolných hasičů
Lukáš Holý
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a pro posádku. Do vozidla byla instalována nádrž na 160 litrů jako zdroj vody 
pro vysokotlakou vapku pro prvotní zásah, kterou se nám podařilo získat pře-
vodem z HZS Velké Poříčí. 

Jelikož se do připravovaného vozidla VW Transporter rozhodně nevejde 
veškeré vybavení, které se nacházelo v avii a které je potřebné k případnému 
zásahu, připravujeme pro toto vozidlo ještě přívěsný skříňový vozík. Jedná se 
o přestavbu starého hasičského přívěsného vozíku PPS12, který jednotce vě-
noval Pavel Kučera. Vozík je na moderním podvozku a splňuje veškeré 
současné požadavky. V tomto přívěsném vozíku bude uloženo, kromě po-
žární stříkačky, která prošla v roce 2017 výraznou opravou, také její 
příslušenství, dále zde bude motorová pila a další nářadí potřebné ke zdolá-
vání požáru nebo odstraňování následků přírodních živlů.

Veškeré přestavby a úpravy na novém vozidle a přívěsu dokončíme v prů-
běhu roku 2019 a veřejnost je uvidí na akcích, např. při čištění koupaliště 
nebo na dětském dnu.

Vážení spoluobčané, již v minulosti jsme měli možnost seznámit se s téma-
tem myslivosti na stránkách našich ročenek. Vesměs to byly poznatky 
zajímavé, pro někoho poutavé, které nám odkrývaly mnohé z dob minulých i 
současných. Rád bych těmito řádky pokračoval ve šlépějích mých předchůdců 
a seznámil vás tak se současným stavem a činností Honebního společenstva 
Česká Čermná – Borová a zároveň se i zamyslel, kam se myslivost jako ta-
ková s odstupem doby ubírá a jak je vnímána veřejností, zvláště pak, když 
nám média a sdělovací prostředky neodpustí žádný chybný krok, ke kterému 
občas dochází. Pohled veřejnosti na myslivost a hlavně na myslivce není po-
slední dobou zrovna vřelý. Z části je to naše vina, z části za to může 
nevědomost veřejnosti, v čem naše práce a snaha spočívá, část lze přičíst 
dnešní uspěchané době, která s sebou nese jiné priority a měřítka. Provádět 
výkon práva myslivosti, jak se odborně říká chovu a lovu zvěře, v této době 
není snadná záležitost. Na jedné straně stojí ochránci přírody, kteří bojují 
proti jakémukoliv tlumení (odstřelu) zvěře, na druhé straně vlastníci pozemků, 
kteří by často stavy zvěře zredukovali na mizivou úroveň v rámci zamezení 
škod na polních či lesních kulturách. Mezi nimi stojí ti, kteří  mají uspokojit 
oba dva tábory, ale to není možné. Kdo se nad touto skutečností zamyslí, po-
chopí, že v přírodě je nutná určitá rovnováha a s tím spojená selekce zvěře 
nemocné, slabé či zvěře přemnožené, ovšem v rozumné míře.

Myslivost v obci – současnost, budoucnost…
Lumír Marek, starosta honebního společenstva
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Výkon práva myslivosti lze v současné době provádět dvěma způsoby. První 
způsob je tzv. komerční lov, kdy lovec, záměrně neříkám myslivec, si může 
odlov jakékoliv trofejové zvěře zakoupit, nemusí být nikde registrován, ne-
musí řešit jakékoliv starosti s péčí o zvěř, honitbu a podobně. Takto se 
chovají velké honitby, většinou pronajaté, disponující zvěří, jejíž odlov mohou 
nabídnout za nemalé finanční částky, které jim svým způsobem zajišťují plnění 
nájemních smluv, aby tak dostáli všem svým závazkům. Druhý způsob je pro-
stý. Výkon práva myslivosti se provádí způsobem našich otců a dědů, kdy 
ulovení trofejové zvěře, leckdy i pramalé bodové hodnoty, bylo a je odměnou 
za čas strávený s chovem zvěře, jeho přikrmováním, léčením, starostmi o 
úživnost honitby, aby zvěři nabízela co nejlepší podmínky pro život v době 
hojnosti i strádání. Chod honebního společenstva a jeho smýšlení se ubírá 
právě tímto směrem již od dob svého vzniku. Výkon práva myslivosti provo-
zuje ve vlastní honitbě, na pozemcích vlastníků pozemků, kteří mu svým 
kladným postojem tuto činnost umožňují. Tato skutečnost však dostává po-
stupem času drobné trhliny. Maximální rozkvět turistického ruchu, letní 
tábory v oblasti Sejřav, vznik oplocených oblastí pro chov domácích zvířat 
všeho druhu, motoristický ruch, to jsou jen střípky skutečností, které berou 
zvěři klid, tolik nutný k jejich životu. Nikdo z nás si nedělá iluze,  že by se tato 
situace do budoucna zlepšila, spíše naopak. Priority moderní doby nedávají 
prostor pro tyto úvahy.

V současnosti provádí výkon práva myslivosti v honitbě honebního spole-
čenstva 13 členů, vesměs vlastníků pozemků, což je podmínkou. Je to 
maximální možný stav vzhledem k výměře honitby a bezpečnému provozo-
vání výkonu práva myslivosti. Celoroční činnost se zaměřuje na chov zvěře, 
její přikrmování. Dále obhospodařujeme dvě myslivecká políčka, kde nám  
vychází vstříc vedení firmy ZEPO Bohuslavice a.s. Na oplátku mu sbíráme  
kámen na jeho pozemcích. Dále pak myslivci zajišťují krmivo pro zimní přikr-
mování zvěře, stavějí, opravují a udržují myslivecká zařízení v honitbě, 
vysazují plodonosné dřeviny pro zvyšování úživnosti honitby. Samostatnou 
kapitolou je senoseč zemědělců. Snažíme se udělat maximum pro záchranu 
narozených srnčat. Tato otázka byla již také vícekrát medializována, všeo-
becně se zpochybňuje úsilí myslivců i zemědělců. S tímto názorem můžeme 
konfrontovat naši snahu být maximálně v kontaktu se zemědělci. Ti nás infor-
mují o tom, kdy a kde se bude senoseč konat, jaká lokalita se bude kosit. My 
zajišťujeme dostatečný počet dobrovolníků, někdy i členů rodin, kteří budou 
včas na smluveném místě a čeká nás  náročný pohyb travinami plnými klíšťat. 
Naše snažení vyjde někdy vniveč i vlivem současné vyspělosti zemědělské 
techniky, jindy pohladí po duši, když se podaří část mláďat zachránit.

Nedílnou součástí naší činnosti je pochopitelně lov zvěře, který je zaměřen 
především na zvěř srnčí. Její počet v honitbě je normovaný a počet lovených 
kusů schvaluje Orgán státní správy myslivosti (OSSM). Vychází z předlože-
ných výsledků každoročního sčítání zvěře. Dále pak lovíme černou zvěř (prase 
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divoké), její počet není příliš vysoký, neboť tato zvěř není v honitbě trvale  
zastoupena, ale občas jen prochází, jak nám dokumentují lokality luk v oblasti 
Sejřav a jiné. V posledních letech je lov zaměřen i na zvěř vysokou, čili jelení, 
která navštěvuje naši honitbu ve stále větší míře. Jelikož jelení zvěř také nemá 
v honitbě své trvalé zastoupení, její odlov je podmíněn žádostí na OSSM  
v Náchodě, s výjimkou zvěře holé a mladé zvěře samčí, jejíž lov řeší Zákon  
o myslivosti. Naše pozornost je pochopitelně upřena i na zvěř dravou (liška 
obecná, kuna lesní, skalní, jezevec lesní). Zužitkování zvěřiny spárkaté zvěře 
se řídí potřebami honebního společenstva. Část je určena a využita k zajištění 
kulturních akcí během celého roku, část je určena k prodeji případným zájem-
cům a část je nabídnuta členům vykonávajícím právo myslivosti, kteří si ji mají 
možnost odkoupit za režijní ceny. Každým rokem v listopadu pořádáme hon 
na drobnou zvěř (na zajíce polního) a na zvěř škodnou. I když se zdá, že po-
čet zaječí zvěře u nás v honitbě mírně roste, výsledky honů v minulých letech 
tomu neodpovídají. Z této akce se proto stává záležitost společenská v po-
době tzv. Poslední leče, která se koná na úplný závěr honu v Kulturním domě 
v Borové a která se neobejde bez chutné myslivecké kuchyně a zábavy.

Rád zde  prezentuji i kulturní a společenské dění honebního společenstva, 
které má pro nás nepostradatelný význam a v mnohém převyšuje doposud 
uvedenou činnost. Stěžejní akcí honebního společenstva bývá počátkem roku 
již tradiční Myslivecký ples, který má svoji dlouholetou tradici a dobrou kul-
turní úroveň. Musím zde připomenout, kolik času a úsilí je třeba vynaložit, 
abychom dostáli kreditů  let minulých. Nejlepší odměnou za naši snahu je pak 
plný sál, chutná kuchyně a spokojení hosté. V tomto směru se sluší poděko-
vat Obecnímu úřadu a také SDH v Borové, kteří nám jsou nápomocni při 
organizaci uvedené akce.

Koncem měsíce března, na samotný závěr mysliveckého roku, probíhá  
valná hromada členů honebního společenstva, kam jsou  zváni vlastníci  
honebních pozemků, aby se seznámili s celoroční prací honebního společen-
stva, s finančními záležitostmi a rozhodli, jakým směrem se bude ubírat rok 
následující jak v činnosti v oblasti myslivosti, tak kultury.

V jarních měsících se naši členové zapojují do projektu „Ukliďme Česko“,  
kdy svojí přítomností napomáhají k organizaci akce velkého významu. S podi-
vem zjišťujeme, kolik odpadu se volně povaluje jen v okolí naší obce. Je 
smutné a zarážející, že oblasti loňský rok uklizené další rok vykazují takřka 
stejné množství nepořádku. 

Další činnost našich členů se v měsíci červnu ubírá k účasti na „Dni dětí“  
v České Čermné a v Borové. Výstavka trofejí, vyprávění o zvěři a přírodě do-
plněné o názorné ukázky přispívají k rozvoji znalostí dětí a k osvěžení těchto 
akcí. Nesmím zde opomenout ani aktivity v podobě organizačního zajištění 
„Dne v přírodě“, který jsme přislíbili kroužku „Čermáček“ v měsíci květnu.

Pro děti ze Zš v České Čermné pořádáme přírodovědná odpoledne s mysli-
veckou tématikou s pobytem v přírodě. Tématika je vždy volena tak, aby 
zaujala naše potenciální nástupce.
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Akcí nemalého významu je pro nás již tradiční společné  letní posezení po-
řádané pro členy honebního společenstva, které se neobejde bez zvěřinové 
kuchyně. Jelikož se naše honitba rozkládá v katastrech obcí České Čermné  
a Borové, je místo konání voleno střídavým způsobem. Ke zdárnému prů-
běhu pomáhají obecní úřady obou obcí, kterým tímto děkujeme.

Všechny uvedené aktivity vyžadují  maximální nasazení všech členů honeb-
ního společenstva, kteří vykonávají právo myslivosti, někdy i členů jejich 
rodin. Těm všem patří upřímný dík za to, že jsme schopni  veškerou  zde uve-
denou činnost zajišťovat na takové úrovni, za kterou se nemusíme stydět  
a můžeme se tak rovnat i jiným organizacím, jejíž členové jsou však ve věku 
našich dětí či vnoučat. Mimochodem, víte, jaký je jejich průměrný věk? 
Rovných 60 let. Neznám v našem okolí podobnou organizaci, která by se tak 
významně podílela na kulturním a společenském dění obou obcí.

Vážení přátelé, nahlédli jsme zde společně  do celoroční pracovní náplně  
honebního společenstva, která nám přináší chvíle radostné i chvíle plné sta-
rostí. Netvrdím, že vše děláme správně a že se vše daří ke spokojenosti všech. 
Byl bych rád, kdyby z mých řádků  byla cítit snaha něco dělat pro druhé a ne-
být lhostejní k okolí. Takto vnímáme myslivost a dění kolem ní my v České 
Čermné. 

Dětský den – výstavka trofejí

myslivecký ples

společný hon na drobnou zvěř

zimní zátiší U jedle
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Čermáček
Mgr. Eva Voborníková

Jak jsem v loňské ročence slíbila, tak letos plním. Pokračování o tom, jak se 
Čermáček baví s dětmi i přes rok. Pro školní období 2017/18 jsme společně 
s aktivními rodiči Josefem Matějíčkem, Lucií Balcarovou a aktivní studentkou 
Pavlou Stříteskou „rozjeli“ kroužek s turisticko-tábornickým zaměřením. Kaž-
dou středu jsme se scházeli průměrně s 20 dětmi předškolního a školního věku 
a zažívali různá pohádková dobrodružství. Zahájili jsme schůzku na osamoce-
ném „papírovém“ hradě s výzvou stát se králem a královnou tohoto hradu. 
Nebylo to však jednoduché, k nejvyšší hradní hodnosti jsme se museli postupně 
dopracovat a prokázat dovednosti a zdatnosti pravého vládce. Čermáčci se 
nejdříve stali popelkami a popeláky, díky známým pohádkovým postavám, 
které je celý rok provázely, se naučili poznávat topografické značky, orientovat 
se v přírodě, manipulovat s mapou a kompasem, ovládat základy uzlování, 
bezpečně rozdělávat oheň, rozluštit různé druhy šifer, používat Morseovu abe-
cedu, poznávat přírodniny a volně žijící zvířata v terénu. Vše postupně ovládli 
a nakonec se králem a královnou stali i ti nejmladší. 

Zajímavé byly i zimní měsíce, kdy nám počasí nedovolovalo pohybovat se 
venku. Byl jednou jeden Mužíček, ten nás přenesl do pravěku. Nejprve jsme 
se pomyslně setkali s dinosaury, dále s mamutem, zahráli jsme si na osadu 
pravěkých lidí, pozorovali erupci sopky a nakonec si vyzkoušeli současnou 
práci paleontologů. Kromě získávání nových znalostí a dovedností zbýval čas  
i na vyrábění třeba lucerniček, těžítka, šití pouzdra na zápisník a výrobu ptačích 
budek. K tomu všemu nechyběla na žádné schůzce nějaké hra, oblíbenými  
byly týmové hry. 

Za zmínku také stojí poučná beseda o životě a stopách lesních zvířat a o 
přikrmování zvěře v zimě, kterou nám uspořádal pan Lumír Marek, dále prak-
tické ukázky zasahování při první pomoci a prevenci úrazů zajistil pan Tomáš 
Kulhánek, s usazením ptačích budek vyrobených dětmi nám pomohl pan Pat-
rik Balcar a jízdu v koňském sedle a bližší seznámení se s péčí o živého koníka 
nám zprostředkoval Josef Matějíček. Všem moc děkujeme, děti na to rády 
vzpomínají.

Naše skupinka vedoucích dále organizovala na podzim Drakiádu, na jaře 
Čarodějnické odpoledne a jednodenní výpravu s názvem Od rytíře k Bílé paní. 
Byla to naše první zkušenost, sraz byl u dřevěné sochy rytíře před poštou. 
Odtud jsme společně s dětmi a rodiči šli po turistické stezce a cestou jsme 
plnili různé úkoly motivované filmem Ať žijí duchové a došli až k zřícenině 
hradu Frymburk, kde nás vítala Bílá paní. Tu jsme kopretinou oživili a mohli si 
prohlédnout útroby hradu. Nakonec jsme si poslechli úryvek o životě strašidel 
z hradu.

A ještě mi to nedá nezmínit se o druhém ročníku příměstského táboru Čer-
máček. Tentokrát nás provázel drak. V prvním turnusu děti jako Vikingové  
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hra na osadu pravěkých lidí

v Zemi Nezemi dostaly za úkol od boha hromů, Thora, zdolat tříhlavého draka 
a tak získat poklad. Ale nejdříve bylo potřeba poznat sílu čtyř přírodních živlů 
a naučit se je ovládat. Dále rozluštit znaky vikingského písma, být mrštný  
a obratný v boji s tyčí, plout na lodi Drakkaru, obstarat si suroviny na pala-
činky pečené na ohni hrou Měním, měním, až vyměním. Zde chci poděkovat 
občanům za ochotu a poskytnuté dary. Své zkušenosti pak Čermáčci zúročili 
poslední den na cestě za pokladem, který střežil ohnivý a zlý drak Dragoun. 
Draka skolili a poklad si spravedlivě rozdělili. Druhým turnusem nás provázel 
hodný drak, lépe řečeno různí hodní draci – hudební, ledový, větrný, vodní, 
lesní. Rozpoznali jsme je a ochočili si díky Draxikonu, spisu pro každého, jež  
s draky co do činění mívá. Každý z nich nás přenesl do různého kouta Evropy. 
Navštívili jsme Francii, Holandsko, Řecko a Maďarsko. Poznali jsme jejich ty-
pické kulturní zvyky, ochutnali jsme tradiční jídla, zahráli si jejich charakteristické 
dětské hry. A ještě k tomu zažili skvělou besedu o letu balonem, prostřednic-
tvím pana Kavana a společnosti donebes.cz, fyzicky náročnější akci v lanovém 
parku Hopstrádě, společné vaření v polívky v kotlíku v areálu Déčka a na závěr 
pohádkové zakončení na náchodském zámku, vysvobození princezny, která 
byla uvězněna ve věži v Dračí říši. Děkuji všem za spolupráci, poskytnutí pro-
storů, pomůcek a hlavně za zájem ze strany rodičů a dětí.

Byl to bohatý a zábavný rok. Vždy, když se podívám do tváří dětí a vidím 
radost a spokojenost, ujišťuje mě to, že to má smysl, což mě posilní, a proto  
se těším na další společné dobrodružné chvíle.

Poděkování také patří i firmě SarrGummi Czech, s.r.o. za finanční příspěvek 
na celoroční činnost.
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KČT Česká Čermná v roce 2018
Jaroslav Lukáš

Turistickou sezónu nám otvírá akce úklidu okolí naší obce spojená s celostátní 
akcí „Den Země“ a „Ukliďme Česko“. V jarních měsících chodíme na krátké 
výlety po okolí. V květnu probíhá malé volejbalové odpoledne, v plánu akcí  
je také „Splutí řeky Metuje“ – nedostatek vody nás opět přesunul z vodního 
toku na souš.

V letních měsících pomáháme s Dětským dnem a pořádáme Stanování  
za humny. S potěšením děkuji Martinu Sychrovskému za perfektní přípravu 
orientačního běhu s dovednostními prvky plnění úkolů (dříve známý jako běh 
„O partyzánský samopal“).

Tradiční a oblíbenou akcí členů spolku je Tajný výlet předsedy. Uspořádaná 
autošipkovaná nás v podzimním víkendu díky indiciím na schovaných místech 
zavedla až do vzdáleného Kyšperku, tedy Letohradu. Zde jsme měli zamluvené 
ubytování v Areálu biatlonu a mohli tak maličko nakouknout pod pokličku pří-
pravy žactva, juniorů i mistrů tohoto sportu.

V areálu se nachází kromě asfaltových a pilinových běžeckých okruhů i střel-
nice, posilovna a lanové centrum. V sobotním dopoledni jsme zhlédli trénink 
juniorů v nácviku střelby z malorážky na 50 m – zalehnout, rychlých 5 ran, 
nahlášení počtu zásahů a vztyk. A celé znovu a znovu. Další sportovci se pak 
projížděli na kolečkových lyžích nebo běhali s hůlkami. Zážitkem pro nás pak 

výlet KČT
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Zvýšení bezpečnosti chodců v obci
Miroslav Kožešník, místostarosta

V loňském roce byly v obci instalovány zpomalovací příčné prahy – retar-
déry, pro zpomalení vozidel, jejichž řidiči nedodržují předepsanou omezenou 
rychlost 30 km/hod v Zóně s dopravním omezením. Od základní školy až po 
hraniční přechod do Polska bylo instalováno pět pryžových příčných prahů  
a jeden příčný práh vytvořen stavebním zvýšením vozovky před základní  
školou.

Na množící se stížnosti našich občanů na vozidla projíždějící nebezpečnou 
rychlostí, zejména s polskými registračními značkami, zde bylo svoláno několik 
schůzek s vedením Policie ČR, územního odboru Náchod, dopravního inženýra 
a projektanta dopravních staveb. Po dohodě s odborníky bylo přistoupeno  
k řešení usměrnění rychlosti vozidel tímto způsobem. Nejprve byl vypracován 
projekt a poté byla ve výběrovém řízení vybrána firma špelda s. r. o. Česká 
Skalice, která realizaci v loňském roce provedla. Za toto dopravní opatření 
jsme zaplatili částku 233 tis. Kč. Na tuto dopravní stavbu jsme dostali finanční 
dar od firmy AUTO šKODA, závod Kvasiny, ve výši 75 tis. Kč, neboť vel-
kou část vozidel překračující stanovenou rychlost tvořili polští zaměstnanci této  
firmy. Na posouzení účinnosti tohoto opatření je zatím brzy, ale zatím se jeví 
jako účinné.

bylo setkání s Ondřejem Moravcem, který se připravoval na sezonu světového 
poháru IBU CUPu 2018/2019.

Sobotní turistický výlet v délce 22 km nás od Letohradu zavedl přes šedivec, 
vesničku Nekoř až k Pastvinské přehradě. Celou vodní nádrž jsme obešli  
a stále se dívali na žalostně málo vody způsobené suchem. Ještě, že v hostinci 
U Mostu nabízeli dobré občerstvení a zlatavý mok nás znovu povzbudil do 
dalších pěších kilometrů. Nedělní dopoledne jsme strávili prohlídkou města 
Letohrad, zámku a jeho parku. Vystoupili jsme na vrch Kopeček (434 m n. m.),  
kde se nachází pětiboká kaple sv. Jana Nepomuckého. Nedaleko je pak k vidění 
zřícenina hradu Kyšperk ze začátku 13. století. Po obědě jsme navštívili Muze-
um řemesel s jeho expozicemi, které jsou největší v České republice. Víkend  
se vydařil i díky krásnému počasí. Závěr roku v turistické sezóně patřil tanečnímu 
večeru v hostinci U Javora a soutěži O nejlepší bramborový salát.
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Setkání obcí Čermných
Miroslav Kožešník, místostarosta

Od roku 1991 se pravidelně v letních měsících koná Setkání Čermných, které 
probíhá v jedné ze zastoupených obcí. Setkání se obvykle zúčastní až 9 obcí, 
které nesou ve svém názvu Čermná. V uplynulém roce se konalo setkání dne  
1. 9. 2018 v pro nás nejvzdálenější Čermné. Již brzy ráno jsme se vypravili 
autobusem do Čermné u Libouchce, která se nachází nedaleko Ústí nad Labem. 
Čekala nás trasa dlouhá 246 km.

 Pro všechny byl připravený bohatý kulturní program. škoda, že v Libouchci 
zapomněli objednat lepší počasí, to nás však neodradilo od návštěvy partnerské 
obce. Kulturní program, sportovní a zábavní soutěže byly rozprostřeny do růz-
ných částí obce Libouchec. Samotná Čermná je osadou s necelými sty obyvatel  
a spadá pod správu obce Libouchec vzdálené asi 2 km. V Čermné dominuje na 
mírné vyvýšenině barokní kostel svatého Mikuláše, který je od roku 2007 chrá-
něn jako kulturní památka České republiky. V místním hostinci U Kaštanu se 
konalo jednání starostů Čermných. Z Libouchce do Čermné byla organizovaná 
kyvadlová autobusová doprava. Přímo v Čermné místní vítali hosty vynikajícím 
domácím gulášem přímo z kotlíku. Během dne bylo možno navštívit krom jiného 
i nedaleké skalní město Labské pískovce v chráněné krajinné oblasti. Myslím si, 
že i přes nepříznivé počasí jsme si to tam všichni opravdu užili a už se těšíme na 
další takové setkání, které se bude v roce 2019 konat v Čermné u Domažlic.

setkání obcí
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Základní škola v roce 2018
Mgr. Libuše Prokopová, ředitelka školy

Zaměstnanci a žáci
Kolektiv zaměstnanců tvoří ředitelka školy Mgr. Libuše Prokopová, učitelky 

Mgr. Hana Hlaváčková a Mgr. Jana Pražáková (do 31. 10. 2018), učitelka  
a zároveň vychovatelka družiny Mgr. Veronika Tymelová (od 5. 11.), školnice 
a uklízečka v jedné osobě Eva Maršíková – má též na starosti ranní dohled nad 
žáky + páteční družinu.

V dubnu 2018 se uskutečnil zápis do 1. ročníku – bylo přijato 6 nových dětí 
(z Č. Čermné a Jizbice). Od září 2018 se vzdělává ve škole 33 žáků ve dvou 
kmenových třídách.

V I. třídě se učí společně žáci 1. a 2. ročníku v počtu 17 dětí pod vedením 
L. Prokopové, do II. třídy chodí žáci 3. – 5. ročníku v počtu 16 – jejich třídní 
učitelkou je H. Hlaváčková. Hodiny pracovních činností, hudební a tělesné 
výchovy v I. třídě, prvouku v 1. – 3. roč. a angličtinu ve 3. ročníku učila  
J. Pražáková, kterou v listopadu vystřídala V. Tymelová. Do školy jezdí žáci  
i z okolních obcí – Borové, Dobrošova a Jizbice. Obec jim nadále proplácí 
jízdné.

V červnu ukončilo docházku do naší školy 7 žáků – 6 jich přestoupilo na Zš 
Nový Hrádek (1 žákyně do 5. ročníku a ostatní do 6. ročníku), 1 žák se odstě-
hoval do Žabokrk.

Součástí školy je družina; v ní se mohou žáci zapojit do činnosti výtvarného, 
anglického, hudebního (flétna), počítačového a tanečního kroužku. První čtyři 
jmenované vedou učitelky školy, za orientálními tanečnicemi dojíždí jednou  
za 14 dní vedoucí z Déčka Náchod.

školní práce není jen působení na žáky v oblasti vzdělávání a výchovy. Její 
nedílnou součástí jsou besedy, výlety a kurzy, projekty, zapojení žáků do růz-
ných soutěží a vystoupení, bohatá mimoškolní činnost i pro rodiče a veřejnost. 

Soutěže
• výtvarné – „Zahrada pro všechny generace“ – organizoval náchodský  

zahrádkářský svaz – odesláno 5 prací
• „Eskymácké pohádky“ – soutěž Déčka – z 16 odeslaných prací 1 žákyně 

oceněna
• sportovní – 2. atletická olympiáda v Náchodě
• matematická – mezinárodní „Matematický klokan“
• sběrové – 14. ročník „O nejlepšího sběrače“ – sběr odpadových surovin  

– žáci nasbírali celkem 4 786,2 kg starého papíru a 371 pytlů s PET lahvemi 
a obaly TETRAPAK, sběr léčivých bylin včetně pomerančové a citronové 
kůry – děti přinesly 8,270 kg  usušených bylin a 72,914 kg suché kůry

• dopravní - „O pohár starostů“
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Kurzy
Lyžování v Olešnici v Orlických horách (3 dny), bruslení na Zš v Náchodě 

– 10 lekcí, in-line bruslení – 5 lekcí, plavecký výcvik – pro žáky 2., 3. + 4. roč-
níku, dopravní výchova – teorie a praktické jízdy na dopravním hřišti v Bělovsi

školní výlet – snímky obou tříd z Růžové hory u stanice lanovky
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naši prvňáčci ve školním roce 2018/19
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další zajímavé aktivity
• hudební vystoupení při vítání občánků
• „Červený den“ – oslava sv. Valentýna ve škole
• „Zimní olympiáda“ – soutěže v duchu zimní olympiády
• „Ukliďme Česko“ – celonárodní úklidová akce – společně s turisty, mysliv-

ci, obecním úřadem, Mš a širokou veřejností, EKO-PROGRAM v náchod-
ském Déčku – environmentální výchova, Barma – projekt „Planeta Země“, 
ukázka dravců na sokolovně – společně s Mš, beseda v Mš o lišce – I. tř., 
sázení lip u hřbitova u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Česko-
slovenska 

• Kocour v botách – česko-anglická pohádka ve Vesmíru Náchod
• Litva – projekt II. třídy v rámci „Cestování po Evropě“
• „Koš plný ovoce“ – v rámci projektu Ovoce do škol družina připravila zdra-

vou svačinku pro všechny
• školní výlet do Pece pod Sněžkou – lanovkou na Růžovou horu a do lano-

vého centra
• vlakový výlet žáků 4. + 5. ročníku do Prahy – Pražský hrad a okolí, Karlův 

most, Václavské nám. a Národní třída
• beseda o první pomoci se záchranářem panem Lankou
• jarní a předvánoční keramika pro širokou veřejnost
• výroba velkých keramických reliéfů „Podzimní stromy“ – k výzdobě školy
• adventní tvoření pro rodiče a veřejnost, „Hvězdičko má betlémská“ – před-

vánoční koncert v Beránku Náchod – společně s Mš, adventní výlet + zdo-
bení vánoční kouličky v Muzeu papírových modelů v Polici n. Met. – spo-
lečně s předškoláky 

• „Když draka bolí hlava“ – filmové představení na Novém Hrádku

Myslím si, že by se za tento bohatý výčet činností nemusela stydět žádná 
velká škola. Nic z výše napsaného by nebylo možné organizovat bez plného 
pracovního nasazení všech zaměstnanců, pomoci některých rodičů a v nepo-
slední řadě podpory bývalé starostky paní Smažíkové – všem touto cestou ještě 
jednou moc děkuji.

lyžařský výcvik v Olešnici v O. h. bruslení –  zimní stadion Náchod
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Mateřská škola a Školní jídelna – rok 2018
Martina Dusilová, vedoucí učitelka

Kolektiv MŠ tvoří:
vedoucí učitelka do srpna 2018 Jarmila Exnerová
vedoucí učitelka od září 2018 Martina Dusilová
učitelka do srpna 2018  Martina Dusilová
učitelka od září 2018  Zlata Mikušíková
uklízečky   Lenka Baudischová
    Ladislava Mošnerová
    Jitka Kulhánková
hlavní kuchařka   Martina Lhotská
vedoucí školní jídelny  Ladislava Mošnerová
topič    Milan Maršík

Průběh roku 2018 v mateřské Škole:
Rok 2018 v mateřské škole byl rokem plných změn. K největším změnám 

patří změny personální. Do zaslouženého důchodu odešly dvě důležité osoby, 
které po mnoho let vytvářely příjemné klima mateřské školy. Tyto ženy vytvo-
řily spoustu krásných vzpomínek dětem, které mateřskou školu navštěvovaly 
a přiměly tak některé navštěvovat školu znovu po letech – tentokrát se svými 
dětmi. 

Hned z počátku roku odešla hlavní kuchařka Jitka Kulhánková. Na její místo 
nastoupila a vařečky se ujala Martina Lhotská. Během letních měsíců školku 
opustila vedoucí paní učitelka Jarmila Exnerová. Na post vedoucí učitelky byla 
zvolena paní učitelka Martina Dusilová. Na místo učitelky naší školky se vrátila 
Zlata Mikušíková. Obě učitelky pokračují ve vedení kroužků předškoláčka, který 
je důležitý pro individuální rozvoj a přípravu dětí na vstup do základní školy. 
Výuku flétny převzala Martina Dusilová.

Vzdělávání dětí probíhalo podle školního vzdělávacího programu, který se 
od září postupně změnil, více se zaměřil na využití prostředí v okolí školky, zá-
roveň byl přizpůsoben většímu počtu mladších dětí.  Motivací k tvorbě nového 
vzdělávacího programu bylo situování školky, která je obklopena přírodou. Ma-
teřská škola a její umístění je unikátní a aktivity v přírodě podporují přirozeně 
rozvoj pohybových i rozumových schopností a dovedností dětí a zdravý vývoj 
osobnosti.

K zápisu, který proběhl 10. a 11. května 2018, se se zákonnými zástupci 
dostavilo 8 nových dětí. Ve správním řízení bylo přijato všech 8 dětí: jedno dítě 
tříleté, sedm dětí dvouletých. Tímto se naplnila kapacita Mš na 24 dětí. V tom-
to školním roce bylo zařazeno do Zš 7 dětí a 6 odešlo do Zš Česká Čermná, 
jeden chlapec nastoupil do Zš do Polska.
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Oblast materiálního vybavení a oprav:
Během roku se zakoupily nové stoly a židle, které odpovídají normám pro 

předškolní vzdělávání, a zároveň je nábytek přizpůsoben všem věkovým kate-
goriím podle individuálních fyzických potřeb dětí.

Do budoucna budou obě učitelky dbát na individuální přístup k dětem a vy-
tváření zdravého příjemného prostředí mateřské školy. Častý pobyt v přírodě 
a zajímavá měnící se nabídka aktivit rozvíjející všechny stránky osobnosti dítěte 
budou pomocníkem při vzdělávání dalších generací. Zároveň by školka ráda 
pokračovala a pracovala na vzájemné a užší spolupráci nejen s obcí a místní 
základní školou, ale i s rodiči dětí. Naším hlavním cílem je děti učit tak, aby 
prožívaly radost z poznaného a cítily se ve školce šťastně a bezpečně. Chceme 
děti správně motivovat a probouzet v nich touhu a chuť poznávat a dozvídat 
se nové věci. Budeme se maximálně snažit podporovat individualitu každého 
dítěte a pomáhat dětem orientovat se v dnešním světě.

Akce pro rodiče a děti pořádané mateřskou školou
• Mikulášská besídka s písničkami, básněmi a nadílkou
• Zpívání koled u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku v obci, vánoční 

besídka pro rodiče v Mš, vánoční besídka nejen pro starší spoluobčany
• Společné Velikonoční tvoření
• Keramické tvoření
• Odborné vyšetření zraku dětí VISUS
• Výlet do ZOOparku Stěžery a návštěva obřího akvária v Hradci Králové  

– společně s rodiči
• Slavnostní rozloučení s předškoláky
• Slavnostní vítání nových dětí

Akce pro děti
• Společná oslava narozenin a svátků s drobnými dárky
• Den v maskách čarodějnic
• Plavecký výcvik pro předškoláky
• školička výuky bruslení na zimním stadionu a výuka bruslení na kolečko-

vých   bruslích
• Pečení vánočního cukroví a nadílka pod vánočním stromkem
• Plavání pro předškolní děti
• Tvoření s keramickou hlínou
• Masopust   -  den v maskách, procházka obcí, výzdoba sálu společně se Zš
• Pečení velikonočních perníčků a beránka, zdobení vajec, pomlázky, karne-

val, kulturní vystoupení se Zš
• Den dětí  -  týden plný her, zábavy a sportování, společné vystoupení se Zš
• Spaní v mateřské škole
• Focení dětí 2x do roka
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• Slavnostní předání vysvědčení z kroužku Veselé pískání a z výtvarně-pra-
covního kroužku

• Loutkové divadlo

Společné akce se ZŠ:
• Návštěva Zš s předškoláky před zápisem do první třídy
• Adventní tvoření v Zš, Návštěva Vánočního programu v Náchodě
• „Nultá školička aneb hrajeme si na školu“
• Břišní tance
• Vzájemná účast na vystoupeních
• Ekologická akce Ukliďme Česko, představení s dravci, Edukativní program 

e-liška

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 

a na Dětský den
• 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

Halloween v MŠ
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Letos se v naší obci uspořádala již třetí dobrovolnická akce Ukliďme svět, 
Ukliďme Česko. V sobotu 7. dubna odpoledne se sešlo 47 dobrovolníků,  
z toho 15 dětí, a dvěma směry se vydali sbírat odpadky. Ti mladší s rodiči  
a s paními učitelkami ze školky prošli cestu od sokolovny lesem kolem krmelce  
a skály k hranicím a podél potoka nazpět do vesnice. Cestou děti plnily úkoly 
týkající se třídění odpadu – rozpoznat materiál odpadku a správně přiřadit  
k barevnému kontejneru nebo nakreslit nejkurióznější nález. Těmi byly gumová 
hračka rejnoka v příkopu u silnice, v potoce se našly holínka, pneumatika  
a puk. Druhá skupinka se staršími dětmi, učitelkami ze školy a rodiči se tra-
dičně vydala na cestu za kravínem, kolem třešinky, podél silnice z Borové  
a nezapomněla očistit a klíčem odemknout studánku u písáku. Ti měli po cestě 
nastražené odpadky s kvízovými otázkami, které bravurně zodpověděli a získali 
tak vzkaz od organizátorů.

DĚKUJEME. Obec Česká Čermná, Základní škola, myslivecké sdružení, 
turisti KČT ČČ a já moc všem děkujeme za spoluúčast, pomoc při úklidu  
a organizaci. Společně jsme tak otevřeli další turistickou sezónu v čistém pro-
středí. Odměnou pro všechny byla kotlíková polévka, buřtíky, kávička nebo čaj 
s domácí buchtou a pro mladší kategorii ještě hry a diplom se sladkou oplatkou 
a regionální ilustrovanou mapou s tipy na výlety.

Ukliďme Česko 2018
Mgr. Eva Voborníková

Ukliďme Česko
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další rok v herničce na OÚ
Jitka Sychrovská

Jsou tomu už 3 roky, co Majka Daňhelková obešla všechny maminky v Čes-
ké Čermné s nápadem vytvořit pravidelnou herničku pro čermenské špuntíky. 
Paní starostka to přivítala s nadšením, OÚ nám poskytnul prostory bývalé 
kanceláře, dostaly jsme i nový koberec a dětské stolečky se židličkami. Další 
vybavení a výmalbu jsme řešily postupně svépomocí. Nápadu s herničkou se 
chytly hlavně maminky, které se do ČČ přivdaly a neměly tu takové zázemí. 
Rády si přišly popovídat a seznámit se s dalšími maminkami. Děti zase měly 
šanci pohrát si se svými vrstevníky, najít si kamarády a později si tak ulehčit 
nástup do mateřské školky. Z miminek se stala batolátka, z batolátek předškol-
káčci, z předškolkáčků školkáčci, a tak už máme za sebou 1. generaci dětí, 
které prošly herničkou. 

Černé obavy o osud herničky po odchodu těchto dětí se nenaplnily. Našly 
se další maminky, které se každý týden společně se svými dětmi těší na další 
setkání. V tomto roce se Čermná značně rozrostla o nové občánky. Byly by-
chom moc rády, kdyby se k nám zase někdo další přidal. Scházíme se každé 
středeční dopoledne od 8.00 prakticky až do oběda. Děti mají nejprve volnou 

Rok akce Počet dobrovolníků Z toho dětí Hmotnost odpadu (kg) Počet pytlů

2016 52 24 260 25

2017 60 23 400 28

2018 47 15 60 12

Čím méně nás bude, tím méně toho sesbíráme. Zapojte se také a přispějte  
tak k dobré věci.

Přehled čísel a porovnání s předchozími ročníky
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klub maminek

Z činnosti klubu žen
Mgr. Jana Ptáčková

První pravidelná setkávání starších žen na obecním úřadě začala na podzim 
roku 2016. Hlavním mottem těchto setkávání je „Nesedět doma“. Schůzky se 
konají vcelku pravidelně od září do června každý druhý čtvrtek v měsíci zhruba 
od 13 do 16 hodin, během prázdnin je volno. Průměrná účast se pohybuje 
mezi 12 až 25 ženami důchodového věku. Na schůzkách se nabízí výborné 
občerstvení z domácí kuchyně účastnic. Náplň schůzek tvoří komentování ak-
tuálních událostí v obci, vzájemné sdílení radostí i starostí, vyprávění historek  
z mládí, výměna zahrádkářských zkušeností, kuchařských receptů a pracovních 
návodů, politická témata se vynechávají. Pro zpestření činnosti se konaly dva 
výlety po okolí a plánují se další akce. Proto je všem ženám staršího věku urče-
na výzva „Neseďte doma, přijďte mezi nás!“

zábavu a maminky prostor probrat aktuální události, pak je čas na svačinku  
a organizovaný program, kdy s dětmi zpíváme a děláme různé pohybové akti-
vity dle aktuální nálady všech zúčastněných. Letos jsme si řekly, že s příchodem 
hezkých dnů bychom mohly společně vyrážet na výlety po okolí, tak uvidíme, 
jak se nám naše předsevzetí vyplní.
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Příjmy v Kč Výdaje v Kč

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé čin-
nosti

1 664 503,36

Daň z příjmů fyzických osob SVČ 39 160,91

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových 
výnosů 154 776,65

Daň z příjmů právnických osob 1 416 123,24

Daň z příjmů právnických osob, za obec 19 778,14

Daň z přidané hodnoty 3 496 325,49

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 3 911,10

Poplatek ze psů 19 800,00

Správní poplatky 3 800,00

Daň z hazardních her 40 775,89

Zrušený odvod z loterií 25,94

Daň z nemovitostí 196 968,71

Dotace – Volba prezidenta, zastupitelstvo obcí 67 981,00 51 232,00

Nein. transfer ze SR na státní správu 102 600,00

Dotace – Úřad práce + mzdy, odvody 395 678,00 483 078,00

Příspěvek na provoz Základní a Mateřské školy 2 849,00 544 322,00

Zš – projektová dokumentace půdní vestavby 198 561,00

Sokolovna nájemné, náklady na provoz 9 600,00 41 481,00

Bytové hospodářství (čp. 108 Kovárna, 
čp. 116 Státňák) 72 042,00 7 214,00

Náklady na provoz hřbitova  5 004,00

Příjmy z pronájmu pozemků 1 550,00

Splátka domu 18 000,00

Péče o vzhled a veřejnou zeleň 26 773,00

Odpadové hospodářství 305 922,45 346 285,00

Likvidace bioodpadu 62 641,00

Činnost místní správy 4 322,00 993 266,87

Přijaté dary 10 000,00

hospodaření za rok 2018
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Příjmy z úroků a dividend, služby peněžních 
ústavů 1 455,30 8 723,80

Pojištění majetku 95 930,00

Neidentifikovatelné příjmy, výdaje 125,00 125,00

Lesní činnost 54 082,00 10 111,00

Silnice opravy 36 890,00

Silnice – přechod pro chodce u Zš 232 633,00 

Odvádění a čištění odpadních vod 30 679,00

Revitalizace vodní nádrže 33 940,00

Činnosti knihovnické 12 337,00

Ostatní záležitosti kultury, církví 128 543,80

Výstavba inženýrských sítí 248 050,00

Hospic Anežky České, Červený Kostelec 5 000,00

Veřejné osvětlení 32 122,00

NONA 5 000,00

Rekonstrukce domu čp. 116 a 117 (Státňák) 6 580 484,00

Požární ochrana 33 232,24

Platby daní a poplatků 14 440,00

Obecní zastupitelstvo 969 887,00

Finanční vypořádání minulých let 3 470,00

Celkem 8 102 156,18 11 042 894,71

Počáteční stav pokladny k 1. 1. 2018
Počáteční stav na účtech k 1. 1. 2018
Příjmy v roce 2018
Výdaje v roce 2018
Konečný stav pokladny k 31. 12. 2018
Konečný zůstatek na účtech k 31. 12. 2018

793,00 Kč
9 256 773,44 Kč
8 102 156,18 Kč

11 042 894,71 Kč
2 104,00 Kč

6 314 723,91 Kč

Vypracovala: Eva Přibylová, účetní (14. 2. 2019)
Schválil: Ing. Tomáš Kulhánek, starosta (14. 2. 2019)
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07. 02. 2018 
OZ schvaluje
• oslovení firmy BEST nábytek pro dodávku 4 kuchyní do domu čp. 116  a pozváním 

majitele na příští zasedání k výběru a upřesnění materiálů na výrobu
• zadání projektové dokumentace „Sídliště za Humny II“ firmě Hauckovi s.r.o.
• záměr o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu na p. č. 219/1 a 1042 k. ú. 

Česká Čermná
• příspěvek knihovně ve výši 2 000 Kč a pověřuje starostku Evu Smažíkovou pode-

psáním darovací smlouvy

V diskusi byla probírána témata: Sraz Čermných 2018 – v Čermné u Libouchce  
1. 9. 2018, Města parohatá – jedná se o setkání měst a obcí, které mají ve svém znaku 
parohy či jejich část, Ukliďme Česko – Eva Voborníková informovala o chystaném  
3. ročníku této akce

07. 03. 2018
OZ schvaluje
• dodavatele akce „Zvýšení bezpečnosti chodců v České Čermné“ firmu špelda Karel 

s.r.o. Česká Skalice 
• účetní závěrku obce za rok 2017
• účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Česká Čermná 

za rok 2017 
• zřízení věcného břemene a právo provést stavbu na p.č. 219/1 a 1042 v k.ú  

Česká Čermná.

11. 04. 2018 

OZ schvaluje 
• smlouvy na montáže kuchyní v částkách 38 935 Kč, 37 000 Kč, 40 359 Kč  

a 41 942 Kč. Uzavřením těchto smluv pověřují paní Evu Smažíkovou
• smlouvu darovací s panem J. M. Bartoněm – Dobenínem na 10 000 Kč a jejím 

podepsáním pověřuje paní Evu Smažíkovou 
• žádost o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 tak, že celková částka  

17 549,11 Kč bude převedena do rezervního fondu

OZ neschvaluje
• podání žádosti o dotaci z důvodu nevyhovujících podmínek. Tímto se revokuje  

usnesení č. 41/2017 ze dne 4. 5. 2017 
• zřízení služby Pošta Partner a požaduje zachování stávající pobočky České Pošty

23. 05. 2018
OZ schvaluje
• závěrečný účet za r. 2017
• příspěvek na Linku bezpečí ve výši 1 000 Kč
• navýšení kapacity Mš na 28 dětí pro školní tok 2017/2018

Ze zasedání obecního zastupitelstva 
Ing. Vladimír Trnečka
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OZ neschvaluje
• prodej pozemku č.247/5 z důvodů budoucí potřebnosti pro obecní účely 

07. 08. 2018
OZ schvaluje
• znění nájemní smlouvy bytů v čp. 116 a 117 dle návrhu a zaznamenaných doplňků 
• smlouvy s ČEZ Distribuce Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, 40502 Děčín o při-

pojení čtyř bytů v čp. 116 

OZ neschvaluje
• koupi nemovitosti a pozemku na p. č. 2019 dle nabídky VAK

13. 09. 2018
OZ schvaluje
• přijetí daru od škoda Auto ve výši 75 000 Kč
• koupi automobilu v ceně do 30 000 Kč pro obecní používání.
• zvýšení úplaty na jednoho žáka v Mš na částku 240 Kč od září. (školní rok 2018 – 

2019).
• doplnění zřizovací listiny základní školy, a to jmenování zástupce ředitele v době jeho 

nepřítomnosti
• podání žádosti o dotaci na Revitalizaci obecní nádrže – obec Česká Čermná  

prostřednictvím fy AXIOM engineering s.r.o., Pernerova 168, 53002 Pardubice.

27. 10. 2018
• ustavující zasedání nového zastupitelstva
• starostou obce byl zvolen Ing. Tomáš Kulhánek
• místostarostou byl zvolen Miroslav Kožešník
• OZ zvolili předsedou finančního výboru J. Lukáše 
• OZ zvolili předsedou kontrolního výboru Mgr. P. Smolu 
• OZ zvolili předsedkyní kulturního výboru Mgr. E. Voborníkovou

08. 11. 2018
OZ schvaluje
• kalendáře na rok 2019, PF 2019 
• nabídku přípravy výběrového řízení a kompletní projektovou dokumentaci od f. 

Axiom na revitalizaci obecní nádrže 
• a) Návrh opatření pro splnění podmínek dotačního programu s tím, že pokud bude 

návrh realizovatelný a příznivý pro získání dotace, bude schválena i část b) Zpracování 
energetického posudku pro výměnu zdroje vytápění v základní škole  

• zhotovitele výběrového řízení na rekonstrukci domu čp. 117 pana Ing. Tomka 
• předběžný návrh rozpočtu obce na rok 2019 

OZ zamítá
• žádost p. Kosaře o dlouhodobý pronájem s předkupním právem parcely č. 247/5 

12. 12. 2018
OZ schvaluje
• střednědobý výhled obce na rok 2020–2021 
• zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce na parcele číslo 214/1 
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Soutěž „Rozkvetlý dům“ a „Malebná zahrada“
Ing. Vladimír Trnečka

Tento ročník soutěže patřil k velmi náročným. Zasloužilo se o to nečekaně 
horké a suché léto, které svým časným nástupem a vytrvalým suchem po-
chroumalo krásu našich zahrad a domovních květinových kreací. Naší flóře se 
do kvetoucí nádhery jakoby ani nechtělo. Zahrady připomínaly spíše východní 
stepi a  větší intenzity kvetení jsme se dočkali až na sklonku léta a začátkem 
podzimu. Pro zapálené zahrádkáře a milovníky kvetoucích ploch to nebyla 
sezóna jednoduchá, ale při našich vycházkách za krásou zahrad jsme s radostí 
sledovali, jak se nezdolný duch našich zahradníků a pěstitelů úspěšně pere i s 
tak extrémním klimatem.

Nakonec jsme se tedy dočkali pěkných výsledků i navzdory nepříznivým pod-
mínkám. Naše hodnotící komise měla z čeho vybírat a výsledky, na kterých 
jsme se dost jednoznačně shodli, jsou zde:

Rozkvetlý dům
1)  Miloslava Ožďanová a Jaroslav štěpánek
2)  Monika a Stanislav Leskovi
3)  Alena a Michal školníkovi

Malebná zahrada
1)  Jitka a Josef štěpánovi
2)  Petra a Jan Lankovi
3)  Miroslava Knapová a Josef Balog

První tři nejlepší v obou kategoriích byli odměněni poukázkami na nákup 
v zahradnictví v České Skalici. Dovolte mi, abych jim tímto ještě jednou po-
blahopřál s přáním, aby jejich úspěch povzbudil do soutěžení i další šikovné 
zahradníky, kterých máme v naší obci jistě dost.

Závěrem děkuji paní Evě Voborníkové za úspěšnou organizaci soutěže a ve-
dení hodnotící komise. Zároveň jsem rád, že mohu jako její nástupce uvítat 
novou členku komise, kterou je paní Monika Lesková.

• dodatek ke smlouvě o svozu komunálního odpadu s firmou Marius Pedersen a.s. 
• organizační řád obce po provedení změn struktury – snížení počtu výborů 
diskuse

Vzhledem k minimálnímu využití veřejné telefonní stanice na autobusové zastávce 
nebudeme uzavírat novou smlouvu s O2. Náklady na VTS jsou neúměrně vysoké.
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LEDEN – Celkově byl teplotně nadprůměrný, nejnižší teplota klesla na -6 oC, 
nejvyšší vystoupala na 8 oC dne 29. 1. Srážková činnost malá, sníh se v prů-
běhu měsíce vždy udržel krátkodobě, nejvíc sněhu, 20 cm, naměřeno 18. 1. 
Leden byl od normálu v celé Evropě teplejší o 4 - 6 oC.

ÚNOR – Opět nízká srážková činnost, převážně po celý měsíc poprašek  
maximálně 5 cm. V průběhu měsíce časté slunečné počasí. Poslední dekáda 
chladná s ranními teplotami do -10 oC.

BŘEZEN – Do 4. 3. velmi chladno, až -13 oC. V průběhu 1. dekády mírné 
sněžení až do výše 10 cm, ale již 11. 3. při teplotě 12 oC sníh zmizel. Oproti 
lednu a únoru březen chladnější. V noci na 18. 3. řádila na některých místech 
ČR vichřice, která způsobila velké škody na lesních porostech, hlavně na Olo-
moucku, v Orlických horách, na Náchodsku a na některých místech v naší 
obci.

DUBEN – Celkově s nízkou srážkovou činností, po 20 dnů byla jasná nebo 
polojasná obloha. Tento měsíc s průměrnou teplotou 12,7 oC byl nejteplejším 
měsícem od roku 1961.

KVĚTEN – Opět teplé počasí pokračuje a rovněž i srážková činnost nízká. 
Toto teplé počasí ovlivnilo vegetaci, uspíšilo například zrání jahod nejméně  
o 14 dnů. Dne 21. 5. na Chebsku zaznamenáno zemětřesení o síle 3,8 o 
Richterovy škály. Podle meteorologů tento květen byl nejteplejším měsícem 
od roku 1811. 

ČERVEN – Tento měsíc byl teplotně průměrný, srážková činnost u nás nízká. 
Dva vydatnější deště zaznamenány dne 2. 6. odpoledne. Trval asi čtvrt hodiny 
přívalový déšť, napršelo 20 l/m2, a dne 9. 6. s bouřkou a kroupami v průběhu 
1 hodiny napršelo až 30 l/m2. V 2. polovině měsíce srážková činnost nízká.

ČERVENEC – První dekáda po ránu chladnější. Dne 2. 7. ráno naměřeno  
5 oC, na Broumovsku pouze 1 oC, odpoledne 20 oC. Další dekáda v normálu, 
třetí převážně jasno, teploty se přiblížily k 30 oC. Srážková činnost opět malá. 
Stále více se prohluboval nedostatek vody v zemědělství i ve vodohospodář-
ských zdrojích. 

SRPEN – Od začátku měsíce jasno až polojasno, které vydrželo převážně celý 
měsíc. Nejteplejší den v roce byl 9. 8., kdy teploměry u nás ukazovaly 32 oC, 
v Hradci Králové přes 37 oC. V prvé dekádě ještě další 3 dny teploty zůstaly  
na 30 oC. Dešťové srážky velmi malé. V měsíci srpnu dosáhla průměrná teplota 
20,6 oC, což je nejvíce za půl století. Velmi suché a teplé počasí napomohlo  
k šíření kůrovcové kalamity.

Počasí v roce 2018
Alois Maršík
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ZáŘí – Až do 21. 9. vydrželo teplé počasí, denní teploty až do 24 oC. Polovina 
dnů ještě s jasnou neb polojasnou oblohou. Od 22. 9. po noční dešťové pře-
háňce přišlo podstatné ochlazení. Odpolední teploty poklesly k 15 oC, ranní 
pod 10 oC. Dne 26. 9. ráno naměřeno -1 oC. Letošní letní období bylo nej-
teplejší od roku 1775, kdy se u nás začalo sledovat počasí, dosáhlo průměrné 
teploty přesahující 22 oC.

ŘíJEN – První den ráno jasno s 5 oC, odpoledne slabé dešťové přeháňky, další 
dny oblačno. Od 10. 10. až do 18. 10. jasno, odpolední teploty až do 20 oC. 
Do konce měsíce převážně oblačno, slabé dešťové přeháňky nebo mrholení. 
Častěji mlhavo a větrno. Dne 30. 10. velmi silný vítr způsobil v dopoledních 
hodinách dva vývraty stromů přes vozovku mezi Čermnou a Dobrošovem  
a druhý mezi Lipím a Náchodem. 

LISTOPAD – První den ráno jasno, v průběhu dne polojasno, ráno 8 oC,  
odpoledne 18 oC, větrno. Další dny panovalo střídavé počasí, oblačno, po-
lojasno i jasno. Ranní teploty klesly k 5 oC. Od 16. 11. se ochladilo, ranní 
teploty okolo 0 oC. Mrazivé počasí nastoupilo od 27. 11., kdy teploty klesly až  
k -9 oC, odpolední od -2 oC do 0 oC. V průběhu měsíce častěji mlhavo, větrno, 
občas mrholení i dešťové srážky. První sněhový poprašek zaznamenán 19. 11.

PROSINEC – Dne 1. 12. ráno -5 oC, odpoledne -1 oC. Chladné počasí pokra-
čovalo, rána mlhavá, občas mrholení a větrno. První sněžení 10. 12., vrstva 
necelých 5 cm. Další dny občas sněžení, sněhová pokrývka max. do 15 cm. 
Dne 20. 12. mírné oteplení, sníh zůstává, ale je ho méně. Dne 23. 12. přes 
den slabé dešťové přeháňky, sníh téměř zmizel. Dne 25. 12. opět sněhové 
přeháňky, napadl nový sníh do 5 cm. Dne 28. a 29. 12. oblačno, mrholení. 
Poslední den v roce polojasno, ráno 0 oC, odpoledne 4 oC a opět bez sněhu. 

Rozmary počasí – rok 1998
Letos uplynulo již 20 let od katastrofální povodně v podhůří Orlických hor. 

Bylo to v červenci 1998, kdy zasáhly krátké, zato však extrémně intenzívní 
přívalové srážky na ploše přibližně 600 km2. Podle tiskové zprávy si katastrofa 
vyžádala 6 lidských životů. Bylo zatopeno celkem 26 000 ha pozemků, škody 
způsobené povodní se odhadují bezmála na 2 mld. Kč. Úplné zkáze podlehlo 
23 domů a více než 1300 domů a bytů bylo vážně poškozeno. Odhadem se 
povodeň dotkla téměř 30 000 obyvatel, na 2 000 osob bylo evakuováno a 90 
lidí muselo být náhradně ubytováno. 

Jaká je současnost? Dříve jsme se obávali povodní, poslední roky však stále 
více pociťujeme opačný problém. Náchodska a Hradecka se dotklo letošní 
sucho, kdy hladina řek klesla na 2/5 obvyklého průtoku a právě povodí Labe 
na tom bylo s Ohří nejhůř. Předpovědi odborníků nevylučují v závislosti na 
oteplování, že se tyto rozmary počasí budou opakovat. 



vítání občánků 2018 – zleva: Ester Míšková, Josef Sochor, Anežka Ptáčková

vítání občánků 2018 – zleva: Veronika Francová, Karel Borůvka, Antonín Tichý

vítání občánků 2018 – zleva: Lucie Sychrovská, Karolína Bubeníčková 

sázení lip ke 100 letému výročí republiky 



1. místo v soutěži „Rozkvetlý dům“ 

1. místo v soutěži „Malebná zahrada“ 2018


