


Úvodník

Od 1. ledna 2009 jsme převzali od Francouzů na šest 
měsíců předsednictví v Evropské unii. Vypadalo, že 
náš premiér M. Topolánek se s vládou zhostí tohoto 
úkolu se ctí. Stalo se však, že parlament v březnu vy-
slovil nedůvěru vládnímu kabinetu a ten musel podat 
demisi. I když se podařilo v kratším termínu sestavit 
novou úřednickou vládu v čele s Janem Fischerem, na 
politické scéně EU jsme se nevyznamenali. Nedařilo 
se ani v hospodářské sféře. Výkonnost naší ekonomi-
ky z důvodu celosvětové krize klesla hluboko do zá-
porných čísel. Počet nezaměstnaných v průběhu roku 
se stále zvyšoval, překročil půl miliónu a blíží se k hra-
nici 9%. Rovněž letošní státní dluh překonal rekord a 
celkově převýšil hodnotu 1 bilionu Kč, což představu-
je zadlužení více jak sto tisíc na každého občana.
Ani počasí letos nepřálo. Nejdříve velké sucho a pak 
přívalové deště. Příznivou zprávou je nejméně mrt-
vých (832 osob) na silnicích za posledních 20 let. 
Úspěšněji se dařilo obci. Podařilo se dokončit III. eta-
pu výstavby zpevněných polních cest v rámci kom-
plexních pozemkových úprav a za hřbitovem podél 
lesa vybudovat zpevněnou cyklistickou stezku.
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Čermná (německy Tschirm), dnes zvaná Čermná ve Slezsku, je jednou z nejvýše 
položených obcí v regionu (557 m n. m.). Leží na náhorní planině 3,5 km zá-
padně od města Vítkova. Poblíž obce pramení potok Čermná (Čermenka), kte-
rý se vlévá u Klokočůvku do Odry. 
První písemná zpráva o obci je z r. 
1377 při dělení Opavska. Již teh-
dy patřila k Vikštejnskému panství. 
V roce 1435 tu byla dědičná rych-
ta s krčmou, pivovarem a dvěma 
lány polí. V 16. stol. byla Čermná 
součástí panství Mělč a počátkem 
18. století  připadla k Vítkovskému 
panství, v němž setrvala do zrušení 
patrimoniálního zřízení. V roce 1640 bylo v Čermné 30 selských usedlostí, z 
nich 6 neosídlených, zničených za třicetileté války, a 6 zahradnických gruntů, z 
nich 3 pusté. Nově postavený mlýn na místě vyhořelého patřil dědičnému foj-
tovi. V roce 1712 mělo být Čermné vydáno privilegium na vaření piva. V roce 
1770 bylo zavedeno číslování domů, poslední domovní číslo 59 měl mlýn. V 
roce 1795 byli poddaní v Čermné osvobozeni od roboty. Menší německá obec 
měla  v roce 1834  63 domů a 409 obyvatel, z toho 39 sedláků, 22 domkařů 
a dědičného rychtáře, který vlastnil palírnu. Chovalo se tu 6 koní, 57 volů, 81 
krav a 194 ovcí. V roce 1880 tu žilo ve 102 domech 507 obyvatel, z toho 505 
německé národnosti. Nejvyšší počet obyvatel (578) měla obec v roce 1900. 
K tomuto roku činila rozloha obce 1229 ha, z toho polí 641 ha, lesů 320 ha, 
luk a pastvin 235 ha. Obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím, chovem 
ovcí, pracovalo v dřevařském průmyslu  (2 mlýny a pily s výrobou nábytku) a v 
nedalekých břidlicových lomech. Škola byla v obci založena v roce 1783, první 
školní budova byla vystavěna v roce 1816. Nová školní budova byla dokonče-
na v roce 1891. V roce 1911 k ní bylo přistavěno I. poschodí a vyučovat se 
začalo ve dvou třídách. Kostel sv. Markéty byl postaven v letech 1791 - 1792 
na místě původního dřevěného  kostelíku, jehož zvony byly zavěšeny již v roce 
1666. Obnoven byl v roce 1855 a má novobarokní vybavení. Před ním stojí 
socha sv. Jana Nepomuckého, lidová práce z roku 1853. Obec původně patři-
la pod farnost ve Vítkově, v roce 1899 došlo ke zřízení samostatného farního 
úřadu a bylo započato se stavbou nové fary sv. Markéty. V roce 1866 tábořili v 
Čermné pruští vojáci. V roce 1891 byla kolaudována železniční dráha vedoucí 
ze Suchdolu do Budišova se železniční zastávkou v Čermné. V roce 1914 byla 
vystavěna silnice přes obec a připojena na okresní silnici k Vítkovu. Další sil-
niční spoje byly vybudovány v r. 1920 - 24.       
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Čermáci - obec Čermná ve Slezsku
Alois Maršík

Čermná ve Slezsku



Ve feudálním období vykonával správu obce v zastoupení vrchnosti dědičný fojt 
(rychtář). Po vzniku obecní samosprávy v r. 1850 řídil obec volený devítičlenný 
výbor, který ze svého středu volil představenstvo v čele s prvním obecním sta-
rostou a dvěma radními. Po vzniku ČSR vykonávalo správu obce volené obecní 
zastupitelstvo a obecní rada v čele se starostou (Bůrgermeister). V roce 1926 
zřízena v obci farma k chovu stříbrných lišek, která byla v roce 1934 likvidová-
na. V obci existovalo elektrárenské družstvo, elektrifikace byla provedena již v 
roce 1922. V roce 1929 byl velkou vichřicí zbořen dřevěný větrný mlýn. Spol-
kový život zajišťoval spolek hasičů (1882), hospodářský spolek BdD a rovněž 
kulturní DKV (Deutscher Kulturverband). V roce 1900 založena v obci záložna. 
Nejbližší poštovní úřad se nacházel ve Vítkově, četnická stanice v nedaleké obci 
Svatoňovice. V říjnu 1938 byla obec obsazena německou brannou mocí, což 
obyvatelstvo, které bylo německé  národnosti, uvítalo s nadšením. Obec byla 
osvobozena po těžkých bojích 4. 5. 1945. Po válce začalo znovuosídlení obce 
převážně českým obyvatelstvem. Obec střídavě patřila pod okres Opavu a po 
zřízení okresu do Vítkova až do roku 1960, kdy opět připadla k Opavě. Dne 
1. července 1975 byla obec sloučena s městem Vítkovem. 
V roce 1992 se obec osamostatnila pod názvem Čermná ve Slezsku. V roce 
1950 žilo v obci 276 obyvatel v 72 domech. V roce 1961 vzrostl počet oby-
vatel na 343. V současné době má obec 360 obyvatel, z toho 174 žen, 186 
mužů a 77 dětí do 15 let. Průměrný věk občanů je 32,81. Pracovní  příležitosti 
jsou v zemědělství, v průmyslu převážně ve Vítkově, v lesnictví. V padesátých
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letech ustavena v obci správa polesí pro obor pěstební a těžební. V tomto 
období se začalo s opravami cest, s výstavbou prodejny Jednota a požární 
zbrojnicí. V obci byl zřízen vodovod, začala výstavba kulturního domu. V roce 
1946 zřízena telefonní hovorna, v roce 1952 začal fungovat obecní rozhlas.              
V obci pracovali ochotníci, hasičský sbor a lidová myslivecká společnost. Dále 
tu působily organizace Sokol a Svazarm. Založena byla Občanská beseda, 
místní skupina ČSČK, ČSM a Výbor žen. V roce 1950 ustaveno JZD, pro-
šlo různými změnami a skončilo jako Státní plemenářský statek n. p. Vítkov.                        
V obci pracovalo také středisko ochrany rostlin. Na internetových stránkách se 
dozvíme, že ZŠ byla převedena do Vítkova. Provoz mateřské školy byl přeru-
šen do 31. 12. 2009. V obci kromě vodovodu je zavedena kanalizace (ČOV) 
a provedena plynofikace. Kulturní dům a hřiště travnaté fotbalové a asfaltové 
víceúčelové využívají místní občané a spolky. Obec prošla nelehkým vývojem, 
zde uvedené její historické svědectví to potvrzuje. Důležitým krokem pro obec 
bylo rozhodnutí místních občanů v r. 1992 stát se obcí samostatnou a tím 
umožnit vlastní rozhodování volenou samosprávou.
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20. výročí sametové revoluce
Alois Maršík

Dnem 17. listopadu 1989 byla odstartována v naší zemi tzv. sametová revo-
luce (nestála jediný lidský život), která vedla k rozsáhlým změnám v politickém 
a hospodářském uspořádání Československa, jež nastoupilo cestu od totalitní-
ho komunistického režimu s centrálně plánovanou ekonomikou k parlamentní 
demokracii a tržnímu hospodářství. Přispěly k tomu i události v sousedních 
státech Maďarsku, Polsku, Německé demokratické republiky a rovněž politický 
vývoj v Sovětském svazu.

17. listopadu -

18. listopadu -
19. listopadu -

20. listopadu -

21. listopadu -

Po oslavách Mezinárodního dne studentstva a pietní vzpomínce 
na studenta Jana Opletala přerostla akce v demonstraci proti 
režimu, která byla v centru Prahy plukem SNB (Sbor národní 
bezpečnosti) tvrdě potlačena.
Na pražské DAMU vznikl stávkový výbor studentů.
V Praze ustanoveno Občanské fórum (OF), široké hnutí proti 
totalitě. Na Slovensku o den později vznikla obdoba Veřejnost 
proti násilí (VPN).
Demonstrace na Václavském náměstí (150 tisíc demonstrantů), 
kteří nesouhlasili s tvrdým zákrokem proti studentům. Na všech 
fakultách pražských vysokých škol vyhlášena týdenní stávka.
Stávka studentů vysokých škol se rozšířila po celé republice.  
Na Václavském náměstí demonstrovalo 200 tisíc lidí.

Chronologie listopadových a prosincových dnů:
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22. listopadu -

23. listopadu -

24. listopadu -

25. listopadu -

26. listopadu -

27. listopadu -

28. listopadu -

29. listopadu -
30. listopadu -
  
  3. prosince -
   
  4. prosince -
   
  5. prosince -
  6. prosince -
      
  7. prosince -

10. prosince -

23. prosince -

28. prosince -

29. prosince - 

Odpoledne se na Václavském náměstí konala manifestace, aby 
podpořila požadavky studentů a OF za účasti Václava Havla.
Dosud nejmohutnější demonstrace přes 300 tisíc lidí, k nimž 
opět promluvil Václav Havel a Alexandr Dubček.
Na mimořádném zasedání ÚV KSČ (Ústřední výbor Komunis-
tické strany Československa) byl ze své funkce odvolán Milouš 
Jakeš a nahrazen Karlem Urbánkem. Z vedení byli uvolněni 
Josef Lenárt, Miroslav Štěpán a další.
Na Letenské pláni v Praze demonstrovalo 750 tisíc lidí za svo-
bodu a demokracii.
Opětné demonstrace na Letenské pláni při účasti 500 tisíc ob-
čanů. V Obecním domě v Praze došlo k historickému setkání 
delegace ÚV NF (ústřední výbor Národní fronty) vedené Ladi-
slavem Adamcem s delegací OF vedenou Václavem Havlem.
Se uskutečnila dvouhodinová výstražná generální stávka. Stáv-
kující požadovali zrušení vedoucí úlohy KSČ a demokratizaci 
veřejného života.
FS (Federální shromáždění ) ČSSR rozhodlo o vypuštění článků 
z Ústavy ČSSR o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a Národní 
frontě a článku o výchově a vzdělávání v duchu marxismu - le-
ninismu.
Z funkce předsedy FS odstoupil Alois Indra.
Vláda rozhodla o odstranění zátarasů na hranicích s Rakous-
kem, což znamenalo pád tzv. železné opony.
Byla jmenována nová federální vláda (16 komunistů a 5 ne-
straníků).
Protestní shromáždění za rezignaci Adamcovy vlády a vytvoře-
ní nové vlády.
Vláda ČSR v čele se s. Pitrou podala demisi.
Jednání mezi KSČ a OF a VPN o nové federální vládě a vlá-
dách republikových.
Ladislav Adamec podal demisi, vedením vlády a složením nové 
byl pověřen Marian Čalfa. Milouš Jakeš a    Miroslav Štěpán 
byli vyloučeni z KSČ.
Byla vytvořena vláda národního porozumění v čele s M. Čalfou. 
Po jejím jmenovaní prezident Gustav Husák abdikoval. Na Vác-
lavském náměstí proběhla manifestace ke Dni lidských práv.
Ministři zahraničí ČSSR a SRN (Spolková republika Německo) 
na hraničním přechodu v Rozvadově přestřihli drátěný záta-
ras.
Předsedou FS ČSSR byl na místo s. Kukrála zvolen Alexandr 
Dubček.
Václav Havel byl zvolen československým prezidentem.
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Změna politického klimatu v naší republice koncem roku 1989 měla vliv i na 
vývoj naší obce. Vznikající celostátní hnutí OF mělo v každém městě i vesnici 
usilovat o demokratizaci řízení. V naší obci byla 4. prosince svolána schůze 
za účelem ustavení tohoto hnutí. Vznik OF v naší obci a nesouhlas občanů s 
rozhodnutím MNV (místní národní výbor) s integrací naší obce od 1. 1. 1990 
pod správu Městského národního výboru v Náchodě dalo příčinu patnáctičlen-
nému MNV, který takto rozhodl, aby dvanáct z nich podalo demisi. Toto je-
jich rozhodnutí se podařilo zvrátit díky pochopení přítomného tajemníka ONV 
(okresní národní výbor) a obec zůstala i nadále obcí samostatnou. Dne 26. 
ledna 1990 se uskutečnily doplňovací volby a 29. ledna se ujal nově zvolený 
NV své činnosti. Kdybychom měli bilancovat období posledních 20 let, musí-
me jen konstatovat, že rozhodnutí si i nadále sami vládnout bylo bez pochyby 
rozhodnutí správné.

Spolková činnost v obci
Alois Maršík

Koncem 19. a začátkem 20. století vznikla na vesnicích Čech a Moravy spol-
ková činnost. Nejvíce byly zakládány velmi potřebné hasičské sbory a různé 
kulturní, sportovní, hospodářsko - řemeslnické a náboženské spolky. Zaklada-
teli byli v převážné míře místní učitelé a pokrokoví občané v obcích. V naší obci 
byly založeny následující spolky (v pořadí jak vznikaly do roku 1950):

Sbor dobrovolných hasičů založen 10. 7. 1884
Spolek katolických jinochů a mužů r. 1895
Hospodářsko - řemeslnická Beseda založena 25. 4. 1897
Záložní a spořitelní spolek pro Českou Čermou založen 14. 9. 1897                  
Divadelní spolek ,,Tyl“ r. 1905
Tělocvičná jednota Sokol v České Čermé r. 1912
Jednota Orla Česká Čermá u Náchoda r. 1913
Obor Národní Jednoty Severočeské pro Čermou Českou a okolí založen 
16. 2. 1913
Péče o dítě (činnost kuchyně) od 23. 10. 1919
Komitét Československé péče o dítě ustanoven 11. 1. 1920
Jednota pro postavení kaple ustanovena 21. 7. 1935
Kuratorium - spolek mládeže vznikl v době 2. světové války. Založení 
nařízeno - nevykazoval téměř žádnou činnost
Svaz České mládeže Česká Čermná ustaven 23. 6. 1945
Junák - založen v roce 1946. Skautské hnutí JUNÁK bylo v celém                                                                                                                                            
státě po r. 1948 jako nežádoucí organizace z politických důvodů                                                                                                                                           
zrušeno

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  9.
10.
11.
12.

13.
14.
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Československý svaz mládeže založen 17. 12. 1950. Byl motivován                                                                                                                                        
politickými událostmi v naší zemi po únoru 1948

15.

Činnost Národní Jednoty Severočeské

Hlavním úkolem této organizace bylo podporovat společenský život a školství 
hlavně českých menšin v místech s převážně německým obyvatelstvem. Vedle 
divadelních představení, s nimiž z vnitrozemí zajížděla do německých obcí, 
organizovala také přednáškové akce.
Mezi úspěšné spolky bylo v naší obci ustanovení tohoto odboru Národní Jed-
noty Severočeské (NJS) pro Českou Čermou a okolí. Místní učitel p. Rudolf 
Beran byl určen jednatelem zařizovacího výboru pro písemný styk s Ústředním 
výborem NJS v Praze. Ten zajistil, aby náchodský odbor NJS vyslal řečníka na 
ustavující valnou hromadu v naší obci na den 16. února 1913 a současně infor-
moval náchodské hejtmanství. Přihlášku do NJS učinilo ihned 61 místních ob-
čanů, kteří se účastnili o 3. hod. odpolední ustavující valné hromady v hostinci 
p. Antonína Balcara U Javora. O účelech NJS promluvil delegát p. J. Baudyš, 
městský polesný v Náchodě. Po projevu zvolen desetičlenný výbor. Předsedou 
se stal místní řídící učitel p. Václav Černý a jednatelem p. Josef Zelený. Zřízení 
místního odboru NJS bylo povoleno výměrem c. k. místodržitelství ze dne      
13. ledna 1913 č. 8A:4691 pro Českou Čermou a okolí. Dne 25. března 
1913 svolána členská schůze NJS do hostince v čp. 71. Mimo jiné bylo schvá-
leno ustavení divadelního, pěveckého a tělocvičného kroužku. Výbor se zavázal 
ke vzdělávání  občanů  zajistit vhodné přednášky, výběr divadelních her a při-
pravit a organizovat výlety členů do bližšího okolí. Nejúspěšnější a rovněž ča-
sově nejnáročnější byl divadelní kroužek. Ten měl svého předchůdce divadelní 
spolek „Tyl“. Ten byl založen po úspěšném na zkoušku odehraném představení 
divadelní hry „Klášternice, která kouří“ od Antonína Čadského v roce 1905. O 
další činnosti tohoto spolku nemáme informace. V roce 1913 zřejmě splynul s 
nově založeným odborem NJS. Dů-
ležité pro činnost bylo jeviště v hos-
tinci U Javora, které se však muselo 
vždy rozebírat, aby byl větší prostor 
na sále při tanečních zábavách. Ješ-
tě v tomto zakládajícím roce se roz-
běhly schůzky v pěveckém kroužku a 
cvičení v tělovýchovném. Divadelní 
kroužek nastudoval a odehrál násle-
dující divadelní představení:
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1913 -

1914 -

1919 - 

1920 -

1921 -

1922 -

1923 -

1925 -  

1926 -
1927 -
 

12. května „Jedenácté přikázání“, 17. září „Sirotčí peníze“ - „V pan-
ském čeledníku“, 7. prosince „Maryša“, 31. prosince „Dědkův kal-
muk“ a sólové výstupy a scény. V tomto roce bylo sehráno sedm 
divadelních představení, z toho nejméně dvě sehrál divadelní spolek 
Tyl. 23. února „Pro českou školu“, 25. března „Drama čtyř chudých 
stěn“
11. ledna „Diblík šotek z hor“, 22. března „Viktorka“, 13. dubna 
„Psohlavci“, 26. prosince „Rodinná vojna“
V tomto roce se  účastnilo 5. července 32 členů v městském divadle v 
Náchodě historické hry „Jan Žižka“ od Aloise Jiráska v titulní roli s p. 
starostou JUDr. Josefem Čížkem
6. ledna „To byla noc“, 2. dubna „Krejčí a švec“, 27. dubna „Přišla do 
rozumu“, 2. prosince „Vojnarka“
14. března „Na rodné hroudě“, 28. března „Nevěsta“, 14. listopadu 
„Čertovo kvítko“, 12. prosince „Lešetínský kovář“
1. ledna „Černé oči“, 27. února „Tajemná matka“, 13. března „Čer-
ný kříž v lese“
12. března „Chudý písničkář“, 26. března „Samot chorobné květy“, 
17. dubna „Ta naše Máňa“, 19. listopadu „Španělská muška“, 17. 
prosince „Květy v bouři“
25. února „Na cizí hříchy“, 28. října „Vrah“, 9. prosince „Oblaka“, 
26. prosince „Dědkové“
20. prosince „Ta naše valuta“, 26. prosince „Žabec“ (sehrál dramatic-
ký odbor Havlíček z Bělovse)
5. prosince „Manžel putička“, 26. prosince „Tajemství myslivny“
28. října „Sluneční paprsek“, 13. listopadu „Z nařízení bytové komi-
se“, 18. prosince „V černé rokli“

Různé potřebné oblečení účinkujících i rekvizity byly zajišťovány v divadelní 
půjčovně obleků a národních krojů p. Františka Šustra v Náchodě. Změna kulis 
na jevišti převážně zajišťována ve vlastní režii. Divadlo se hrálo vždy v jeden den 
dvakrát (odpoledne a večer). Divadelní představení oznamováno v sousedních 
obcích včetně Náchoda, a to buď ručně psanými neb předtištěnými plakáty z 
tiskáren, od kterých též odebírány vstupenkové  bločky. V roce 1915 - 1918  
v době I. světové války museli někteří členové NJS narukovat na vojnu a mnozí 
se z ní již nevrátili. Činnost spolku v tomto období byla přerušena.

Vzdělávání členů NJS
Výbor zajistil pro členy následující přednášky:

25. března 1913 -

6. července 1913 -

Jak obce přispívají ke vzdělávání občanů - uč. Rudolf Be-
ran
O národním významu Mistra Jana Husa - řid. uč. Václav 
Černý
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V korespondenci jsou uvedeny tři výlety: 

29. května 1913 -
7. června 1914 -
2. prosince 1922 -

projednán výlet do Adršpašských skal
spolkový výlet do Ratibořic vozmo
zájezd do Malých Svatoňovic

Výlet do Ratibořic aneb jak se v roce 1914 cestovalo
Navržený a schválený cestovní plán:
Vyjeti ráno v půl šesté do Náchoda, přes Vysokov, Kleny, kolem dvora Dubno 
(bojiště z r. 1866) do Skalice. Ve Skalici opustí výprava vozy a jde se ratibo-
řickým údolím do Ratibořic. Z Ratibořic úpickou silnicí na Červenou Hůru, 
k Žernovu, odbočka k hradu Riesenburku, do Žernova, kde budou očekávati 
vozy. Zpětná cesta přes Studnici, Kramolnu. Zastávka ve Studnici k prohlídce 
vzorného jeviště ochotnického.
Některé pokyny cestovní.
Nedoporučuje se bráti s sebou malé děti. Nesmí se cestou ratibořickým údolím 
lámati větvičky a trhati květiny. Každý účastník dbá dobré pověsti spolku a 
podle toho se chová. Účelem výletu jest poučiti se cestování neznámým kra-
jem, osvěžiti se krásnou přírodou těch míst, o kterých tak pěkně psala ve svých 
povídkách slavná spisovatelka česká Božena Němcová. O výklad průvodce je 
postaráno. Tohoto výletu se účastnilo 34 členů. Kolik koňských povozů bylo 
zapotřebí, se v písemnostech neuvádí.
Dne 8 ledna 1928 v hostinci u p. Ant. Balcara se konala řádná valná hromada 
NJS. Je to poslední doklad o této organizaci, který obec archivuje. Již v roce 
1926 dne 15. září došlo k dohodě mezi Tělocvičnou jednotou Sokol společně 
s NJS a Jednotou Orel. Dohodly se termíny pro hraní divadel. Sokol + NJS 
od 1. října do 31. ledna a Orel od 1. února do konce dubna. Dne 24. června 
1927 NJS a Sokol se rozhodly, že společně rovným finančním dílem zajistí 
nové jeviště. Veškeré akce odboru NJS musely být vždy včas písemně ohlášeny 
a schváleny c. k. hejtmanstvím v Náchodě a po roce 1918 schválení požado-
vala okresní správa politická.
Členové odboru Národní jednoty severočeské v naší obci vykonávali záslužnou 
činnost na poli kulturním, sportovním i politickém v nelehkých podmínkách 
zejména před první světovou válkou, ale i po ní, v období republikovém. Da-
řilo se překonávat obtíže, které nastaly. Uvážíme-li, že se svítilo petrolejovými 
lampami (el. proud zaveden po r. 1930), rovněž spojení s Náchodem bylo buď 
pěšky neb koňským povozem (autobusová doprava zavedena po r. 1929), ne-
byly radiopřijímače (první vysílání 18. 5. 1923), nemůžeme se divit, že místní 
občané i při svých starostech a hlavně dospívající mládež přímo dychtila po 
zábavě, po kulturním a sportovním vyžití. Činnost NJS postupně převzaly zde 
uvedené Jednoty Sokol a Orel. Veškeré spolky mimo hasičů nevedly o své

31. srpna 1913 -
21. dubna 1919 -

O nejslavnější době českých dějin - prof. Karel Štětina
O životě a činnosti presidenta T. G. Masaryka - ing. Josef 
Smetana
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činnosti spolkové  kroniky, že tak jejich činnost, i když byla bohatá, je těžké 
objektivně písemně prezentovat.

Jednotné zemědělské družstvo v naší obci
(pokračování)

Rok 1958 byl prvním rokem společného hospodaření. Potíže, které byly v obci 
před založením družstva, se nijak nezměnily, neb se ani nezměnili lidé, kteří 
družstvo založili. Tak jako se před založením mezi zemědělci říkalo, že v obci 
družstvo nikdy nebude, tak se počalo hovořit o tom, že nové družstvo se neudr-
ží a že se rozpadne. S tímto přesvědčením začínalo mnoho družstevníků práci 
v nových podmínkách. Bylo mnoho i těch, kteří říkali: ,,Dělejme jenom to, co 
musíme.“ Podle toho vypadal i začátek společného hospodaření. Družstvo ne-
mělo při založení dostatek skotu na stanovenou výměru, nemělo co prodávat a 
finanční situace byla velmi svízelná. Vznikaly rozpory mezi družstevníky, které 
se řešily na schůzích, ty byly velmi rušné a trvalo dosti dlouho, než se postupně 
dařilo je odstraňovat. Počínaje rokem 1958 jdou již veškeré tržby do společné 
pokladny družstva a členové dostávají odměnu za pracovní jednotky, která v 

prvním roce hospodaření činila 
8 Kčs. Vyplácela se však pouze 
záloha 5 Kč a zbytek se doplatil 
až na koci roku. Mimo to dostá-
val každý družstevník naturalie, 
to jest produkty, které družstvo 
pěstovalo. Hned na počátku 
JZD dochází ke změně funkci-
onáře a sice předseda revizní 
komise Frant. Nývlt z čp. 42 
přechází do funkce účetního. 
Jako skladník byl zvolen Josef 
Ptáček  (čp. 9) a pokladní Ma-
rie Mrštinová (čp. 7). Dne 4. 3. 

1958 jednalo představenstvo o svodu dobytka do větších stájí, a to odděleně, 
zdravý skot do stájí zdravých a skot s TBC zvlášť. Svod byl proveden po pro-
očkování všeho dobytka. V této schůzi byla schválena výstavba drůbežárny na 
pozemku předsedy JZD pro 300 nosnic. Dne 19. října při vyorávání brambor 
traktorem s vyorávačem ,,TEK“ došlo k těžkému úrazu p. Josefa Ptáčka z čp. 
9. Při naskakování na traktor se jmenovanému namotala nohavice na hnací 
hřídel, nohu doslova ukroutila a v nemocnici nezbývalo, než nohu pod kolenem 
amputovat. V tomto roce adaptovalo družstvo stodolu v čp. 24, kde byla zajiš-
těna výkrmna vepřů s kapacitou 40 ks, z části i na hluboké podestýlce. 

Oldřich Zelený (mladší) z čp. 37
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Celkové náklady 9 800 Kč. V tomto roce též vystavěna drůbežárna nákladem 
45 tisíc Kčs. K tomuto účelu však nebyla využita a po roce byla přebudová-
na na porodnici prasnic, čímž 
se náklad zvýšil o 18 tisíc Kčs. 
Chov nosnic v místním JZD byl 
jako nevýnosný (pro malý počet) 
zemědělským odborem ONV 
zrušen. V průběhu roku 1958 
bylo vybráno místo pro výstavbu 
kravína a dokončena projekce. 
Dne 9. 2. 1959 se konala první 
výroční schůze JZD. Zprávu o 
celkovém hodnocení minulého 
roku podal předseda Oldřich 
Zelený. Na této schůzi byla pro-
vedena volba představenstva, 
kde převážná většina funkcionářů zůstala nezměněna, došlo pouze ke změně 
předsedy revizní komise, kterým se stal Jan Balcar (čp. 12). Po skončení bylo 
připraveno pohoštění z družstevního vepře a pak následovala taneční zábava 
trvající do ranních hodin. Tato první schůze se nad očekávání vydařila, i když 
hospodářské výsledky družstva byly ještě malé. Dorovnání pracovní jednotky 
do výše 9 Kč zajištěno z fondu ONV pro začínající JZD. O dalším vývoji místní-
ho JZD včetně výstavby kravína zveřejníme v příštím vydání Ročenky.
Údaje zkráceně použity z obecní kroniky, kam je zapsal místní kronikář Josef 
Vévoda.

František Maršík z čp. 3

Životnosti a řemesla - truhláři
Alois Maršík

V 19. a 20. století bylo toto řemeslo provozováno téměř na každé vesnici 
včetně té naší. Někteří zde uvedení řemeslníci cechu truhlářského nemají mezi 
námi již pamětníka. Záznamy o provozování tohoto řemesla byly zjištěny z 
domovní knihy místních obyvatel žijících v minulém století. Náročná rukodělná 
práce truhlářů se podstatně zlepšila na začátku 30. let, kdy byla naše obec 
elektrifikována. Truhlářské dílny byly postupně strojně vybavovány. Někteří 
zde uvedení truhláři po kratším pobytu se od nás s rodinami odstěhovali. O 
jejich profesní činnosti nám chybí informace. S určitostí si místní občané dříve 
narození pamatují na truhláře p. Schejbala a p. Martínka. Koncem roku 1949 
v období znárodňování končí postupně i soukromé podnikání. Řemeslná vý-
roba byla soustřeďována do výrobních družstev, okresních podniků. Některým 
starším řemeslníkům bylo dovoleno soukromě v řemeslu dožít. Vzpomeňme na 
životní osudy alespoň těch, na které se někteří z nás ještě pamatují.
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SCHEJBAL JOSEF - nar. 4. 4. 1857 v Libchyni. Přistěhoval se do naší obce 
4. 5. 1920 ve svých 63 letech s manželkou Josefou a s nejmladším synem  Jin-
dřichem s obce Polom u Sedloňova. 
Koupil od Antonína Ptáčka přízemní 
chalupu čp. 59 za 800 korun v míst-
ní lokalitě Draha nedaleko státní hra-
nice a přestavěl ji do zhruba dnešní 
podoby (viz Ročenka 2006 - titulní 
strana). Měl hodně zkušeností nejen v 
oboru truhlářství. Ve svých 15 letech 
byl poslán do učení na Broumovsko. 
Tři roky pracoval jako tovaryš v Mar-
tínkovicích a pak dva roky ve Vižňo-
vě, kde získal truhlářskou praxi. V 
roce 1877 byl odveden k dělostřelcům ke koňům do Košic. Následujícího roku 
se zúčastnil okupace v Bosně a Hercegovině jako voják - bojovali až po Sara-
jevo. Po 3 letech se vrátil zdráv. Po návratu se oženil a postavil chalupu v obci 
Polom, kde zahájil svoji práci truhlářskou. Hory plné chudých tkalců převážně 
německé národnosti dávaly sice obživu, ale to nestačilo. Přišly na řadu další 
profese, kolařina, tesařina, sekernictví - vodní kola na spodní vodu a jiné. Na 
vojně se naučil i v podkovařině. Dodnes je jeho práce k vidění v Deštné v Or-
lických horách v muzeu řemesel. S manželkou vychoval 10 dětí, nejstarší Anna 
nar. 1882, nejmladší Jindřich nar. 1905. Zemřel v Drahách 1. září 1945.

SCHEJBAL JINDŘICH - nar. 9. 7. 1905 v obci Polom. Praxi získal u otce 
Josefa, teorii v Náchodě, zkoušky v Hradci Králové. Ve třicátých letech po-
stupně přebíral živnost po otci. Po zavedení elektřiny do Drah si pořídil hob-
lovku s protahovačkou a dlabačkou. Vyráběl okna, dveře, selský nábytek, ko-
lébky pro děti i pro panenky, vyšívací kruhy, vyřezávané poličky, kredence, 
houpací koně i kohouty, houpačky, ve válce dokonce kolotoč pro čermenské 
a březovské děti. V jeho výrobním sortimentu byly různé vozíky truhlíkové 
a žebřinové a drobné soustružené výrobky. Pro organizaci Orel vyrobil lout-
kové divadlo včetně kulis a marionetek. Pro místní kostelík zhotovil lavice, 

okna a kruhové žaluzie ve věži. Do kostela ve Vy-
sokově hlavní dveře a okna dle projektu architek-
ta Plška. V betlémě v chrámu sv. Vavřince jsou od 
něho kostelíky z náchodské farnosti a náchodský 
zámek. Z drobnějších výrobků to byly šperkovnice 
s vyřezávanými víky, řehtačky, klapačky pro ko-
ledníky a jiné drobnosti do bálů hlavně hasičských, 
např. fungující stříkačku, do tombol. Na zakázku 
pro zájemce do Ameriky zhotovil přesnou funkční 
zmenšeninu ručního tkalcovského stavu. SortimentSchejbal Jindřich

Schejbal Josef s manželkou
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výrobků měl velmi široký, v pozdějších letech mu nesloužilo zdraví, zemřel 
doma v kruhu své rodiny 25. března 1993.

SCHEJBAL VÁCLAV - nar. 26. 1. 1931, byl sy-
nem Jindřicha. Ve 14ti letech ho otec poslal do uče-
ní k p. Čížkovi v Náchodě, aby poznal již modernější 
truhlářskou výrobu, což doma již nebylo možné. Školu 
řemesel absolvoval v Náchodě, posléze průmyslovku v 
Chrudimi a v Praze. Začal pracovat v hlavním městě 
v podniku Ústředí uměleckých řemesel na Kampě v 
umělecké a restaurátorské dílně naproti Národnímu di-
vadlu. Dnes je tam obrazárna. V době stěhování koste-
la v Mostě restauroval interiér. Při jedné cestě z Prahy 
do Mostu podnikovým autem řidič nezvládl řízení a do-
šlo k těžké havárii, která si vyžádala 2 mrtvé a 3 těžce 
zraněné. Václav sice přežil, ale jak se zjistilo, následky 
se projevily po letech. Vnitřní zranění probujelo v rako-
vinu. Zemřel na Vinohradech dne 20. října 1987 ve věku 56 let. Tím skončila 
truhlářská dynastie Schejbalů.

MÁDR HUGO - nar. 5. 7. 1879, manželka Anežka v roce 1875. V roce 
1902 se přistěhoval do naší obce do čp. 52 z obce Sněžné. Jediná dcera Ma-
rie se provdala za Jana Balcara do čp. 12.  Hugo se vyučil truhlářem a touto 
profesí živil rodinu. Zemřel ve 46 letech 7. 7. 1925, manželka ho přežila o 
18 let.

SMOLA ADOLF - nar. 9. 2. 1878. Přistěhoval se do čp. 102 z Nového 
Hrádku v roce 1904. Manželka Anna nar. 1877 rodačka ze sousední pruské 
obce Březové. Z manželství syn Jaroslav nar. 1909 a Josef nar. 1913. Adolf 
provozoval truhlářskou činnost do první světové války. Jako voják v ní padl. 
Manželka Anna se provdala a odstěhovala v roce 1932 do Bělovse.

SUCHÁNEK JOSEF - nar. 27. 10. 1882 v Novém Hrádku. Vyučil se truhlá-
řem. Manželka Emílie Zdrálíková, nar. 1883, dcera truhláře ze sousední obce 
Březové. V roce 1905 kupují chalupu v Drahách čp. 54, která byla přestavěna 
po požáru. Po úmrtí Josefa v roce 1932 manželka chalupu prodala Františku 
Bubeníčkovi a se synem se odstěhovala do Náchoda.

HOLUB  FRANTIŠEK - nar. 27. 1. 1905 v Plotišti u Hradce Králové. Vyučil 
se truhlářskému řemeslu. V roce 1932 se oženil s místní rodačkou z čp. 30 
Ludmilou, nar. r. 1902, dcerou Josefy a Jana Balcara. Manželé žili v rodné 
chalupě manželky se dvěma syny. V roce 1938 se rodina odstěhovala do Hor-
ní Radechové.

VANĚK  FRANTIŠEK - nar. 5. 11. 1911 v Náchodě. V roce 1939 s man-
želkou Josefou z čp. 110 se přistěhoval do naší obce do čp. 26. Vyučil se 
truhlářem. V roce 1940 se jim narodil syn František. Po druhé světové válce v 

Schejbal Václav
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listopadu 1945 se rodina odstěhovala do Bohuslavic nad Úpou. Pracoval ve 
své profesi na povrchu v dolech v Malých Svatoňovicích, kde získala rodina 
svůj vlastní domek.

SEDLÁČEK  BOHUSLAV - nar. 26. 11. 1912. Syn Josefa a Marie z čp. 99. 
Vyučil se truhlářem v naší obci u pana Josefa Martínka. V manželství s Marií 
vychovávali dva syny. Při tragické havárii na motocyklu v roce 1947 se zabil. 
Manželka přežila a nyní žije v čp. 96.

PUNAR JAN - nar. 9. 8. 1915, syn Aloise a Anděliny z čp. 39. S manželkou 
Anežkou vychovávali v čp. 86 dvě dcery. Vyučil se truhlářem v naší obci u 
pana Josefa Martínka. V roce 1946 se rodina odstěhovala do Chocně.

MARŠÍK FRANTIŠEK - nar. 17. 6. 1916, manželka Bohumila, nar. v roce 
1919. Rodina žila v nájmu v domě čp. 119 u místního koláře Aloise Jiráska. 
Byl vyučen truhlářem. V roce 1944 se narodila dcera Františka. V září 1945 
se rodina odstěhovala do Kocbeře.

MARTÍNEK JOSEF - nar. 21. 12. 1896, syn Jana 
Martínka a Františky z čp. 50 z místní lokality Vrbi-
ny. Vyrůstal se sedmi sourozenci. Ve svých 15 letech 
odešel do učení k mistru truhlářskému do Náchoda. S 
jeho otcem byla sepsána následující ,,Smlouva učeb-
ní“, a to na základě par. 99 novely živnostenského 
řádu:

1. Mistr Josef Čížek se zavazuje, že přijme Josefa 
Martínka, syna Jana Martínka, od 12. února 1911 do 
učení, bude jej řádně k řemeslu přidržovati, do školy 
pokračovací pilně posílati a nemocenskou pokladnu 
platiti, dále že jej bude k takovým pracem používati, 
které souvisí s řemeslem jeho.

2.  Pan Jan Martínek se zavazuje po celou dobu syna svého šatit. Smlouva tato 
trvati má 3 roky a sice od 12. února do 12. února 1914.

Krátce po vyučení narukoval Josef Martínek na vojnu a vrátil se až za 6 let. 
První světovou válku šťastně přežil. Svým dětem vyprávěl, že matka mu dala 
na vojnu zlatý dukát pro případ krajní potřeby. Když v jeho jednotce řádil 
tyfus a kamarádi umírali, onemocněl i on. Použil zlatý dukát, šel k místnímu 
židovi, který mu za něj dal velký kus čokolády jako lék a skutečně mu pomohl 
k vyléčení. Po vojně se oženil s Marií Maršíkovou z čp. 109 a nastěhova-
li se do Drah do čp. 60, kde si vybudoval dílnu. Později se naskytla mož-
nost koupit dům  čp. 106, kam se rodina natrvalo nastěhovala. Pravá část 
domu byla obytná, na levé straně ve dvou místnostech byla zřízená dílna. V ní 
zhotovoval různý nábytek. V období před druhou světovou válkou i po ní to 
byly kuchyně sestavené z kredence, stolu a židlí opatřené ozdobným pruhem. 
Součástí ložnic byly šatní skříně, postele a noční stolky s ozdobnými motivy.

Martínek Josef
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Zhotovoval též různé truhlice, regály, podlahy. Do místní kaple vyrobil věžní a 
půlkulatá okna, přední hlavní a zadní dveře, vstup na bývalou kazatelnu, oblo-
žení. Po válce došlo k inovaci kuchyní. Přibyly mycí stůl a botník. Kuchyň byla 
opatřena krémovým nátěrem. Také ložnice doznaly změny. Nejdříve postele a 
skříně s půlkulatými hranami, dýhované prvky, později s dvoudílnou a třídílnou 
skříní a malým stříbrníkem. Vše fládrované. Nábytek sám natíral a fládroval. 
Nejvíce byl požadován javor. Došlo i k rozšíření jeho výrobního sortimentu 
o prvky stavebního truhlářství. Hlavně okna špaletová dvou a třídílná, dveře, 
podlahy, regály. Po padesátých letech, kdy se začaly vyrábět umakartové ku-
chyně, pokračoval už jen se stavebním truhlářstvím.Téměř všechny rodinné 
domky postavené po 2. světové válce jsou osazeny jeho okny a dveřmi. Také 
drobné věci pro domácnost zhotovoval, jako např. vály, stoličky, květinové 
stolky atd. Později se okruh zákazníků rozšířil do sousedních obcí. Jedním z 
hlavních důvodů byla kvalita a nízká cena. K této výrobě pomáhalo strojní 
vybavení (hoblovka, protahovačka, štosovačka, dlabačka), ale hlavně láska ke 
svému řemeslu. To provozoval i po svých 80ti letech. V mladším věku byl čin-
ným funkcionářem v různých spolcích i v zastupitelstvu. Měl radost, že i jeho 
dva synové se rozhodli pokračovat v řemeslu otce. S manželkou vychovali do 
dospělosti 3 děti - dva synové zemřeli. Zemřel 8. 10. 1987, manželku přežil 
o 15 let

MARTÍNEK VÁCLAV - nar. 11. 3. 1930, syn Josefa a Marie z čp. 106. 
Vyučil se po otci truhlářem u firmy Františka Urbana v Náchodě, následně 
vystudoval dvouletou Střední průmyslovou školu truhlářskou v Hradci Králové. 
Oženil se v r. 1951 s Jaroslavou roz. Balcarovou, rodačkou z Jizbice. Dva roky 
1952 - 1954 prožil na vojně v Praze v období politických procesů, v období 
gen. JUDr. Čepičky. Po vojně nastoupil jako truhlářský mistr v Dřevopodniku 
Červený Kostelec v provozovně v Bělovsi, kde se vyráběl a navrhoval nábytek. 
Po odchodu z podniku pracoval delší dobu jako vedoucí expedice Drobného 
zboží Pardubice ve velkoobchodním skladu Náchod. Řadu let pracoval jako 
technik správy bytů a do starobního důchodu odešel v r. 1990 jako mistr údrž-
by bytů v Bytovém podniku v Náchodě. Žil v Jizbici. Zemřel v roce, 2009 viz 
Společenská kronika.

MARTÍNEK LADISLAV - nar. v  r. 1935. Mladší syn Josefa a Marie z čp. 
106. Chtěl se vyučit doma u otce truhlářem. Nové předpisy výuku u sou-
kromníka zakazovaly. Nastoupil do Okresního podniku služeb Náchod (dříve 
firma Fr. Urbana), pozdější název Sdružený komunální podnik. Učňovská doba 
byla dvouletá a každý rok byl vyslán na 3 měsíce do školy. V prvním roce do 
Letohradu, ve druhém do Jaroměře. Po vyučení nastoupil do Dřevopodniku, 
provozovna Běloves. V roce 1954 odešel na vojnu. Vrátil se zpět do podniku. 
Když bylo málo práce, vozili zaměstnance do Radvanic, kde sestavovali dře-
věné ubytovací domky. Po pracovní době, když bylo třeba, pomáhal v dílně 
otci. Ve 40ti letech podstoupil těžkou operaci. O šest roků později byla nutná 
operace další. Po odléčení mu byl přiznán plný invalidní důchod.
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MARTÍNEK PETR - syn Ladislava. Po základní škole se vyučil v Dřevopod-
niku v provozovně Běloves. Vystudoval umělecko průmyslovou školu s maturi-
tou. Byl zaměstnán v Dřevotvaru Hradec Králové jako technik. Později přešel 
do podniku Vojenské stavby Hradec Králové. Po roce 1990 nastoupil do poli-
cejní školy a od té doby trvale pracuje u policie. Rovněž i zde končí truhlářská 
dynastie Martínků.

Jaká je současnost?
Nynější výrobní sortiment samostatných truhlářů se do značné míry změnil. 
Dnešní zákazníci požadují dovybavení interiérů rodinných domků, chalup, 
chat, např. provedení obkladů stěn, stropů, položení podlah, zhotovení scho-
diště do půdní bytové přístavby, výrobu vestavěných skříní, selského nábytku, 
hlavních dveří, oken, regálů, poliček a dalších nesortimentních výrobků, včetně 
provádění různých oprav. Běžný nábytek i v luxusním provedení je vyráběn 
průmyslově ekonomicky ve větších sériích a sortimentně obohacen dovozem. 
Rovněž v průmyslové výrobě oken začínají převládat plasty nebo kvalitní lepe-
ná eurookna i okna hliníková. I když část výroby převzaly průmyslové podniky, 
přesto práce truhláře na vesnici je i nadále potřebná a vyhledávaná.

Společenská kronika

Noví občané přihlášeni v roce 2009:
 

Janská Marcela z Podbřezí, přihlášena 28. 5. do čp. 55
Janská Svatava z Podbřezí, přihlášena 28. 5. do čp. 55
Janský Jan z Podbřezí, přihlášen 28. 5. do čp. 55
Janský Štěpán z Podbřezí, přihlášen 28. 5. do čp. 55
Kábrt Milan z Náchoda, přihlášen 17. 8. do čp. 169
Voborník Jan z Broumova, přihlášen 5. 10. do čp. 156
Ptáček Petr, z Nového Města nad Metují, přihlášen 12. 10. do čp. 9
Krombholzová Jana z Nového Města nad Metují, přihlášena 13. 10. do čp. 
129
Krombholz Marcel z Nového Města nad Metují, přihlášen 13. 10. do čp. 129
Krombholzová Kateřina z Nového Města nad Metují, přihlášena 13. 10. do 
čp. 129
Vojíř Petr z Trutnova, přihlášen 16. 11. do čp. 85

Byli oddáni:

19. ledna Eva Bubeníčková z čp. 156 a Jan Voborník z Broumova
31. července Irena Hrachová z čp. 168 a Daniel Pavlík z Červeného Kostelce
12. září Dita Maršíková z čp. 76 a Aleš Kosinka z Červeného Kostelce
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Vítáme nové občánky:

Lukáš Sychrovský 25. 3. 2009, čp. 132
Jan Kvapil 14. 5. 2009, čp. 184
Adéla Matějíčková 28. 5. 2009, čp. 188
Jakub Kožešník 3. 7. 2009, čp. 142
Vít Novák 1. 8. 2009, čp. 94
Karolína Felklová 11. 8. 2009, čp. 139
Patrik Maršík 16. 8. 2009, čp. 140
Martin Němček 17. 12. 2009, čp. 139
Kristýna Krombholzová 17. 12. 2009, čp. 129

Blahopřejeme k životnímu jubileu:

89 let Božena Efenberková čp. 62                     
87 let Marie Větrníková čp. 96
87 let Karel Zelený čp. 70
86 let Ludmil Michalíček čp. 21                         
84 let Ladislav Čáp čp. 123                                 
82 let Anna Maršíková čp. 70                               
82 let František Ptáček čp. 9                                 
82 let Marie Mrštinová čp. 7 
                                                                  

81 let Zdena Balcarová čp. 101
81 let Alena Litterová čp. 131
81 let Anna Šípek čp. 108
75 let Marie Nývltová čp. 2
75 let Marie Kučerová čp. 149
70 let Josef Čejchan čp. 16
70 let František Tupec čp. 84
70 let Miroslav Konečný čp. 96
70 let Irena Zvoníčková čp. 313

Dne 16. prosince oslavila 100 leté výro-
čí u svého syna Jaroslava v Náchodě paní 
Albína Jarošová roz. Balcarová z Borové. 
Do 8. září 2008 žila v naší obci dlouhá 
léta sama v rodné chalupě manžela čp. 53. 
Mezi gratulanty k tomuto významnému dni 
jí přišla za naši obec popřát paní starostka 
a pan Lukáš, člen obecního zastupitelstva.
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Byli odhlášeni z trvalého pobytu:

Dominik Krause 14. ledna z čp. 9 do Slavoňova
Marie Ptáčková 14. ledna z čp. 9 do Slavoňova
Pavel Lněnička 27. července z čp. 77 do Hradce Králové
Irena Pavlíková 17. srpna z čp. 168 do Lhoty u Červeného Kostelce
Marcela Maršíková 25. srpna z čp. 140 do Náchoda
Patrik Maršík 25. srpna z čp. 140 do Náchoda
Michaela Petříčková 21. září z čp. 115 do Hlásné Třebáně
Eva Dvořáčková 21. září z čp. 115 do Hlásné Třebáně 
Dita Kosinková 21. září z čp. 76 do Červeného Kostelce
Marie Macháčková 23. září z čp. 70 do Náchoda
Michal Mucha 24. září z čp. 90 do Náchoda
Lukáš Kuběnka 26. října z čp. 135 do Prahy
Renata Vlášková 30. listopadu z čp. 122 do Broumova

Společné soužití:

50 let (zlatá svatba) Vlasta a Josef Šmídovi čp. 133
50 let (zlatá svatba) Marie a Josef Čejchanovi čp. 16
50 let (zlatá svatba) Edita a Ladislav Martínkovi čp. 106
25 let (stříbrná svatba) Ingrid a Josef Stehlíkovi čp. 44
25 let (stříbrná svatba) Iva a Zdeněk Kozlovi čp. 162
25 let (stříbrná svatba) Marcela a Luboš Francovi čp. 114

Počet obyvatel k 31. 12. 1995 - 423 osob (vydána první ročenka)
Počet obyvatel k 31. 12. 2008 - 463 osob
Počet obyvatel k 31. 12. 2009 - 469 osob 
(20 přihlášeno, 1 zemřel, 13 odhlášeno)

Opustili nás navždy:
ADOLF MAZÁČ - čermenský rodák z čp. 5. Syn Adolfa 
a Anny, rozené Balcarové. V roce 1968 se oženil s 
Jarmilou, roz. Hanušovou z Černíkovic. Z manželství 
syn Jiří. V roce 1976 se rodina stěhuje do Libňatova 
na zemědělskou usedlost. Syn se oženil a odstěhoval 
do Choustníkova Hradiště. V roce 2003 mu zemřela 
manželka. On i nadále hospodaří, což se mu stalo 
osudným. Dne 17. října jel s koňským povozem a 
zezadu do jeho vozu narazilo osobní auto - v protisměru 
jel kamion. Při střetu utrpěl vážné zranění, které se 
neslučovalo s životem. Po delší hospitalizaci v Hradci 
Králové byl převezen do Hospice v Červeném Kostelci. 
Poslední rozloučení v kostele sv. Ducha v Hořičkách a 
na hřbitově v naší obci.

á 25. 11. 1942
U 4. 1. 2009
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MARIE ŠTĚPÁNOVÁ - místní rodačka z čp. 27, dcera 
Josefa Mazáče a Anny, roz. Čápové z obce Dlouhé. 
Vyrůstala se šesti sourozenci. Provdala se za Stanislava 
Štěpána do Nového Hrádku. Manželství bylo bezdětné. 
Její sestra Anna se k ní nastěhovala v roce 1977 
po úmrtí manžela. Nikde nepracovala, starala se o 
domácnost. Po úmrtí sestry žila posledních 20 let u 
svého synovce Václava Mazáče v Novém Městě nad 
Metují. Poslední rozloučení v kostele na Novém Hrádku 
dne 16. ledna. Marie byla zřejmě první naší rodačkou, 
která překonala hranici 100 let věku. Dožila se bez 10 
dnů 102 roků.

á 21. 1. 1907
U 11. 1. 2009

KATEŘINA DOHALSKÁ - roz. Adámková, rodačka 
z Hronova. Provdala se za místního rodáka Jiřího 
Dohalského z čp. 122 a žila zde 3 roky po svatbě v čp. 
56. Získala k naší obci velké sympatie a ráda se sem 
vracela. Z manželství dva synové, Jiří a Tomáš. Byla 
pracovitá, starostlivá, nejvyšší prioritu měla vždy rodina. 
Poslední její zaměstnání bylo vedoucí prodejny drogerie 
na Kamenici v Náchodě. Zemřela po 7 měsících 
marného boje s nejzákeřnější nemocí. Poslední přání 
bylo, aby byla pochována v České Čermné. Poslední 
rozloučení se konalo v úzkém kruhu rodinném dne 9. 
února ve smuteční síni v Náchodě - Starém Městě a na 
místním hřbitově.

á 7. 5. 1962
U 2. 2. 2009

á 22. 2. 1912
U 21. 2. 2009

BOŽENA KOLETOVÁ - místní rodačka, dcera Josefa a 
Marie Čejchanových z čp. 16. Vyrůstala jako nejmladší 
s pěti sestrami a jedním bratrem. Ze sester se v obci 
provdala Františka za Václava Mrštinu do čp. 19. V 
roce 1933 se vrátila z obce Březová setra Josefa, 
provdána Čížková. Bratr Josef po založení rodiny 
postavil na rodném gruntě rodinný domek. Božena žila 
v Jaroměři s manželem Jaroslavem Koletou. Narodily se 
jim dvě dcery, které brzy po narození zemřely. Poslední 
dva roky pokročilého života žila v Opočně v Léčebně 
dlouhodobě nemocných, kde se jí věnovali členové 
adventistické církve. Dožila se na den 97 roků. Poslední 
rozloučení 26. února na hřbitově v Jaroměři.
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MARIE NÁPRAVNÍKOVÁ - místní rodačka z čp. 87, 
dcera Josefa a Marie Jiráskových. Vyrůstala v rodině 
se sestrou Viktorií, bratrem Janem a Václavem. V roce 
1938 jí zemřel otec a o pět roků později se provdala za 
Jaroslava Nápravníka do Náchoda. Zbývající sourozenci 
se postupně odstěhovali a matka zde dožila do r. 1970. 
Celý život pracovala v národním podniku Tepna 
Náchod jako přadlena. Manžel, se kterým vychovala 
5 dětí, jí v roce 1993 zemřel. Zemřela v nedožitých 
88 letech. Poslední rozloučení v kruhu rodinném v 
místní kapli a nad rodinným hrobem v naší obci dne                                          
4. března.

á 24. 4. 1921
U 27. 2. 2009

JAN BALCAR - rodák z čp. 12, syn Jana a Marie 
Balcarových. Vyrůstal v rodině se starší sestrou 
Miloslavou. Vystudoval stavební průmyslovku a jako 
odborník se touto profesí živil celý život. Nové bydliště 
nalezl v Náchodě se svou manželkou Marií, se kterou se 
oženil v roce 1966. V manželství vychovali tři děti (Petr, 
Jiří, Jitka). Žena mu zemřela v roce 1993. V poslední 
době měl zdravotní potíže, které skončily úmrtím. 
Poslední rozloučení se konalo 25. března v úzkém 
rodinném kruhu nad rodinným  hrobem v Náchodě - 
Starém Městě.

KAREL BUBENÍČEK - místní rodák, syn Anežky a 
Antonína Bubeníčka z čp. 94. Vyrůstal jako nejmladší 
se čtyřmi sourozenci. Vyučil se v místní obci kovářem u 
Josefa Maršíka v čp. 108. Celý život pracoval ve strojírně 
v podniku Rubena Náchod jako údržbář. V roce 1954 
se oženil s Miloslavou Švorcovou z čp. 95. Manželé žili 
v rodné chalupě manželky čp. 25 a postupně ji stavebně 
modernizovali. V manželství vychovali tři dcery bydlící v 
obci. Byl pracovitý, ochotný pomoci druhým, oblíbený u 
občanů i v rodině. Zemřel po delším vážném onemocnění 
ve věku 76 let. Poslední rozloučení v místní kapli a nad 
rodinným hrobem 28. května.

á 19. 12. 1941
U 19. 3. 2009

á 16. 1. 1933
U 23. 5. 2009
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JOSEF MALÍK - rodák z Chlumce nad Cidlinou. Matka 
mu krátce po narození zemřela. Dětství trávil s mladším 
bratrem u babičky a otce, který si založil novou rodinu. 
Vyučil se kuchařem v Hronově a po vyučení pracoval 
v Náchodě, kde se seznámil se svojí manželkou Marií 
Mazáčovou z čp. 27. Začátek manželství prožili v naší 
obci. Vychovali dceru Marii a syna Petra. Před rokem 
1990 se odstěhovali do Žďáru nad Metují a krátce po 
změně režimu začali s manželkou podnikat v pohostinství 
na nedaleké Ostaši. V důchodovém věku rodičů jsou 
pokračovateli v podnikání v areálu Ostaš jejich děti. 
Zemřel nečekaně po krátké nemoci ve věku 72 let. 
Poslední rozloučení v chrámu Nanebevzetí Panny Marie 
v Polici nad Metují a nad rodinným hrobem na tamním 
hřbitově.

á 19. 1. 1937
U 3. 10. 2009

VÁCLAV MARTÍNEK - místní rodák z čp. 106, syn 
Josefa a Marie rozené Maršíkové, prostřední syn ze 
tří dětí, kteří se dožili dospělosti. Vyučil se truhlářem 
a ukončil průmyslovou školu v Hradci Králové. V roce 
1951 se oženil s Jaroslavou, rozenou Balcarovou z 
Jizbice. V manželství vychovali dva syny, Jiřího a Miloše, 
oba jsou strojní inženýři. Byl hrdým dědečkem tří vnuček 
a jednoho vnuka. Pracoval ve vedoucích funkcích, do 
důchodu šel z Bytového podniku v Náchodě. Zemřel po 
velmi krátké hospitalizaci v Náchodě. Smuteční obřad se 
konal 6. listopadu v hřbitovním kostele a nad rodinným 
hrobem v Náchodě - Starém Městě.

á 11. 3. 1930
U 30. 10. 2009

12. února 2009 - zemřela ANNA BALCAROVÁ, občanka z Borové. V naší 
obci pracovala jako vedoucí samoobsluhy a jako kuchařka v místní MŠ do 
konce roku 1989. U místních občanů byla oblíbená.

13. března - poslední rozloučení s JOSEFEM UMLAUFEM, občanem z Jizbice 
se konalo v náchodské obřadní síni. Josef byl dlouholetým u nás známým 
řidičem autobusu na naší lince Náchod - Nový Hrádek.

17. prosince - zemřel ve věku 94 let JOSEF ŠKODA z Dobrošova. V roce 
1945 se s rodinou přistěhoval z Borové do naší obce do čp. 14. Po kratším 
pobytu se rodina trvale usídlila na Dobrošově.
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Výstavby a opravy v obci
Eva Smažíková

Rok uběhl a my se opět setkáváme nad stránkami Ročenky. Jak se již stalo 
tradicí, i letos si dovolím zrekapitulovat několik stavebních akcí, které se nám 
podařilo dokončit, nebo jsou v přípravách.
Od května do října byl po obci čilý ruch stavebních strojů a nákladních aut, 
která přivážela stavební materiál na výstavbu polních cest.
Díky Pozemkovému úřadu v Náchodě a Ministerstvu zemědělství bylo na na-
šem katastru postaveno 2,2 km nových zpevněných cest v šíři 3 m. Celou 
stavbu zaplatilo Ministerstvo zemědělství s pomocí evropských peněz, a to ve 
výši  7 419 659,- Kč. Je to další etapa výstavby ještě související s Pozemko-
vými úpravami, které zde probíhaly v 90. letech. Děkuji za shovívavost všem, 
kteří jste museli snášet enormní hluk a prach při této stavbě.
Podařilo se vybudovat další část cyklostezky č. 4306 za hřbitovem podle lesa, 
a to v délce 304 m a široké 3 m. Obec Česká Čermná společně s partnery 
městem Náchod, Hronov a Kudowa Zdrój byla úspěšná se žádostí o dotaci 
na „Cyklostezky v Kladském pomezí - II. etapa“ z Operačního programu pře-
shraniční spolupráce (OPPS) Česká republika - Polská republika na období 
2007 - 2013. V současné době je projekt ukončen a připravujeme závěrečnou 
zprávu společně se žádostí o platbu. Měli bychom dostat 90% z celkové ceny  
1 176 099,- Kč.
V srpnu se opravila místní komunikace od čp. 94 (Novákovi) na kopec ke 
Špačkům. Položil se nový asfaltový povrch v ceně 270 041,- Kč.
Díky podpoře Královéhradeckého kraje mohla vzniknout další dvě odpočinko-
vá místa, a to u hraničního přechodu - altánek a lavička u Vlčků. Na tuto akci 
jsme dostali  51 650,- Kč.
V jarních měsících proběhla oprava požární nádrže - koupaliště. Opravu pro-
vedli ve svém volném čase převážně někteří naši zastupitelé, za což jim moc 
děkuji. Jenom speciální směs, kterou se nádrž opravovala, stála 88 722,- Kč.
Museli jsme také přistoupit k opravě dalších dvou stěn na základní škole, jelikož 
se zde objevily další praskliny. Statické zajištění provedla firma STADO, a to 
pruty ze speciální oceli. Oprava stála 109 462,- Kč.
Jak jste si jistě mnozí všimli, rekonstruujeme i školní zahradu, kde by měla 
vzniknout plocha pro výuku v přírodě a později i zastřešený altánek.
Po celý rok jsme pracovali na projektech a přípravě žádostí do OPŽP na zatep-
lení Mateřské školy, výměnu oken a zdroje vytápění. Tento projekt byl vybrán 
a bude v příštím roce realizován. 
Také jsme připravovali projekty a žádost na „Multifunkční centrum“ - přestav-
ba pily. Žádost je podána na SZIFu pracoviště Hradec Králové do Opatření III. 
2. 1. 2a a během prvního pololetí roku 2010 budeme vědět, zda tento projekt 
byl či nebyl úspěšný.  
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Cyklostezka za hřbitovem - původní stav

Cyklostezka za hřbitovem - nový stav
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Také se připravuje rekonstrukce dětského hřiště u MŠ - výměna hracích prvků 
a rekonstrukce celého veřejného osvětlení - výměna lamp za úspornější. 
Mnozí jste si jistě všimli, že jsme nechali nainstalovat radar na měření rychlosti 
u hájenky pana Bartoně. Slušného řidiče to upozorní, aby sundal nohu z plynu 
a já pevně věřím, že takových je většina. Toto zařízení bylo nakoupeno jako 
společný projekt DSO Orlické hory za přispění 50% dotace Královéhradecké-
ho kraje.

Přehled kulturních a prospěšných akcí

  6. ledna
  9. ledna

24. ledna
  4. února

21. února
22. února
31. března

  4. dubna

11. dubna
21. dubna

22. dubna
  
  9. května

14. května
  2. června
  5. června
13. června

19. června
20. června
26. června

11. července

tříkrálová sbírka pro Charitu
myslivecký ples v režii honebního společenstva Česká Čermná 
- Borová v kulturním domě v Borové
hasičský ples na sále „U Vlachů“
druhá schůzka občanů v zasedací místnosti OÚ - řešení projektu 
,,PILA“
masopustní průvod masek po obci, večer taneční zábava
dětský karneval na sále „U Vlachů“, pořadatel SRPDŠ
v 17.00 hod přednáška na OÚ na téma ,,Význam zelených 
potravin pro naše zdraví“, přednáší Miroslav Cink
na sále s Jitkou Folbrechtovou ,,velikonoční zdobení“ věnečků, 
misek, malovaných vajíček, ukázka drátkování
pomlázková taneční zábava v řežii nájemce hostince
varhanní koncert v místní kapli s přednáškou pro žáky místní 
ZŠ
schůzka občanů na obecním úřadě - představení projektu na 
výstavbu ,,spolkového klubu“
sběr železného šrotu v režii hasičů, sběr velkoobjemového odpa-
du (koberce, lino, molitan)
v 10.00 hod. ZŠ oslava Dne matek - pozvány matky a babičky
zájezd ZŠ na Pardubicko
zájezd MŠ do zoologické zahrady ve Dvoře Králové
dětský den v areálu sokolovny - pozváni též občané ze sousední 
obce Brzozowie
OÚ organizován sběr ošacení pro Diakonii Broumov
setkání obcí Čermných v Čermné u Vrchlabí
slavnostní otevření nové komunikace na polské straně od hra-
ničního přechodu, vystoupení školáků místních a polských, po-
hoštění s hudbou v kulturním domě v Brzozowie
pouťová taneční zábava v režii nájemce hostince
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Zprava: Kožešník Jakub, Felklová Karolína, Novák Vít 

Zprava: Sychrovský Lukáš, Matějíčková Adéla, Kvapil Jan
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18. července

  7. srpna
  8. srpna

22. srpna

22. srpna

11. září

20. září
28. září

  3. října
11. října
24. října

21. listopadu

29. listopadu
22. prosince

hasičské cvičení v místní obci se sborem ze Slavoňova a sou-
sedním sborem z Brzozowie - dálková doprava vody náročným 
lesním terénem
výuka na sokolovně v tělocvičně - břišní tanec
členové honebního společenstva připravili bohaté občerstvení 
v areálu kulturního domu v Borové pro majitele honebních po-
zemků z obou obcí
společné cvičení hasičské mládeže České Čermné a Kudowy 
Zdroj v lokalitě za hřbitovem s fin. podporou Euroregionu Gla-
censis- mezinárodní soutěž v hašení rodinného domku- účastnily 
se sbory místní, z Brzozowie, ze Slavoňova, z Kudowy Zdroje a 
Velkého Poříčí s cisternami
memorial Václava Havrdy - 6. ročník turnaje v malé kopané na 
sokolovně
dvoudenní výcvik (11. - 12. 9.) místní hasičské jednotky u báň-
ské záchranné služby v Odolově s jednotkou z Kudowy Zdroje
vítání občánků na OÚ 
varhanní koncert v místní kapli v rámci Orlicko - kladského var-
hanního festivalu
sběr železného šrotu v režii hasičů
vítání občánků na OÚ
mobilní svoz nebezpečných odpadů fy Marius Pedersen v režii 
OÚ
OÚ ve spolupráci s Jitkou Folbrechtovou - tvoření adventních 
věnců v restauraci „U Vlachů“
vánoční strom rozsvětcení v režii OÚ se ZŠ
vánoční besídka v ZŠ pro občany
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Varhanní koncert
Josef Nývlt

Vážení přátelé a příznivci dobré varhanní hudby!
Také v tomto roce jsme se sešli v našem čermenském kostelíku, a to na svátek 
sv. Václava 28. září 2009 k poslechu koncertu varhanní hudby konané v rámci 
Orlicko - kladského varhanního festivalu. Jedná se již o 13. ročník této vynika-
jící hudební akce. Všechny, kdož jsme se tohoto koncertu zúčastnili, překvapila 
vynikající interpretka a varhanice přednesem hudebních děl, paní Jiřina Dvořá-
ková - Marešová, absolventka Pražské konzervatoře a také Musikhochschule v 
Hamburgu, finalistka Mezinárodní soutěže varhanní improvizace v rakouském 
Schäglu a semifinalistka mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro.

V jejím provedení zazněly skladby:
Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788) - Preludium D dur
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) - Fantazie f moll, Adagio C dur, 
Fuga g moll, Andante F dur
Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788) - Rondo a moll, Variace in F, III. 
Senáta, F dur,

a přídavky  
• Improvizace na původní nápěv písně - Svatý Václave
• Improvizace na téma od posluchačů na lidovou píseň - Lásko, Bože         

lásko.

Velký potlesk jak mezi skladbami, tak i na závěr koncertu svědčil o tom, že 
jsme prožili vzácné chvíle krásné varhanní hudby. Je pro nás velikou ctí, že 
i zde u nás můžeme uvítat tak vynikající umělce. Již nyní se budeme těšit na 
příští varhanní koncert v roce 2010.
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Škola v roce 2009
Libuše Prokopová

Činnost školy je vlastně služba, kterou se snažíme, aby se u nás děti cítily dobře 
a i rodiče byli spokojeni. Práce a úsilí našeho malého kolektivu směřuje k na-
plňování výchovných a vzdělávacích cílů, snažíme se žákům nabídnout i řadu 
mimoškolních akcí, projektů, které vycházejí z našeho školního vzdělávacího 
programu (ŠVP). Svůj ŠVP má vytvořen i družina, kterou provozujeme druhým 
rokem a která se velmi aktivně zapojuje do školního života. Děti se v rámci 
její činnosti účastní volnočasových aktivit. O jejich spokojenosti svědčí zcela 
naplněná kapacita míst ve ŠD - jsou přihlášeni žáci od těch nejmenších až po 
žákyně z 5. ročníku.

Výčet některých akcí ŠD:
• okresní výtvarná soutěž Bylinky na zahrádce - oceněn 1 z našich žáků
• účast ve výtvarné soutěži na téma „Jablko“ - tvorba prostorových a plete-

ných jablíček, pečení jablečné buchty
• projekt Halloween - hry a soutěže v maskách
• adventní věnce - výroba věnců a vánočních svícnů s rodiči
• vánoční pečení - výroba postaviček z nepečeného těsta, ozdob ze slaného 

těsta, pečení štrůdlu
Do června 2009 pracovala ve funkci vychovatelky sl. Martina Čepelková z Vel-
kého Dřevíče (na vlastní žádost ukončila pracovní poměr). Od září nastoupila 
na její místo pí Eva Voborníková (roz. Bubeníčková) z České Čermné. Kromě 
vychovatelství je její pracovní náplní i výuka - dobírá v rozvrzích obou kme-
nových tříd nadúvazkové hodiny - angličtinu, prvouku, VV a TV. Kromě této 
změny zůstalo v personální oblasti vše stejné - pí řed. L. Prokopová, pí uč. H. 
Hlaváčková a pí. školnice E. Maršíková - ta byla od července do půl listopadu 
nemocná - s úklidem nám vypomohli studenti Lucie Prokopová s Martinem 
Prokopem a paní Hedvika Bubeníčková. Jako topič pracoval pan Rolando 
Montoya.

A co se ve škole za uplynulý rok dělo?
Zde jsou již tradiční akce a projekty: Masopust, Karneval, projekty Velikonoce, 
Den matek, Den plný sportu a her, Cestujeme po Evropě, návštěva knihovny v 
obci v Náchodě, plavecký výcvik žáků 3. a 4. roč., kurz dopravní výchovy pro 
starší školáky se závěrečnou jízdou na Dětském dopravním hřišti v Bělovsi, pro-
jektové dny Spaní ve škole, Den slabikáře, Halloween, Vánoce, sběr léčivých 
bylin (loni jsme odeslali 17,665 kg bylin a 31 kg pomerančové kůry - výtěžek 
předáváme do pokladny SRPDŠ a následně jej použijeme na nákup některých 
školních potřeb a zaplacení vstupného na školním výletu), soutěž „O nejlepšího 
sběrače“ druhotných surovin. Na dalších řádcích vám předkládám nové aktivity 
a zajímavosti ze života školy. 
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Zápis do 1. ročníku pro letošní školní rok se konal 23. ledna 2009 - přišlo 6 
dětí. Vypracovaly jsme s kolegyněmi návrh na úpravu školní zahrady - naše 
žádost byla zamítnuta (budeme se pokoušet opět příští rok), s dětmi jsme se 
zapojili přímo ve škole do třídění odpadu do zvláštních kontejnerů, které nám 
poskytl zdarma krajský úřad, absolvovali jsme 4 projekty - Zpěvní ptáci a Den 
na zámku v Náchodě, Dravci a vánoční Advent v Ratibořicích (společně s před-
školáky z naší školky). Celá škola se zúčastnila se svým kulturním vystoupením 
v červnu slavnostního otevření cesty na polské straně hranice a na podzim 
cyklostezky za hřbitovem. Pořádali jsme besedu o vývoji hudebních nástrojů a 
o varhanách v místní kapli. Velmi zdařilý byl celodenní školní výlet (2. 6. 2009) 
- navštívili jsme Pardubicko a okolí - letiště v Pardubicích, Perníkové muzeum, 
zhlédli environmentální program o Keltech, absolvovali prohlídku hradu Kuně-
tická hora a hřebčína ve Slatiňanech.

K pravidelným akcím se začíná též řadit návštěva II. třídy v Praze - tentokrát si 
prohlédli žáci Pražský hrad a okolí. Ke konci školního roku se ve sportovním 
areálu obce uskutečnilo zábavné dopoledne Veselý den - pro školní a předškol-
ní děti - organizované pražskou kulturní agenturou. Školní rok jsme ukončili 
už 26. června slavnostním předáním vysvědčení, pochval a diplomů za sběr 
bylin. Rozloučili jsme s pěti žáky: P. Pozděna - přestup na ZŠ TGM Náchod 
do 3. ročníku, další jmenovaní postoupili do 6. ročníků - S. Janská - na ZŠ N. 
Hrádek, E. Radoňová - do ZŠ TGM Náchod, A. Bubeníčková a T. Balcar na 
ZŠ Komenského Náchod.

Zkraje července se děti zúčastnily letního tábora Čermáček - opět v režii sester 
Bubeníčkových.

V září 2009 jsme přivítali 7 nových prvňáčků. Jsou to: Karolína Poláková z 
Náchoda, František Drška z Jizbice, Maxim Nachtigal a Veronika Maršíková z 
Dobrošova, Tereza Lesková, Ján Sadovský a Dominik Hauck z Č. Čermné. Do 
školy chodí v letošním školním roce celkem 27 žáků:

I. třída - spojený 1. a 2. roč. - 7 + 5 žáků - třídní učitelka L. Prokopová
II. třída - 3., 4. a 5. roč. - 6 + 5 + 4 žáci - třídní učitelka H. Hlaváčková

1. - 3. ročník pracují podle našeho ŠVP s názvem „Škola venkova“, 4. a 5. 
roč. se učí nadále podle programu Základní škola. V 1. roč. je hodinová týden-
ní dotace 20 hodin, ve 2. roč. 21 hodin, 3. ročník učí 25 hod, 4. a 5. roč. mají 
po 26 hodinách týdně.

V obou třídách též vyučuje pí uč. E. Voborníková.
V oddělení školní družiny je 20 dětí, ranní dohlídání zajišťuje pí Maršíková.
 

Na škole pracuje 6 kroužků - angličtina, výtvarný, hudební, sportovní, počíta-
čový a přírodovědný - ten organizuje spoustu víkendových pobytů v Kamenci 
či Praze.

Věnujeme se i integrovaným žákům - jak v rámci běžných hodin, tak v době 
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pravidelné reedukační činnosti ráno před vyučováním. Jsem velmi ráda, že ro-
diče začali využívat nabízenou možnost návštěv ve výuce - mohou pozorovat a 
hlavně porovnat práci své ratolesti s ostatními žáky během celého dopoledne.

Všichni pedagogové se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
účastní celé řady seminářů. Čerpají poznatky pro svou práci a zařazují do hodin 
stále nové metody a formy práce. 
Veškeré dění školy můžete sledovat na internetových stránkách školy www.
zs.ceskacermna.cz, které nám tvoří p. ing. J. Hlaváček.

Na závěr chci touto cestou poděkovat za spolupráci aktivnímu SRPDŠ v čele 
s předsedou p. Stříteským, rodičům za pomoc při organizování různých akcí 
a v neposlední řadě zastupitelstvu v čele s paní starostkou, bez jejichž finanční 
podpory a zájmu by v obci škola nefungovala a nemohla vůbec existovat.

Údržba a opravy:
• zpevnění a vyztužení 2 zbývajících obvodových a některých vnitřních zdí 

budovy školy
• vymalování II. třídy a kabinetu
• omyvatelný nátěr na WC chlapci, instalace výlevky
• výměna bojleru a WC pro personál (bývalý byt)
• opravy v kotelně
• vybavení družiny počítačovou sestavou

Den plný sportu a her
Již tradiční akce pro děti „Den plný sportu a her“ se konala 13. června 2009 
ve sportovním areálu obce Česká Čermná.
Do jeho přípravy se letos zapojilo 30 dobrovolníků. Někteří si nachystali různé 
soutěže pro děti, jiní měli na starosti zajištění a poskytování občerstvení, další 
dohlíželi na organizaci a hladký průběh celého dne.
Děti, kterých přišlo letos 120, plnily dopoledne úkoly z různých oblastí (sportu, 
kultury, umění) - střelba ze vzduchovky, házení na cíl, překonávání pavoučí 
sítě, slalom se sněžnicemi, stavba co nejvyšší věže, vědomostní soutěže a ře-
šení hlavolamů, hra na krejčího a rybáře… Během celého dne měly možnost 
seznámit se s prací složek integrovaného záchranného systému - Policie ČR 
(ukázky výzbroje a výstroje, výcvik služebních psů), Vodní záchranné služby 
(poskytnutí první pomoci, transport raněného), SDH v obci (výjezd a zásah 
jednotky), prozkoumaly i zevnitř těžkou vojenskou techniku z 2. sv. války. Se 
svými triky a kouzly přijel odpoledne klaun a kouzelník, dorazili chovatelé s 
koňmi (projížďky na nich). Všichni velmi kladně hodnotili vystoupení zájmo-
vých dětských souborů či jednotlivců - rokenrol, karate, břišní tance, sólový 
zpěv, hra na kytaru. Závěr odpoledne patřil vyhodnocení už 5. ročníku soutěže 
„O nejlepšího sběrače“, kterou pořádá naše škola ve spolupráci s místním 
obecním úřadem. Děti se v soutěži nenásilnou formou učí třídit odpad nejen 
doma, ale i ve škole, na veřejnosti. Odměněni byli všichni sběrači; 3 nejlepší
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pak z každé kategorie (PET lahve + TETRA PAK, starý papír) dostaly hodnot-
né ceny - viz tabulka. 

Kategorie sběru papíru

Pořadí

1.

2.

3.

Jméno

Lesková Veronika

Balcar Tomáš

Rorbachová Adéla

Množství v kg

1383

   1237,5

  945

Výhra

koloběžka

mobil

  předplatné časopisu

Pořadí

1.

2.

3.

Jméno

Urbánková Marcela

Pozděna Patrik

Stříteská Pavla

Množství v pytlích

198

158

156

Výhra

sp. pytel, karimatka

kolečkové brusle

  předplatné časopisu

Kategorie PET lahve a obaly TETRA PAK

Všichni přítomní se mohli po celý den bohatě občerstvit (nabízela se kuřecí 
stehna, vepřové na rožni, různé druhy nápojů a cukrovinek). Děti získaly bě-
hem dne přehled o různých aktivitách dospělých, ale i svých spolužáků, měly 
možnost vyzkoušet si své schopnosti a fyzické možnosti, dostatečně si zasou-
těžit, spousta z nich našlo nové kamarády, jelikož dorazily i rodiny s dětmi ze 
sousedního Polska. Naplněny tak byly cíle a účel našeho projektu - nabídnout 
dětem různé možnosti trávení jejich volného času, seznámit je i s činnostmi 
dospělých a též je přimět i k zapojení se do organizování či pomoci při podob-
ných akcích. Žáci naší školy i školky se vždy na tento den těší, jelikož se všichni 
sejdeme a společně si zasoutěžíme a každý z nás předvede svůj um či přiloží 
ruku k dílu. Jelikož tento tradiční den je už v regionu znám, navštěvuje jej stále 
více lidí z okolních obcí (od Náchoda až po Nový Hrádek).

Celá akce by se nemohla uskutečnit bez zapojení velkého množství již zmiňo-
vaných dobrovolníků z řad SRPDŠ, široké veřejnosti, členů SDH, zastupitelů 
v čele s pí starostkou, sponzorů (poskytli dorty, koláče a různé další sladkosti, 
maso, limonádu, drobné dárky a upomínkové předměty). Za to jim všem patří 
velký DÍK. Tento projekt mohl být realizován díky finanční podpoře od Králo-
véhradeckého kraje, Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, sponzorské-
mu daru Lesů ČR s. p., finančnímu daru od p. Bartoně a p. Zeleného.

Závěrem zhodnotím akci slovy dětí: 
VŠE BYLO SUPER A UŽ SE TĚŠÍME NA PŘÍŠTÍ ROK.
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I. třída: 1. řada zleva: Richard Páca (Dobrošov), Daniel Kábrt, Dominika Semlerová, Veronika 
Lesková, Marcela a Jiří Urbánkovi (Č. Čermná), Martin Kusík (Lipí)              

2. řada: Patrik Pozděna (Náchod), Jindřich Stiller, Kryštof Janečka a Michaela Benešová      
(Č. Čermná), pí uč. Prokopová
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II. třída: 1. řada zleva: Jakub Škoda (Dobrošov), Štěpán Janský, Pavla Stříteská (Č. Čermná), 
Adéla Rorbachová, Albert Páca (Dobrošov), Jan Drška (Jizbice)

2. řada: pí uč. Hlaváčková, Eliška Radoňová (Jizbice), Anna Bubeníčková, Kristýna Zelená, 
Karolína Stillerová, Kateřina Vránová, Tomáš Balcar, Svatava Janská (Č. Čermná)
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Mateřská škola Česká Čermná 
Jarmila Exnerová

Kolektiv MŠ tvoří: vedoucí a zároveň i učitelka Exnerová Jarmila, učitelka 
Rulcová Eliška, uklízečka a také na nízký úvazek učitelka Koláčná Kristiana, 
topič Balcar Radek

Průběh roku 2009 v naší mateřské škole

LEDEN - V lednu nastoupila nová paní učitelka slečna Bc. Eliška Rulcová za 
učitelku Ivetu Černou. V tomto školním roce bylo v MŠ 11 předškoláků. Sedm 
z nich s předpokládaným nástupem do ZŠ Česká Čermná, 4 děti z České 
Čermné, 2 děti z Dobrošova a 1 dítě z Jizbice. Jednomu předškolákovi byl 
navržen odklad, takže do ZŠ odcházelo nakonec 10 děti. Předškoláci s paní 
učitelkou Exnerovou, tak jako každoročně, navštívili základní školu už před 
zápisem. Paní ředitelka Prokopová měla pro všechny děti, jak předškolní, tak i 
školní, připravený program. Děti z MŠ nejdříve zhlédly běžnou výuku a pak již 
pracovali všichni dohromady. Dětem byly kladeny otázky z oblasti matematiky, 
přírodovědy, jazykového poznání a nakonec i společně výtvarně tvořily. Dětem 
z MŠ se tento strávený čas se školáky moc líbil. Děti se tak nenásilnou formou 
seznámily s prostředím ZŠ, s učitelkou i s kolektivem dětí.

ÚNOR - V tomto měsíci proběhla schůzka s rodiči. V zimních měsících chodí 
děti z mateřské školy navštěvovat krmelec. Nosí zvířátkům nasušené kaštany, 
bukvice, žaludy, které nasbíraly na podzim. Paní kuchařky jim vždy ještě přidají 
odkrojky zeleniny z kuchyně a jdeme krmit i hospodářská zvířata. V únoru pro-
bíhá v obci masopust a i děti z mateřské školy tuto tradici prožívají a vyrábějí 
si s paní učitelkou masopustní masku a i dojíždějící děti se zúčastňují nedělního 
karnevalového reje ve zdejším sále hospody. V tomto měsíci jsme se zúčastnily 
výtvarné soutěže, kam jsme odeslaly práce dětí z výtvarného kroužku.

BŘEZEN - V tomto měsíci se intenzívně připravujeme na Velikonoce. Hledá-
me a trháme vrbové proutky. Pleteme pomlázky, pečeme velikonoční perníč-
ky, jidáše, malujeme a jinak zdobíme vejce, učíme děti velikonoční koledy a 
seznamujeme děti i s velikonočními tradicemi. Letos jsme do tohoto tvoření 
zapojily i rodiče a sešli jsme se společně na jedno odpoledne v mateřské škole 
spolu s dětmi. K březnu u nás v mateřské škole patří i další tradice a tou je 
„Otvírání studánek“, aneb vítání jara písničkami, ale hlavně procházkami po 
zdejších studánkách a spolu s dětmi je po zimě čistíme. I procházky po okolí 
se trochu mění. Po zimě se prodlužují a vyrážíme s dalekohledem, s kapesními 
atlasy léčivých rostlin, ptáků a stromů. Děti si přinášejí spousty přírodního ma-
teriálu do školky, kde s nimi dále pracujeme. Děti se tak učí žít spolu přírodou, 
učí se o ní dbát, chránit ji, udržovat v čistotě a těžit z ní pro své zdraví.

DUBEN - 14. a 15. dubna proběhl zápis do mateřské školy. Dostavilo se 12 
dětí a všechny byly přijaty. Počet dětí se k 1. září doplnil na 28 dětí.
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Z České Čermné se dostavily k zápisu a byly přijaty 4 děti, ostatní děti byly z 
Jizbice - 2 děti, z Borové - 2 děti a 1 dítě z Náchoda, 1 dítě z Dobrošova, 2 děti 
z Ohnišova. 16. dubna odjeli předškoláci na výlet do Náchoda spolu s dětmi ze 
ZŠ Česká Čermná a s paní ředitelkou Prokopovou. V Náchodě jsme navštívili 
knihovnu a tam se zúčastnili akce „Celé Česko čte dětem“. Dětem se vyprá-
vění o knihách a čtení příběhu moc líbilo. V dubnu se konal ve školce „Rej 
čarodějnic“ - děti vyráběly ve školce čarodějnice, které si pak odnesly domů a 
vyzdobily celou školku. Pro nevhodné počasí se nekonala procházka čaroděj-
nic obcí. 22. dubna zahájili předškoláci plavecký výcvik v bazénu v Náchodě, 
který trval až do 24. 6. 2009.

KVĚTEN - 7. května učitelky uspořádaly sportovní odpoledne pro děti i rodi-
če s opékáním párků na hřišti v České Čermné. 19. května se děti fotily na 
společné foto, ale i s portrétem a pozadím MŠ i třídy. Fotky se velmi zdařily. 
Každou středu se děti zúčastňují plaveckého výcviku. Uskutečňujeme procház-
ky do blízkého i dalekého okolí MŠ - sběr přírodnin, květů - sušení a lisování.             
V tomto měsíci předškolní děti navštívily zdejší ZŠ, kde se zúčastnily přednášky 
o dravcích. Děti se nejen dozvěděly spousty nových informací o dravých ptá-
cích z našich lesů a luk, ale měly možnost si je na vlastní oči i prohlédnout, a 
to zblízka. Příprava na všechny červnové akce.

ČERVEN - MDD - Mezinárodní den dětí u nás v MŠ oslavujeme celý týden. 
Vedoucí MŠ zorganizuje celý týden plný her, sportování, kultury, výletů a zá-
bavy. Tento rok proběhl MDD takto: Pondělí - pro děti bylo připraveny spor-
tovní hry, zábava na školní zahradě s odměnou. Úterý - dlouho očekávaný 
KARNEVAL - aneb rej v maskách obcí. Středa - předškoláci měli plaveckou 
výuky ostatní děti ZÁVODNĚ - SPORTOVNÍ hry na hřišti. Čtvrtek - HRA na 
STOPOVANOU - hledaly ukrytý poklad, u altánku na kraji lesa do Pekla. Trať 
vytyčovaly fáborky. Pátek - Výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem s rodiči, 
babičkami i sourozenci. Tyto akce se konaly v týdnu od 1. 6. do 5. 6. 2009
8. 6. 2009 se paní učitelka Exnerová sešla s rodiči nově přihlášených dětí, 
aby jim předala nejenom písemné, ale i podrobné ústní informace o životě 
v mateřské škole. 19. 6. 2009 - všechny děti z mateřské školy se zúčastnily 
akce pořádané hradeckou agenturou „Slavíme dětský den s apetitem“ - taneční 
zábava, zpěv, sportovní soutěživé hry s odměnou. Akce se konala na hřišti v 
České Čermné. Tento den paní učitelky připravily pro děti další překvapení, a 
to přenocování v mateřské škole. Zúčastnila se ho většina dětí. Paní kuchařky 
nám připravily páteční večeři i sobotní snídani dle přání dětí. Děti se na večerní 
pobyt v MŠ moc těšily a také si ho užily. 24. 6. 2009 bylo poslední plavání, 
kde naši malí plaváčci obdrželi plavecké vysvědčení a ukončili celou plaveckou 
výuku. 26. 6. 2009 proběhlo „Rozloučení s našimi předškoláky“. Proběhlo 
velmi slavnostní formou - je to oslava s mnoha dárky, dortem, samozřejmě s 
dětským šampaňským a spoustou gratulací. Tečou slzičky jak učitelkám, tak i 
dětem.
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Je to zákonité, protože s dětmi tráví učitelky velký kus každodenního času a to 
několik let.
 

ČERVENEC A SRPEN - Provoz MŠ zajišťovaly obě učitelky. Mateřská škola 
byla dle přání rodičů otevřena do 10. 7. 2009 a od 17. 8. do 31. 8. 2009.    
V srpnu proběhla, tak jak to každoročně děláme a tak jak se nám to osvědčuje, 
adaptace nových dětí na mateřskou školu. 

ZÁŘÍ - Slavnostní zahájení nového školního roku - slavnostní přivítání dětí s 
taneční zábavou před mateřskou školou - „Naše malá diskotéka“ na písničky 
Dády Patrasové a Michala Davida.
1. 9. 2009 byl umožněn vstup do mateřské školy nejen dětem, ale i rodičům. 

ŘÍJEN - 1. 10. 2009 proběhla první schůzka s rodiči. V tomto měsíci byla 
připravena akce pro rodiče a děti DRAKIÁDA, ale pro nevhodné počasí se 
nekonala, tak snad příště. Byl zahájen výtvarně - pracovní kroužek pro děti z 
MŠ - vede ho paní uč. Exnerová. Paní uč. Rulcová vede kroužek hry na flétnu 
- Veselé pískání. A rovněž byl zahájen kroužek výuky anglického jazyka - vede 
paní uč. Eva Voborníková.

LISTOPAD - Děti i učitelky se již postupně adaptovaly na nové prostředí, a to 
bez problémů. S dětmi pracujeme v komunitních kruzích a pracujeme na rám-
cově vzdělávacím programu „Cesta za poznáním“. V půlce listopadu odešla na 
neschopenku paní učitelka Rulcová (z mateřských důvodů). Do konce prosince 
ji zastupovala paní učitelka Kateřina Korcová. Příprava všech prosincových a 
vánočních akcí.

PROSINEC - Celý měsíc byla velmi nízká docházka dětí z důvodu onemocnění 
chřipkou. 3. 12. 2009 jely předškolní děti na výlet do Ratibořic, kde se konaly 
adventní slavnosti. Pro všechny to byl velmi pěkný prožitek. 4. 12. 2009 pro-
běhla v MŠ mikulášská besídka, při které bohatou nadílku rozdal dětem čert a 
Mikuláš a ti pak navštívili i děti ze ZŠ. Besídky se zúčastnili i rodiče. 17. 12. 
2009 - za zpěvu vánočních koled a recitování básniček s vánoční tematikou si 
děti užily vánoční nadílku. Děti si rozbalily spousty dárků a do Štědrého dne jim 
zbývalo pouze jediné - pořádně si ve školce tyto dárky užít. MŠ byla otevřena až 
do 23. prosince. Z důvodu prosincové nízké docházky nemohly děti dostatečně 
nacvičit vánoční program. Za to se omlouváme, snad příště.

Počty dětí: Z tohoto počtu 17 dívek.
Počet dětí s nepravidelnou docházkou ………... 5
Počet dětí navštěvujících MŠ prvním rokem ... 12
Počet dětí se zdravotním postižením …….….… 0
Počet dětí s vadnou výslovností …………...…. 13
Individuální logopedická péče …………......… 10
Průměrná roční docházka ……………….....… 21

dvouletých .... 6
tříletých ........ 8
čtyřletých ...... 7
pětiletých ...... 6
šestiletých ..... 1
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Kronika kaple
Marie Balcarová

V neděli a o církevních svátcích v 10.30 hod. a první čtvrtky v měsíci v 17 hod. 
jsou slouženy bohoslužby. Půlnoční mše je sloužena každoročně ve 22 hod. V 
letošním roce se v místní kapli konaly křtiny novorozenců, poslední rozloučení 
zemřelých a dva varhanní koncerty.
V první dekádě měsíce ledna proběhla v Královéhradecké diecézi „Tříkrálová 
sbírka“ pod patronací diecézní charity. Podařilo se vybrat 8 896 830,- Kč a za-
pojilo se 2 165 výběrčích skupin. V naší obci tři skupinky vybraly 9 721,- Kč.
Dne 29. 4. místní věřící nezapomněli, že oblíbený náchodský děkan P. Th. 
Mgr. Bohuslaw Partyka v tento den oslaví své čtyřicáté narozeniny. Náchod-
skou farnost úspěšně řídí od r. 1998.
Dne 8. 9. tragicky zemřel kaplan - farní vikář P. Mariusz Nowaczyk. Narodil se 
12. 3. 1968 v Kaliszu v Polsku. V naší diecézi působil v Rokytnici v Orlických 
horách, ve Vrchlabí a od 1. 8. 2005 v Náchodě. Poslední rozloučení se konalo 
15. 9. v děkanském kostele sv. Vavřince v Náchodě. Pohřben byl v následují-
cích dnech v rodném Polsku.
Dlouho očekávaná návštěva papeže v ČR se ve dnech 26. - 28. září  stala sku-
tečností. Po uvítacím ceremoniálu navštívil papež Benedikt XVI. kostel Panny
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Marie Vítězné na Malé Straně, aby daroval světoznámému Pražskému Jezu-
látku zlatou korunu. Odpoledne zavítal na Pražský hrad, kde ho očekával pre-
zident republiky. Následovalo setkání se zástupci politického a společenského 
života a odtud zavítal do katedrály sv. Víta. V neděli 27. 9. od 10 hod. sloužil 
papež bohoslužbu na letišti v Brně - Tuřanech přibližně se 100 tisíci věřící-
mi. Poslední den návštěvy navštívil baziliku sv. Václava ve Staré Boleslavi a 
poté na proboštské louce proběhla slavnostní mše s cca 50 tisíci poutníky. Po            
18. hod. odletěl papež zpět do Vatikánu.

XVIII. Setkání Čermných 
Jaroslav Lukáš             

Setkání Čermných se konalo 20. června 2009 v obci Čermná v Krkonoších. 
Již tradičně se tohoto setkání účastní zástupci obcí, které mají ve svém názvu 
„Čermná“. Již na minulém setkání v Dolní Čermné bylo zástupci pořádají-
cí obce Čermné v Krkonoších naznačeno, že sportovní klání budou probíhat 
v úplně jiném duchu než dosavad. Tradiční soutěže hasičů, fotbalistů apod. 
budou sjednoceny do společných zábavných her a každá z obcí ať si připraví 
soutěžní tým. Do posledních chvil se pořadatelům dařilo tajit, jaké že sportovně 
zábavné hry nás čekají.
Po prezentacích soutěžních týmů a následném rozlosování bylo v 9.00 hodin 
slavnostně zahájeno setkání Čermných. Příjezdem starosty pana Milana Halíka 
společně s vládcem hor Krakonošem byly zahájeny sportovní, kulturní a spo-
lečenské akce v místním sportovním areálu obce. Po vystoupení Jilemnického 
spolku paní a dívek přišla na řadu první ze sportovně zábavné soutěže a to 
„penaltový rozstřel“. Každý z týmů měl v časovém intervalu 3 minut nastřílet 
co nejvíce penaltových branek. Branka však byla zakryta plachtou, jen se třemi 
otvory pro míč. V této soutěži se nám docela dařilo a obsadili jsme 3. pořadí.
Následovala přestávka pro občerstvení soutěžících, a mezi tím než pořadatelé 
připravili další soutěž, proběhla ukázka dobrovolných hasičů se zásahem na 
hořící automobil.
Další soutěž bylo přetahování lanem. Zde jsme po urputných bojích a za pod-
pory místních a našich fanoušků obsadili opětovné 3. pořadí.Opět nastala malá 
přestávka s kulturní vložkou taneční skupiny Oliver a ukázka letecké akrobacie. 
Pokračovali jsme v hasičské soutěži - „vodní houpačka“. Tato soutěž byla velmi 
zajímavá a veselá. Na běžné dětské houpačce bylo na jedné straně umístěno 
závaží a na druhé prázdný kbelík. Soutěžící měli z místní vodní nádrže pomocí 
džberu postupně přinést a naplnit kbelík tak, až se houpačka převáží a dotkne 
země. Soutěž byla ztížena tím, že džber byl provrtán a nesená voda z něho 
vytékala.
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V této soutěži jsme mnoho nezabodovali a umístili se až na 7. místě. Měli jsme 
tedy co dohánět. Následovaly totiž již „silácké soutěže“, na které si náš tým 
vůbec nevěřil. Musela tedy nastoupit morální podpora a doplnění potřebných 
kalorií. Ve čtvrté soutěži následoval „horizontální bungee dumping“. Soutěžící, 
kteří měli na sobě upevněné pružné lano, měli umístit svoji značku na mokré 
podložce co nejdále.

Soutěžní tým - zleva: V. Šolcová, V. Balcarová, P. Bosh, J. Lukáš, E. Hillmann,
Vl. Knoulich ( Slavoňov), P. Kučera, Š. Franc, J Vlček, R. Balcar

Zde již byla zábava v plném proudu a podpory ze strany fanoušků byly nepře-
konatelné - již se bavil celý sportovní areál. V této soutěži jsme s výkonem 6,52 
m dosáhli opět na 3. pořadí. Nejlepší výkon byl 6,88 m a dosáhli jej borci z 
Čermné nad Orlicí. Následoval krátký oddych a poslední soutěž - „hod sudem“. 
Z týmu byli vybráni tři soutěžící, kteří měli hodit prázdným pivním sudem do 
dálky, započítával se součet všech tří hodů. Tady jsme velmi překvapili a díky 
výběru správných borců a taktiky hodu se nám podařilo tuto soutěž vyhrát. V 
celkovém vyhodnocení soutěží dělily pomyslné první tři příčky pouze jediné 
body. Tým České Čermné obsadil s celkovými 28 body nádherné 2. místo 
za týmem z Čermné u Staňkova. Na třetím místě se umístil tým z Čermné u 
Libouchce.
Celému dni přátelského setkání, kterým provázel moderátor Vašek Mašinda, 
přálo i počasí. Zábavné soutěže a vystoupení přinesly všem účastníkům neza-
pomenutelné zážitky.
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Taktéž setkání starostů, zastupitelů a zástupců obcí proběhlo velmi srdečně 
a diskutované otázky a podněty byly pro všechny zúčastněné důležitým pří-
nosem. V podvečer setkání proběhlo slavnostní vyhlášení sportovních her            
a předání cen jednotlivým zúčastněným týmům.
Na podiu následovala vystoupení jednotlivých tanečních a hudebních skupin 
(např. Scelet, Jam&Bazar). Ve 23 hodin proběhl ohňostroj a pokračovala 
diskotéka Radia Černá Hora. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za      
vynikající reprezentaci naší obce. 
Na závěr bych chtěl ještě jednou všem zúčastněným poděkovat a ostatní pozvat 
na setkání příští, které proběhne v létě 2010 v Čermné u Libouchce.

Akrobatický rokenrol - místní účast 
Miroslav Kožešník            

Možná někdo ani netuší, že několik našich mladých dívek nás úspěšně re-
prezentuje v dívčí formaci v klubu akrobatického rokenrolu Sokola Náchod. 
Ve dvanáctičlenném tanečním seskupení FILIPÍNKY tvoří velkou část dívky z 
České Čermné. Je to Kristýna Zelená, Šárka Kožešníková, Svatava Jánská, 
Kateřina Šolcová a Zuzana Urbánková. Pod vedením Bc. Hany Filipové Dis. se 
zúčastnily mnohých závodů po celé ČR, a to vždy s velmi dobrým umístěním. 
Například Velká cena Sokola Praha - 6. místo, Jarní cena TŠ Twist Říčany - 6. 
místo, kde dokonce bojovaly o postup na mistrovství světa, dále mistrovství ČR 
Praha - 6. místo, Pohár města Náchoda - 4. místo, Letenský pohár Praha - 5. 
místo, Podzimní pohár Sokola Jinonice - 3. místo, Podzimní cena DDm Kar-
lovy Vary - 4. místo a ještě další mnohá vystoupení.
Další velké úspěchy slaví sourozenci Marcela a Jiří Urbánkovi z naší obce. 
Jedná se o nejmladší pár náchodského klubu. Trénovat začali již v pěti letech. 
Po roce a půl vyjeli na svou velkou soutěž, kde se umístili těsně za branami 
finále, což bylo na první start velkým úspěchem. Svou první soutěžní sezónu 
zakončili Zlatým pohárem v Praze na Vlaštovce. V roce 2009 již patří mezi 
finálové páry dětské kategorie na většině soutěží. Jarní cena TŠ Twist Říčany 
- 5. místo, Silueta Cap Tábor - 3.místo, Mistrovství ČR - 8. místo, Mistrovství 
Prahy - 2. místo, Cena starosty Uhlířských Janovic - 3. místo, Letenský po-
hár - 5. místo z 24 párů (velká mezinárodní soutěž), Podzimní pohár Sokola 
Jinonice - 5. místo. Kromě trénování a soutěžení ještě vystupují na plesech a 
různých společenských akcích, a to např. v Poděbradech, Mladých Bukách, 
ale i v naší obci.
Do dalších soutěžních sezón všem přejeme hodně štěstí a dobré umístění.
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Zleva: Šolcová Kateřina, Kožešníková Šárka, Urbánková Zuzana, Jánská Svatava, 
Zelená Kristýna 

Jiří a Marcela Urbánkovi
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Hospodaření za rok 2009                                 

Příjmy v Kč Výdaje v Kč

Daň z příjmu ze záv. činnosti                      623 642,04

Daň z příjmu fyz. osob z podnikání  57 513,48

Daň z příjmu fyz. osob zvláštní sazba                      61 150,18

Daň z příjmu právnických osob              762 013,91

Daň z přidané hodnoty                              1 506 712,28

Správní poplatky                                          5 910,00

Poplatek ze psů                                           13 733,00

Dotace od KÚ HK - pro ZŠ                    10 000,00

Odvod za odnětí ze zemědělské půdy 1 202,00

Daň z nemovitosti                                      132 381,00

Dotace Czech Point 49 179,00 49 179,00

Dotace na volby 15 100,00 18 545,00

Dotace ze SR 85 560,00

Od Úřadu práce - zaměstnanci 412 316,00 430 970,00

Investice - Cyklostezka v Kladském po-
mezí

107 318,20 1 176 099,20

Úvěr 957 244,50

Vodovod - prodej - splátka 59 000,00

Územní plánování 8 330,00 8 330,00

Splátka domu 18 000,00

Nájemné 13 950,00

Náhrady za likvidaci odpadu 173 670,00 272 481,00

Za třídění odpadu od EKO - KOMu 63 430,00

Dotace od KÚ za 2. místo v soutěži Čistá 
obec

70 000,00

Údržba přír. pam. LOUKY - dotace HK 52 500,00 59 024,00

Zeleň v obci - údržba 7 500,00 11 059,00

Příjem z poskytování služeb a výrobků 16 170,00

Odpočinkové místo - dotace od KÚ 51 615,00 70 560,90
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Úroky peněžních ústavů, poplatky 6 987,13 21 416,00

Čištění odpadních vod - rozbory 7 508,50

Silnice včetně zimní údržby , oprava 329 787,00

Komunální služby a územní rozvoj,     
projekty

562 872,00

Základní škola - příspěvek na provoz PO 7 500,00 421 250,00

- neinv. náklady za žáky Náchod,      
Nový Hrádek

87 230,00

Oprava budovy ZŠ a koupaliště 198 184,00

Knihovna 14 867,00

Kultura - Ročenka, výročí občanů 1 160,00 85 183,30

Tělovýchovná činnost 11 200,00 74.248,00

Pohřebnictví 1 734,00

Veřejné osvětlení 57 677,00

Pojištění majetku 39 683,00

Hasiči 1 035,00 211 855,90

Obecní zastupitelstvo 622 247,00

Činnost místní správy 823 743,79

5 363 029,72 5 655 734,59

Počáteční stav účtu k 1. 1. 2009
Příjmy
Výdaje
Zůstatek na účtu k 31. 12. 2009   
  

1 025 067,52 Kč
5 363 029,72 Kč 
5 655 734,59 Kč

732 362,65 Kč
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Rozšíření jména osob vznikem příjmení
Alois Maršík           

Křestní neb osobní jméno bylo dlouho jediným nebo alespoň hlavním označe-
ním osoby. Přibýváním obyvatelstva pouze označení osobním jménem nestači-
lo k přesnému určení osob. Začala se uplatňovat lidová tvořivost, tzv. přízviska, 
kterými se rozlišovali lidé stejného jména. Docházelo i různým podobám svého 
jména, např. Václav, Vašíček, Vašata, Vašut, Váša… Potvrzuje to i první pí-
semná zmínka o naší obci z roku 1448, kdy místní občan Václav zvaný Vašta 
daroval náchodskému špitálu dva roje včel. Naše příjmení vznikala od 14. do 
18. století, nejprve u šlechty, pak u měšťanů a u svobodných sedláků. Vývoj 
společnosti a zdokonalování veřejné správy vyžadovaly přesnou evidenci osob. 
V roce 1780 byla u nás uzákoněna dědičnost a neměnnost příjmení. Tehdy 
také dostali svá příjmení bezzemci a čeleď. Dnešní grafická podoba příjmení se 
datuje od poloviny 19. století, kdy došlo k pravopisné reformě. Českých pří-
jmení je víc než 40 tisíc. Některá jsou obvyklá, vyskytují se u mnoha rodin, jiná, 
a je jich mnoho, jsou vzácná a udržují se jen u potomků jednoho či několika 
rodů. Nejčastější české příjmení je Novák, má ho necelé 1% populace. Další 
následuje Novotný, Svoboda, Dvořák, Černý… Mezi populaci převážně světlo-
vlasou, jaká u nás v minulosti převažovala, byl člověk s černými vlasy a hnědou 
pletí nápadný a tudíž označován černý. Toto příjmení má u nás i svůj německý 
ekvivalent, ať už ve formě spisovné německé Schwarz nebo počeštěné Švarc, 
od toho vzniklo i jméno Švorc. Skupina příjmení vzniklých z osobních jmen 
je obrovská. Existuje asi 150 českých přípon, jimiž jsou tvořena. Základem 
jsou osobní jména, která se u nás hojně vyskytovala po staletí. Vytvářejí velké 
skupiny odvozenin. Jedná se zejména o osobní jména Jakub, Jan, Martin, 
Marek, Matouš, Mikuláš, Matěj, Václav, Petr, Šimon. V našich příjmeních se 
vedle křesťanských jmen domácího původu včetně jmen žen objevují počeštěná 
jména biblická, latinská, západoevropská, ale také stará předkřesťanská jména 
slovanská, např. Jaromír, Stibor, Střezislav…, ale i starogermanská Konrát, 
Ota, Bedřich či Oldřich. Nositelé německých příjmení k nám po staletí vesměs 
přicházeli ze sousedních německy mluvících území (Rakousko, Bavorsko, Sas-
ko) nebo z území se smíšeným obyvatelstvem (Kladsko, Slezsko).

Další některé rozmanité skupiny českých příjmení vznikla:
z jmen obcí, měst - Pražák, Borovský, Pardubský, Lhoták, Machovský…
z místních jmen - Kopeček, Vršek, Hájek, Paseka, Březina, Doubrava…
z názvů ptáků - Špaček, Čáp, Vrána, Stehlík, Vrabec, Kavka, Sýkora…
z lovné zvěře - Zajíček, Bobr, Jelen, Laňka, Kolouch, Srnec…
z názvů šelem - Tchoř, Vydra, Liška, Vlk, Vlček, Medvěd, Kuna…
drobných savců - Ježek, Rejsek, Krtek, Krtička, Veverka, Myšák…
domácího ptactva - Husák, Kačer, Holoubek, Hrdlička, Slepička, Kohout…
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Volby do Evropského parlamentu konané 
ve dnech 5. a 6. června 2009                                 

Výsledky hlasování v obci Česká Čermná:

Celkem voličů ………………………..… 374
z toho se zúčastnilo …………………….. 134
neplatné hlasy ……………………………... 0
platné hlasy …………………………..… 134

z názvů hmyzu - Brouček, Včelička, Cvrček, Mucha, Blecha, Brabenec…
domácího koření - Šafránek, Cicvárek, Kondrhel, Chmelík, Hořčička…
z názvů zeleniny - Kapusta, Petržela, Mrkvička, Cibulka, Česnek, Řípa…
hospodářských rostlin - Lněnička, Žito, Ječmínek, Hrachový, Pšenička, Čoček…
z lesních plodů - Malina, Borůvka, Šípek, Žalud, Bukvička, Šiška…
z lesních stromů - Vrba, Doubek, Bouček, Javůrek, Habr, Topolánek, Smrček…
z ovocných stromů - Švestka, Hruška, Slíva, Vořech, Meruňka, Třešňák…
podle rodinných vztahů - Dědek, Synek, Stařík, Babka, Fotr, Strejček, Sirotek…
z poddaných - Chalupský, Bezzemek, Podaný, Domkář, Sedláček…
z názvů čeledi - Pasáček, Pastucha, Pohunek, Kravařík, Holomek, Sekáč…
z názvů šlechty - Císař, Král, Vévoda, Knížek, Vladyka, Zeman, Pánek…
kovořemesel - Kovář, Bednář, Hamerník, Kosař, Kotlár, Mečíř…
dřevořemesel - Kolářský, Bednář, Truhlář, Stolín, Náprávník…
z textilní výroby - Tkadlec, Valchař, Krejčí, Švadlenka, Kožešník, Provázník…
potravinářství - Masařík, Masaryk, Řezníček, Pekař, Kuchař, Minář…
výroby jídel - Polívka, Omáčka, Rosolek, Odvárka, Oukropek, Kysela…
kovových nástrojů - Jehlička, Šídlo, Kladivo, Sekyra, Srp, Motyka…
podle postavy - Vysoký, Malý, Veliký, Široký, Hubený, Hrbatý, Křivý...
podle barvy pleti - Bílý, Bledý, Červený, Modrý, Zelený, Černý…

Zvláštní skupinou jsou příjmení vzniklá z dvou i tří slov:
Drahokoupil, Ontověděl, Stojespal, Přecechtěl, Potměšil, Zlámaljelito, Skočdopo-
le, Nejezchleba, Matonoha, Bezchleba, Masopust, Holobrada, Suchořípa, Osolso-
bě, Vítámevás, Vosípivo… a nejkurioznější existuje Snědldítětikaši.
K zpracování tohoto příspěvku byly použity údaje z knižních publikací „O českých 
příjmeních“ a „Naše příjmení“.

Počty hlasů pro jednotlivé strany:
  1. Libertas. cz ............................................................................ 2 hlasy
  2. Křesťanská a demokratická unie - Československá                                                                                                                                   
      strana lidová (KDU ČSL) ....................................................... 23 hlasů
  3. Věci veřejné ........................................................................... 8 hlasů
  4. Občanská demokratická strana (ODS) ..................................... 39 hlasů
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  5. Suverenita (Koalice tvoří: Strana zdravého rozumu,                                                                                                                                          
      POLITIKA 21) ......................................................................... 1 hlas
  9. Evropská demokratická strana ................................................. 3 hlasy
14. SDŽ - Strana důstojného života ................................................. 1 hlas
15. Humanistická strana ............................................................... 2 hlasy
20.

                                                                                 .................... 1 hlas
21. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČ) ............................... 8 hlasů
22.

                     .............................................................................. 5 hlasů
23. Strana svobodných občanů ..................................................... 3 hlasy
24. SNK Evropští demokraté ........................................................ 3 hlasy
31. Dělnická strana ...................................................................... 2 hlasy
33. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) ............................ 33 hlasů 

Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy (Koalici tvoří: 
Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobro-
volníků, Strana drobných živnostníků a podnikatelů)

“STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA“ 
(Koalici tvoří: „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“, ALTER-
NATIVA)

ODS získala 9 poslanců do EP
ČSSD získala 7 poslanců do EP
KSČ získala 4 poslanci do EP
KDU ČSL získala 2 poslanci do EP
Ostatní strany neuspěly

Celostátní výsledky:

Události

jsme převzali předsednictví v Evropské unii na šest měsíců. Dne 
14. března se podařilo opozici v parlamentu schválit nedůvěru 
dosavadní vládě. Následovala demise a 8. května jmenována pre-
zidentem nová úřednická vláda v čele s Janem Fischerem, která 
dokončila české vládnutí Evropě. Její mandát skončí do příštích 
Parlamentních voleb na jaře 2010.
Skončil v hostinci „U Vlachů“ Jiří Přibyl z čp. 6. Novým nájemcem 
do konce letošního roku Filip a Jitka Kulhánkovi z čp. 150. Od 1. 
ledna 2010 bude provozovat hostinec Jana Čermáková z čp. 17.
Prezident Barack Obama s manželkou navštívili na svém turné 
Prahu a účastnil se Sumitu EU-USA v pražském Kongresovém 
centru. Je to první černý prezident v dějinách USA, který nastoupil 
do Bílého domu.

  1. ledna  

28. února

  4. dubna  
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17. dubna 

24. dubna 

30. dubna

16. května

30. května

24.července 

Královéhradecký kraj a společnost EKO-KOM, a.s., udělují obci 
Česká Čermná ocenění za 2. místo v soutěži „Čistá obec“za rok 
2008 v kategorii obcí do 500 obyvatel.
Ve věku 72 let zemřela v Pardubicích po dlouhé těžké nemoci 
MUDr. Miloslava Pavlíková, dcera univ. prof. dr. Václava Černé-
ho. S paní doktorkou jsem se tu setkali při odhalování pamětní 
desky jejímu otci na naší škole v březnu 1995. Vzpomínala teh-
dy na prázdniny v dětství, kdy s rodiči sem do České Čermné 
pravidelně jezdívala. Jako jediná dcera byla obětavou strážkyní 
odkazu svého otce, starala se i o posmrtné vydávání jeho díla. 
Poslední rozloučení se konalo v obřadní síni v Pardubicích dne 
5. května.
Začalo se i u nás častěji medializovat o nákaze prasečí chřipkou. 
První nakažené oběti si vyžádal v Mexiku tento nový chřipko-
vý virus označený A/H1N1. Nejdříve si nemoc vysloužila název 
mexická chřipka. Protože nový virus se přenesl na lidi z prasat, 
začalo se jí říkat chřipka prasečí. Ve světě na ni již zemřelo přes 
sto tisíc lidí. V Česku se počet obětí počítá na desítky. Jak se ná-
kaza pozná? Projevuje se okamžitými teplotami přes 38 stupňů, 
kašlem, velkými bolestmi svalů a únavou.
Se zúčastnila rodina Čermákova z čp. 17 ve studiu na ČT 1 v 
Ostravě televizní soutěže „HODINA PRAVDY“. Hlavním úko-
lem bylo naučit se tři disciplíny hodu bumerangem, a tak splnit 
podmínky soutěžního úkolu. V případě nepřízně počasí byl sta-
noven náhradní úkol naučit se 77 kódů mezinárodních letišť. 
Televize vypravila do naší obce autobus pro rodinu, přátele a 
místní občany, kteří jeli fandit a povzbuzovat. Naší rodačce Janě 
Čermákové, roz. Švorcové, se podařilo splnit podmínky náhrad-
ního soutěžního úkolu, a tím byla splněna podmínka hodnotné 
výhry. Přímý přenos byl vysílán ze záznamu na ČT1 dne 29. 8. 
2009. Redakce Ročenky blahopřeje k vítězství a zároveň děkuje 
za reprezentaci naší obce. Díky této soutěži se hod bumerangem 
stal dalším sportovním vyžitím v naší obci.
Waldemar Matuška, jeden z nejpopulárnějších našich zpěváků, 
zemřel na Floridě v USA ve věku 76 let. Poslední rozloučení 
se konalo v Praze na Žofíně. Mnohé jeho písně zlidověly, jako 
např. Jó třešně zrály, Růže z Texasu, Sbohem lásko, Tereza a 
další. Jeho popularita stoupala i díky filmovým muzikálům Kdy-
by tisíc klarinetů, Noc na Karlštejně, Trhák… V roce 1986 s 
rodinou emigroval do USA.
Na louce v zastavěné části naší obce vyrostla exotická houba 
nazvaná „Květnatec Archerův“, je zveřejněná na zadní straně 
ročenky. Do Evropy byla zavlečena z Austrálie během první
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světové války a po ní. Je zajímavé, že výskyt této houby už byl 
zjištěn v naší obci na čtyřech místech. Tato exotická houba byla 
jako zajímavost prezentována z jiné české lokality 30. července 
ve večerních zprávách televize Prima. Mladé stadium houby se 
podobá vajíčku hadovky. Do druhého dne z něho vyroste až 10 
cm vysoký květ rozdělený v 5 - 8 zašpičatělých ramen, tak že 
houba vypadá jako hvězdice.
Prezident Václav Klaus vzbudil letos největší pozornost svým 
váháním, zda podepsat Lisabonskou smlouvu. Nakonec ji pode-
psal 3. 11. jako poslední ze států EU.
Ve sněmovně byl schválen rozpočet na příští rok 2010 se schod-
kem 162,5 miliardy Kč. Letošní schodek skončil v rekordní výši 
192,2 miliardy, byl způsobený celosvětovou krizí. Nesplacení 
(neumořování) dluhů by naši zemi mohlo dovést neodvratně k 
bankrotu v brzké budoucnosti.

  3. listopadu

10. prosince

28. 1. 2009
OZ schvaluje
• Rozpočet na rok 2009 jako vyrovnaný ve výši 3 642 000,- Kč
• Rozpočtový výhled obce na období 2010 - 2013
• Dodatek ke smlouvě s firmou Marius Pedersen na svoz skla
• Třídit odpad v obci podle sortimentu, jako doposud 
• Záměr prodeje části parcel p. č. 938/12 a st. 178 za cenu 300,- Kč za m2 na 

výstavbu řadových domků
• Realizaci projektu „Dovybavení veřejných ploch v obcích DSO Region Novoměst-

sko“, který bude realizován DSO Region Novoměstsko z POV 2009 na území 
obce

• Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci integrovaného operačního pro-
gramu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2. 1 „eGovernment v obcích - Czech 
POINT“

• Sepsání smlouvy s městem Náchod o poskytnutí služeb eGON centra
• Územní studii na zasíťování a příjezdovou komunikaci na další sídliště za humny
OZ bere na vědomí  
• výpověď smlouvy s firmou RUMPOLD na svoz skla
• zákon 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi § 18a - veřejná  služba
26. 2. 2009
OZ schvaluje
• úpravu školní zahrady v rámci programu „Škola pro udržitelný život“
• souhlas s užíváním pozemku zahrady školy p. č. 124 pro školu i veřejnost
• žádost do PRV na rekonstrukci stavby na bývalé pile, alternativu „A“ dle návrhu 

pana Urbana

Ze zasedání Obecního zastupitelstva
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• sepsání smlouvy s ing. arch. Pavlem Hejzlarem na zpracování projektových prací 
na přestavbu býv. pily v rozsahu zaměření stávajícího stavu + návrh stavby

• 3. změnu územního plánu obce - změna rekreačního bydlení na trvalé bydlení 
(změnu uhradí zájemce p. Pelikán

OZ neschvaluje 
• placení stočného v obci
OZ bere na vědomí 
• upozornění Policie ČR o úpravě zeleně podél komunikace s ohledem na bezpeč-

nost silničního provozu 
• nabídku sochařské školy v Hořicích na zhotovení plastiky z pískovce dle vlastního 

námětu
26. 3. 2009
OZ schvaluje
• smlouvu s ing. arch. Pavlem Hejzlarem na zhotovení projektové dokumentace na 

„Spolkový dům“ na bývalé pile dle cenové nabídky
• smlouvu s Královéhradeckým krajem na sečení a úklid přírodní památky „Louky“ 

u hřbitova
• podání žádosti do programu RPD 072009 A - Královéhradeckého kraje na zhoto-

vení odpočinkového místa „hříbek u hranic“
• požadavek firmy Convey CZ na umístění zřízení vysílače pro společnost Vodafone 

na budově býv. kravína
• nákup skládacích stolů a lavic v rámci projektu „Dovybavení veřejných ploch v 

obcích Regionu Novoměstsko“
• prodej nepotřebného velkoobjemového kontejneru  za cenu 2 000,- Kč
OZ neschvaluje
• výši platby neinvestičních nákladů na žáka dle návrhu města Náchod. Požadujeme 

platbu neinvestičních nákladů ve skutečné výši.
6. 5. 2009
OZ schvaluje
• výběr dodavatele DLNK Česká Skalice na upgrade CZECH POINTu
• schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009
• přijetí daru obci ve výši 15 000,- Kč
• schvaluje poskytnutí fin. příspěvku ZŠ Česká Čermná ve výši 7 500,- Kč
• schvaluje sepsání smlouvy o dílo s ing. Jiřím Škodou na zajištění dotačního manag-

mentu v rámci realizace projektu „EKO školka, ekologické úspory a přechod na 
ekologické vytápění v MŠ v České Čermné“

• schvaluje nabídku Střední průmyslové školy keramické a sochařské v Hořicích na 
zhotovení plastiky obecního znaku

• schvaluje opravu koupaliště
• proplacení dopravy a stravy (oběd, večeře) pro účastníky setkání Čermných v 

Čermné v Krkonoších 20. 6. 2009
OZ neschvaluje
• prodej pozemku parc. č. 228
11. 6. 2009
OZ schvaluje
• závěrečný účet obce za rok 2008 a příspěvkové org. ZŠ v České Čermné za rok 

2008
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• hospodářský výsledek ve výši 31 890,62,- Kč, aby zůstal k hospodaření příspěvko-
vé org. ZŠ Česká Čermná v r. 2009

• zajištění podkladů na kompletní rekonstrukci požární nádrže u OÚ (zpracování 
projektové dokumentace)

• zajištění dopravy a soutěžního družstva pro reprezentaci obce při setkání Čerm-
ných 

OZ bere na vědomí
• uspořádání sbírky oblečení pro diakonii v termínu 19. - 20. 6. 2009
• slavnostní otevření cyklostezky v katastru obce Brzozowie 26. 6. 2009 v 17 hod.
26. 6. 2009
OZ schvaluje
• jmenování členů výběrové komise pro výběr dodavatele na stavbu cyklostezky
• zadání změny ÚP č. 3 a dále schvaluje pověření města Náchod k jeho projednání.
• žádost o úvěr na stavbu cyklostezky ve výši 1 500 000,- Kč
• podání žádosti do programu OPŽP „EKO - školka, energetické úspory a přechod 

na ekologické vytápění v MŠ Česká Čermná“
10. 7. 2009
OZ schvaluje
• smlouvu s firmou STADO na opravu statiky budovy školy
• smlouvu s firmou COLAS CZ na opravu cesty za hřbitovem (doporučeno výběro-

vou komisí). 
• rozpočtové opatření č. 2/09
• poskytnutí daru 10 000,- Kč škole Česká Čermná
OZ bere na vědomí
• přijetí daru 10 000,- Kč od Královéhradeckého kraje na Dětský den
3. 9. 2009
OZ schvaluje
• záměr prodeje pozemku na p. č. 148 - 16 m2

• sepsání smlouvy s p. Kovaříčkem na servis správy WEB stránek obce včetně ar-
chivace dat

• sepsání smlouvy s p. ing. Škodou na odbornou pomoc při podání žádosti o fin. 
příspěvek na „Multifunkční společenské centrum (revitalizace objektu bývalé pily)“

• žádost Základní školy Č. Čermná o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské 
školy na stav 28 dětí

• podání upřesněné žádosti na bezúplatný převod objektu čp. 116 a 117 do majetku 
obce ve smyslu veřejného zájmu

• uskutečnění svozu nebezpečného odpadu v termínu 24. 10. 2009 (letáky budou 
rozneseny do domácností)

• přijetí daru - p. č. 938/14 ostatní plocha a p. č. 938/29 k. ú. Česká Čermná 
• opravu místní komunikace - asfaltování cesty od křižovatky čp. 94 k čp. 132 v 

ceně 270 000,- Kč
• rozpočtové opatření č. 3/2009
• podání žádosti na MAS Pohoda venkova na opravu veřejného osvětlení v obci
OZ bere na vědomí
• přijetí 51 615,- Kč daru Královéhradeckého kraje na altán na cyklostezce ke státní 

hranicí
• finanční dotaci 70 000,- Kč od Královéhradeckého kraje za II. místo v soutěži Čistá 

obec
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• připomínku občanů na dodržování nedělního klidu
12. 10. 2009
OZ schvaluje
• podání žádosti do PRV na SZIF v Hradci Králové na  projekt Multifunkční centrum 

Česká Čermná - rozvoj občanské vybavenosti v obci  (objekt pila) 
• změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola, 

Česká Čermná, okres Náchod“
• návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Česká Čermná (změna pro p. 

Pelikána)
• prodej pozemku na p. č. 148 (16 m2) za cenu 100,- Kč/m2  + úhrada vkladu vlast-

nického práva na katastru nemovitostí
• rozpočtové opatření č. 4/2009
• prodloužení lhůty pro žadatele T. K. na zahájení stavby dle odst. 4 písm. a) kupní 

smlouvy ze dne 28. 5. 2007 se zachováním odstavce b), c) této smlouvy do 31. 
5. 2010

• nezvyšovat nájemné pro byty v čp. 108
• odepsání pohledávky na J. K v hodnotě 5 000,- Kč (jako nedobytnou pohledávku 

z r. 2000)
• činnosti pro výbor životního prostředí: 
• kontroluje zeleň kolem komunikací, především dřeviny zasahující do profilu komu-

nikace, doporučuje kácení dřevin rostoucích mimo les, doporučuje obecní plochy 
pro sekání trávníků, vyhlašuje soutěž o „Rozkvetlý dům“ a hodnotí květinovou 
výzdobu v obci

• vydání ročenky 2009 v nákladu 300 ks
• ustanovení inventarizačních komisí a provedení inventur do 15. 12. 2009
• plán zimní údržby na místních komunikacích dle přílohy udržovaných tras v obci
OZ pověřuje
• starostku zajištěním 3. návrhů projektu na zasíťování pozemků na p. č. 2099 vo-

dovod a kanalizace
OZ bere na vědomí
• instalaci vánočního stromu 27. 11. 2009 a jeho slavnostní rozsvěcení 29. 11. 

2009 za účasti dětí ze základní školy
• uspořádání přípravy adventních věnců 21. 11. 2009 na sále místního pohostin-

ství
OZ nesouhlasí
• se změnou zimní údržby silnice ve směru Náchod Nový Hrádek sypáním inertním 

posypem. OZ požaduje revokaci usnesení rady Královéhradeckého kraje na údržbu 
zmiňovaného úseku solením

7. 12. 2009
OZ schvaluje
• smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro hasiče od Královéhradeckého kraje
• rozpočtové provizorium na rok 2010 s tím, že výdaje budou čerpány ve výši 1/12 

výdajů r. 2009 za každý měsíc roku až do doby schválení státního rozpočtu
• zřizovací listinu pro hasiče Česká Čermná ze 7. 12. 2009 na neurčito, s platností 

od 1. 1. 2010.
• podání žádosti na elektronickou spisovou službu a nákupu licence prostřednictvím 

ORP Náchod (SW - Gordic)
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• dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8602655615, týkající se pojištění cyklostezky 
na parcele č. 1071/1

OZ bere na vědomí
• informační dopis firmy Marius Pedersen o navýšení ceny svozové známky o 1,- Kč 

bez DPH na jeden svoz pro rok 2010
17.12.2009
OZ schvaluje
• rozpočtové opatření č. 5/2009
• přijetí daru od Římskokatolické farnosti - děkanství Náchod  parcelu  972/5 (1494 

m2) - ostatní plocha s věcným břemenem práva přístupu na parcelu st. 130
• nákup prostředků dle seznamu Základní školy (počítač včetně vybavení)
• dar pro Základní školu (2 ks monitory)

LEDEN - První dny měsíce jsou mrazivé. V noci z 2. na 3. ledna naměřeno v 
nedalekém Adršpachu -22,7°C. Postupně se mrazy zvyšují a dosahují i denní 
teploty - 10°C a noční - 15°C. V Jizerských horách z 6. na 7. 1. teplota klesla 
na - 36°C. Při těchto teplotách praskají kolejnice, na sloupech izolanty, časté 
poruchy vodovodních sítí a rovněž solení vozovek je neúčinné. Sněhová vrstva 
dosahuje u nás 20 cm. Mrazivé počasí trvá až do 15. ledna. Na horách inver-
ze, několik dnů je slunečných. V druhé polovině ledna se oteplilo. Převážně 
zataženo až oblačno, srážková činnost do konce měsíce malá. Teploty noční 
od -8°C až k 0°C, denní od - 2°C do 5°C. Sněhová pokrývka se udržela do 
konce měsíce.
ÚNOR - V prvním týdnu se oteplilo s denními teplotami 5°C, nesněží. Do 7. 
února se sníh téměř ztratil, ale již další den začalo sněžit a napadlo 15 cm. 
Srážková činnost s menšími přestávkami trvala až do 25. února. Sněhová po-
krývka 35 až 40 cm. Teploty noční od -4°C do -10°C, denní od -3°C do +1°C. 
Konec měsíce mírné oteplení.
BŘEZEN - Sníh v prvních sedmi dnech postupně roztál. Pomohly k tomu denní 
teploty do +6°C. Další dny jsou bohaté na srážkovou činnost převážně sně-
hovou. Sníh přes den rychle taje. Od poloviny měsíce dosahují denní teploty 
k 10°C. Stále velká oblačnost, sluneční svit jen ojediněle. V poslední dekádě 
časté dešťové srážky s teploty nad 10°C. Poslední den v měsíci jasno.
DUBEN - Celý měsíc byl extrémním vlivem slunečného počasí teplotně nad 
normál. Teploty se přibližovaly k 20°C, v některých místech republiky dosaho-
valy teplotních rekordů. U nás pouze 2x zapršelo. Nejkritičtější sucho postihlo 
jižní Moravu. Vlivem teplot začaly kvést od 20. 4. ovocné stromy. Téměř po 
celý měsíc bylo větrno.

Počasí v roce 2009
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KVĚTEN - Slunečné počasí nadále pokračuje. Od 4. května se podstatně 
ochladilo a zapršelo. Květen byl sice příznivější na srážkovou činnost, ale deficit 
vláhy se nadále prohlubuje. Od 19. 5. denní teploty se opět přibližují k 20°C, 
noční okolo 10°C. Vegetace vlivem teplého dubna se uspíšila alespoň o jednu 
dekádu. V první květnové dny i u nás rozkvetly šeříky, ovocné stromy - pec-
koviny odkvetly koncem dubna, jádroviny v začátcích května. Tzv. ledoví muži 
se letos nedostavili. V odpoledních hodinách 22. 5. mírná bouřka s vydatným 
deštěm doprovázeným kroupami. Od 27. 5. srážková činnost s ochlazením, na 
horách i srážky sněhové.
ČERVEN - Nepříznivé počasí pokračuje. Od 8. 6. občas polojasno. Teploty 
se postupně zvyšují, překračují 20°C, noční max. do 10°C. Deštivé počasí 
pokračuje až do 12. 6. Na dětský den (letos slaven 13. 6.) se vyjasnilo, teploty 
přelezly opět 20°C. Slunečné počasí se udrželo do 15. 6. Večer se zamračilo 
a v noci vydatně pršelo. Deštivé počasí s velkou oblačností a bouřkovou čin-
ností pokračuje i ve třetí dekádě. V úterý 23. června hlášeny záplavy v Pol-
sku, Rakousku a Německu. O den později přívalové deště zaplavují domy na 
Novojičínsku, Vsetínsku. Hlášeno povodňové ohrožení v Moravskoslezském, 
Zlínském a Olomouckém kraji a na jihu Čech. V prvních dvou dnech si povod-
ně kromě stamiliónových škod na majetku vyžádaly 10 lidských obětí, hlavně 
v oblasti Nového Jičína.
ČERVENEC - Deštivé počasí a na některých místech republiky přívalové deště 
s bouřkami trvaly celou první dekádu. Od 11. 7. teploty překračují 25°C, v 
některých místech republiky přesahují 30°C. Nejvyšší letošní teplota 23. 7. v 
Praze 36°C, u nás dosáhla 30°C. Večer bouřka s větrnou smrští. Velké škody 
ohlášeny v Krkonoších na lesních porostech a el. rozvodných sítích. Přívalové 
deště v červnu a červenci postihly některá místa v čtyřech krajích, též Strako-
nicko a Děčínsko, a způsobily škody za 8,5 miliardy Kč. Na následky povodní 
zahynulo 15 občanů. Do konce měsíce deštivo, bouřková činnost, některé dny 
polojasno. Denní teploty do 23°C.
SRPEN - Jasné až polojasné počasí zvyšuje denní teploty. Dne 2. 8. u nás 
naměřeno 29°C, v noci velká bouřka. V první polovině měsíce málo dešťů, 
slunečno až polojasno, teploty okolo 25°C, ve dnech 15. - 17. 8. dosahují 
téměř 30°C. Teplý ráz počasí přetrvává až do konce měsíce. Poslední dva dny 
v měsíci oblačno a ochlazení na 20°C, noční 15°C.
ZÁŘÍ - Do 6. 9. oblačno až zataženo, deštivé přeháňky. Teploty do 17°C, 
noční přes 10°C. Do 10. 9. polojasno teploty překračují 20°C. Do 17. 9. 
proměnlivé počasí. Od 18. 9. převážně polojasné počasí do konce měsíce. 
Srážková činnost velmi nízká. Denní teploty okolo 20°C, noční pod 10°C, ke 
konci měsíce 5 až 8°C.
ŘÍJEN - Mimořádné teplé počasí do 8. 10 lámalo letité rekordy, tímto dnem 
skončilo, ve Znojmě dokonce v tento den naměřili 27,8°C. Již od 9. 10. 
citelné ochlazení na denní teploty do 15°C, noční pod 10°C. Postupně za-
mračeno, deštivo. Dne 13. 10. přes den prolétával první sníh. Na druhý den
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14. 10. celý den oblačno se sněžením. Teploty poklesly do 3°C, noční 0°C. 
Od minulého týdne se ochladilo o 20°C. Další den sněží od 400 m výše. V 11 
bývalých okresech vyhlášen kalamitní stav. Nejvíce postiženo město Jablonec 
n/N se 40 cm vrstvou sněhu. V horských oblastech dosahuje zasněžení k 90 
cm. Další den mírné oteplování. V průběhu týdne i u nás 15 cm vrstva sněhu 
roztála. Od 22. 10. se denní teploty mírně zvyšují na max. 14°C, noční do 
4°C. Stále oblačno, místní přeháňky. Poslední dva dny měsíce citelné ochlaze-
ní. Denní teploty max. do 6°C, noční do -3°C, ranní mlhy.
LISTOPAD - V první dekádě chladné počasí z konce října pokračuje. Ve druhé 
mírné oteplení. Denní teploty překračují 10°C, noční od 0°C do 5°C. Pře-
vážně oblačno, mlhavo, srážková činnost nízká. Poslední dekáda teplotně nad 
normálem. Dne 25. 11. v pražském Klementinu naměřeno 14,5°C - padl tep-
lotní rekord z r. 1944. Teplé, polojasné až jasné počasí trvá do konce měsíce. 
Poslední den měsíce větrno. Teploty denní k 10°C, noční o 5°C nižší.
PROSINEC - Od prvních dnů se postupně ochlazuje. Již 3. 12. teploty po-
klesly na 2 až 6°C, noční -3°C. Nízká oblačnost, mlhavo, místy slabý déšť 
nebo mrholení. Mírný jihovýchodní vítr se mění po 12. 12. na severovýchod-
ní. Denní teploty se dostávají pod bod mrazu a stále se ochlazuje. Oblačno až 
zataženo, občas slabé sněžení. Od 18. 12. teploty překračují hranici -10°C a 
rovněž i denní se přibližují k -10°C. Nejchladnější den 19. 12. noční -13°C, 
denní -10°C. Na některých horských místech přesahují -20°C. Po 21. 12. 
dochází k postupnému oteplování. Dne 25. 12. dosahuje denní teplota +8°C, 
sníh zmizel, zůstal pouze v horských oblastech na sjezdovkách, kde se lyžuje 
převážně na technickém sněhu. Vánoční a novoroční svátky jsou u nás již 
tradičně na blátě.
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu a jejich dlouhodobé sle-
dování počasí a matematické propočty ukazují, že bude přibývat extrémních 
výkyvů počasí. Česká krajina však na to není připravena. Neblahý trend do-
kazuje i průběh letošního roku, kdy na začátku jara nepršelo i několik desítek 
dnů, aby potom v červnu a červenci spláchly vysušenou půdu přívalové deště 
a povodně.



Exotická houba nazvaná Květnatec Archerův vyskytuje se i v naší obci.

Dne 26. června byla slavnostně zprovozněna opravená komunikace od 
hraničního přechodu na polské straně.




