


Úvodník

V letošním roce v květnu proběhly volby do Parla- 
mentu ČR. Česká strana sociálně demokratická 
(ČSSD) i když vyhrála, nezískala ani s komunistickou 
stranou (KSČ) co by levicové strany většinu. Nově 
vzniklá vláda vedená Petrem Nečasem (ODS) vytkla si 
hlavní cíl snižovat zadlužení státu, které ke konci roku 
dosáhne 1,3 bilionu korun. Jen na úrocích z dluhů 
zaplatíme příští rok 76 miliard Kč. Bude nutné i zdra-
žování a snižování platů, což je pro každou vládu 
opatření nepopulární. Odboráři svůj nesouhlas vyjád-
řili v prosincové stávce státních zaměstnanců a čekají 
se další. Rovněž na trhu práce dochází ke konci roku 
k nárůstu nezaměstnaných, překročena byla hranice 
půl milionu. Přispívá k tomu také nezájem z řad ško-
láků o učební obory, které jsou pro místní podniky 
důležité a jsou nuceni je zajišťovat náborem cizinců. 
Za poslední čtyři roky se počet legálně žijících cizinců 
zvýšil o 63% na 435 tisíc. Ani počasí letos nebylo pří-
znivé, způsobilo neúrodu a velké záplavy. Úspěšněji 
se dařilo obci. Podařilo se zajistit finanční krytí na 
zateplení obvodových stěn, výměnu oken a tepelného 
zdroje v MŠ, na sídlišti pod Vodojemem opravit část 
komunikace a od obecního úřadu byla zajištěna 
výměna hlavního vodovodního řádu. Při říjnových 
volbách do zastupitelstva obcí dali místní občané jasně 
najevo, že jsou spokojení s prací místní samosprávy.

Kronikář obce
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Zrod vesnice Čermná spadá pravděpodobně do kolonizačního období  
13. století. Nejstarší písemná zmínka pochází však až z roku 1364, kdy je 
připomínán jistý Bernard z Čermné jakožto patron zdejšího kostela asi do  
r. 1377. Obec se v této době v pramenech objevuje pod latinským názvem, 
který v českém překladu znamená Ludigardova ves a z něhož se vyvinul 
německý název obce Leukersdorf, zatímco český název Čermná bývá odvo-
zován od Červené studnice (míněn patrně silný pramen dodnes vyvěrající pod 
stavením poblíž dnešního kostela, zmíněný v pramenech již k roku 1169), 
resp. Červeného potoka protékajícího obcí.
Z pozdějších držitelů tvrze v Čermné z řad drobné šlechty jsou připomí-
náni v letech 1383 – 89 Jan, Bernard a Ota z Čermné, 1405 – 09 Buda 
Brach a 1418 – 27 Jan Puškař z Kozojed. Další zpráva o zdejší tvrzi pochází  
až z roku 1544 v soupisu příslušenství hradu Blanska, k němuž Čermná nále-
žela od r. 1526, kdy je uváděna již jako pustá. Dnes již po ní není dochováno 
jediné stopy. Rychtářský statek čp. 1 byl sídlem dědičné rychty – prvním 
doloženým rychtářem sídlícím v tomto čísle byl k roku 1520 Nicolaus Püs-
chel. Pořadí rychtářů je známo od r. 1671, dědičně tuto funkci hluboko do 
19. století držel rod Güttlerů. Místní kostel sv. Mikuláše nad Červeným poto-
kem tedy musel vzniknout již před rokem 1364. Roku 1395 byly Čermná  
a Lipová spojeny v jedno farní beneficium a k témuž roku je zmíněn nej-
starší doložený farář Leonardus (Linhart). K roku 1559 Günther z Bynova, 
držitel z Blanska, uvedl na zdejší faru protestantského faráře, ale tři roky 
poté mu císař Ferdinand I. nařídil, aby přijal faráře jmenovaného kapitulou.  
Nicméně z dalších dokladů vyplývá, že protestantští duchovní setrvali sta-
bilně na faře v Čermné až do třicetileté války. Po ní se farnost Čermná stala 
dlouhodobě součástí katolické farnosti Žežice. Jak tehdejší kostel vyhlížel, 
není známo. Dnešní podoba kostela je výsledkem celkové barokní přestavby.  
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Čermáci – obec Čermná u Libouchce
Alois Maršík

Čermná u Libouchce
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Na hlavním oltáři byla již v 19. století zdůrazňována socha titulárního světce 
sv. Mikuláše, pravý boční oltář zasvěcen Panně Marii a na protější straně 
zasvěcen svatým Třem králům. Roku 1858 došlo k osamostatnění zdejší far-
nosti. Budova fary je dodnes zachována naproti průčelí kostela přes silnici.  
V kostele na kůru byly pořízeny krom varhan i další hudební nástroje – trom-
pety, tympány, housle. V r. 1809 byly postaveny nové varhany, které byly 
nahrazeny v r. 1885 novými romantickými varhanami mechanické kuže-
lové soustavy od firmy Karla Eisenhuta za 1 441 zlatých. V té době měl již 
kůr bohatou hudební tradici zásluhou zdejšího chorregenta Johanna Karla 
Ahneho, autora několika mešních kompozic, který dal podnět k založení 
místního pěveckého spolku. Ten zde pravidelně působil od r. 1887 a pořádal 
veřejné koncerty několikrát do roka. 
V roce 1890 byl v obci ustaven dobrovolný hasičský spolek a roku 1902 
postavena nová škola. Oprava staré školy je uváděna již v r. 1771. V obci  
a okolí se koncem 30. let 19. století nacházelo několik dřevěných křížů  
a dva kamenné (starší z nich pocházel z r. 1811), dokonce i dvě drobné 
kaple, které neodolaly zchátralému stavu a byly později zbořeny. V průběhu 
19. století pak většinu dřevěných křížů nahradily pískovcové nebo litinové  
na pískovcovém soklu, jeden dokonce mramorový.

Čermná u Libouchce
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V roce 1945 došlo k odsunu německého obyvatelstva především z území 
Sudet, což platilo i pro místní Čermnou. Po tomto roce místní kostel, hlavní 
kulturní památka obce, postupně chátral a jeho vnitřní vybavení bylo van-
dalsky kradeno a poškozováno. Léta opomíjený chátrající areál kostela byl 
kdysi přirozeným centrem kulturního dění a nyní má opět šanci. V roce 
2007 byl prohlášen za kulturní památku a následně v roce 2008 byla pro-
vedena obnova střešní krytiny a vnějšího pláště. Dokončení s ohledem  
na kritický stav interiéru si vyžádá nemálo úsilí. Od roku 1931 se Čermná 
dočkala pravidelného autobusového spojení na lince Ústí nad Labem – Jílové. 
V roce 1937 obec měla celkem 75 domů, z toho 55 patrových, do 50  
z nich byl již zaveden vodovod. Obec nyní nemá svoji samosprávu. Je řízena 
zastupitelstvem obce Libouchec. Je potěšitelné, že i tato obec se každoročně 
zúčastňuje našeho setkání. Vážíme si toho, že zastupitelstvo obce Libouchec 
již dvakráte připravilo a zajistilo setkání Čermáků v této obci s více jak 1800 
obyvateli. Místní Čermná ke konci roku měla 55 trvale bydlících občanů. 
Ostatní domy v obci slouží převážně k rekreaci.

Pohled na část obce 
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Spolková činnost
Jednota Orla – Česká Čermná
Alois Maršík

Tato organizace spojovala tělovýchovu s učením římskokatolické církve. Členo-
vé se zúčastňovali církevních bohoslužeb a slavností. V naší obci 

příslušnost k církvi převažovala. Orel měl silnější členskou zá-
kladnu než Sokol. I když činnost Jednoty je uváděna rokem 
1913, jsou její aktivity útržkovitě zjišťovány 

v různé korespondenci až po prv-
ní světové válce. Je zřejmé,  

že v době válečného konflik-
tu v r. 1914 – 1918 činnost 

Orla obdobně jako u jiných organizací téměř 
ustala. K oživení došlo po vyhlášení českosloven-
ského státu. Podporu v činnosti nacházela Jedno-
ta Orla v místní nejsilnější politické Lidové straně.  
I přesto začátky byly těžké.

Hospodářská činnost
Výboru Jednoty se podařilo odkoupit vhodný pozemek od manželů Mazačo-
vých z čp. 95 (čp. 111) o výměře 40 arů za 12 000 Kč. Na něm v zadní sva- 
žité části se postupně brigádnicky budovalo hřiště (dnes slouží mateřské školce). 
Přední část o 18 arech prodána 1. 1. 1937 Jednotě pro postavení kaple za 
8 000 Kč. Koncem roku 1933 ukončena výstavba nové budovy Orelny. Číslo 
popisné 33 obsazeno po chalupě, která na tomto místě byla zbořena. Celkové 
náklady činily 34 445,20 Kč. První výdaj ze založeného deníku příjmu a vydání 
je na tuto stavbu uveden k 26. 5. 1932. Náklady byly hrazeny z darů místních 
občanů, ať již brigádnickou prací bez nároku na mzdu, nebo peněžitými dary  
a půjčkami od místní záložny a od některých zdejších občanů. V roce 1935 
byl v budově zprovozněn konsum „Budoucnost“ s ročním nájmem 1000 Kč 
a rovněž zde měla úřadovnu Kampelíkova záložna s ročním nájmem 500 Kč.  
Budova byla trvale obydlena rodinou Čejchanovou a paní Pavlínou Jiráskovou. 
V roce 1937 byla k domu čp. 33 přístavěna tělocvična a provedena fasáda (nyní  
je zde umístěn poštovní úřad). K 1. 4. 1936 Jednota dluhuje 35 500 Kč, z toho 
manželům J. M. Čejchanovým 10 000 Kč, Spoř. a zál. spolku v Č. Čermné  
20 000 Kč, Josefu Maršíkovi čp. 81 5 000 Kč a Ludmile Houštkové čp. 56  
500 Kč. Dne 31. 12. 1938 je uvedeno v pokladním deníku:

Celkový příjem 58 607,25 Kč
Celkové vydání 57 149,50 Kč
Přebytek 1 457,75 Kč
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Tato pokladní hotovost převedena do hlavní knihy pokladní Jednoty Orla  
v České Čermné a tento deník zrušen. Hospodaření schvalují Jindřich Schej-
bal, starosta Jednoty, Jan Nývlt z čp. 2, t. č. jednatel, Josef Čejchan z čp. 33, 
hospodář. Údaje o hospodářské činnosti získány z rodinné kroniky p. Josefa 
Čejchana st. z čp. 16.

Činnost spolku
• V roce 1922 se konal v Brně „Slet Orelstva“, kterého se zúčastnily i míst-

ní cvičenky a cvičenci.
• Dne 28. října 1926 odehráno divadelní představení v hostinci u Javora  

(zajišťováno každoročně).
• Dne 29. května 1927 uskutečněno „slavnostní svěcení zvonů“ ze staré  

kaple a ze hřbitova.
• Dne 16. prosince 1928 mikulášský večírek na sále v hostinci u Javora.
• Dne 14. května 1929 uplynulo 1000 let od zavraždění sv. Václava ve Sta-

ré Boleslavi. Na přiložené fotografii je místní početná delegace pochodující 
vpředu s věncem přes náchodské náměstí na vlakové nádraží, odkud odje-
la do Prahy na „Slavné Svatováclavské Dny orelstva“ konané v tomto roce.

• Dne 31. května 1931 účast při cvičení v Novém Hrádku.
• Dne 15. června 1931 okrskové cvičení v Dobrušce.
• Dne 18. března 1938 dostala Jednota povolení užívati vzduchovky pro 

branný výcvik, který se konal každou neděli odpoledne na hřišti nebo  
v tělocvičně.

• Svěcení orelského praporu (datum nezjištěno).
• V zimních měsících, hlavně ve válečném období, hráno loutkové divadlo.

Svěcení orelského praporu, vpravo starosta Jednoty Jindřich Schejbal
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Dne 13. dubna 1941, o velikonoční neděli, výnosem říšského protektora 
rozpuštěna Jednota Sokol a její majetek zkonfiskován. Je pravděpodobné,  
že i Orel byl omezen, protože v době Protektorátu bylo pro mládež povinně 
ustaveno tzv. Kuratorium.
Po druhé světové válce byla činnost Orelských Jednot obnovena a rovněž  
založeny nové, jak o tom informuje z 25. 1. 1948 časopis Orel, kde se uvádí: 
v roce 1947 založeno 231 nových Jednot, z nichž většina v pohraničí, hlavně 
na Mostecku, Liberecku a na Znojemsku.
Po únorových událostech v roce 1948 byla veškerá činnost Orla zastavena, 
majetek spolkům odebrán. Obnova spolkové činnosti byla opět umožněna  
až po tzv. sametové revoluci v r. 1989. Převážná většina Jednot Orla v repub-
lice po čtyřicetileté odmlce již nebyla obnovena, včetně té místní. Nejbližší Jed-
nota Orla vykazující činnost v současné době je v Šonově u Nového Města nad 
Metují. Spolková činnost místní Jednoty byla jistě bohatší, než je zde uvede-
no. Uvítali bychom, kdyby se našly jakékoliv písemné doklady o činnosti obou 
úspěšných Jednost (Orel, Sokol), které v naší obci působily.

• V roce 1940 byly zakázány taneční zábavy, takže posvícenská v režii Orla 
se už nekonala.
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Jednotné zemědělské družstvo v naší obci
(pokračování – výstavba kravína)

V měsíci březnu 1959 bylo započato s výstavbou kravína. Již v zimních měsí-
cích byl navážen stavební materiál a byl prováděn výkop základů, kde měl kaž-
dý družstevník povinnost vykopat 5 metrů. Po vykopání základů bylo přikro- 
čeno k jejich betonování. K tomuto účelu si JZD zakoupilo vlastní míchačku  
betonu, která dělala velmi dobrou službu po celou výstavbu kravína. Na stav-
bu byly dováženy nákladními auty bloky z cihel, ze kterých se stavělo obvodové  
zdivo kravína. Stavba z bloků pokračovala velmi rychle, neb tyto byly zvedány 
přímo z aut jeřábem a dopraveny přímo na místo, kde je zedníci usazovali. Po 
dokončení zdiva se dovážely takzvané betonové průvlaky, které se kladly jako 
strop, a mezi ně se vkládaly tvárnice. Na kravíně pracovali nejvíce Miroslav Balcar  
z čp. 55, Jaroslav Bubeníček z čp. 11, František Maršík z čp. 3, kteří však  
nebyli družstevníky a pracovali za peníze jako na jiných stavbách. Členové 
družstva pracovali na jednotky, a proto o výstavbu nebyl zájem. Pracovní jed-
notka je normovaný úsek vykonané práce dle stanov družstva. V tomto roce 
byla u začínajícího družstva velmi nízká, dosahovala 7 Kč i s finanční výpomocí  
20 000 Kč od Okresního národního výboru. V některých měsících nebylo druž-
stvo schopno některým družstevníkům, kteří měli odpracováno více jednotek, 
je proplatit. Nespokojenost družstevníků stoupala a nebyla chuť k práci. Nelze 
se divit, že výstavba kravína vázla. Ke zdržení přispěla i oprava silnice přes naši 
obec, která se prvně asfaltovala. Při stavbě úseku z Dobrošova do naší obce 
jezdila nákladní auta po lesní cestě kolem Dubovice. Přes veškeré problémy, 

Ze slavnostního svěcení zvonů



které při výstavbě vznikly, se však 
podařilo těsně před zimou kravín za-
střešit a pokrýt lepenkou, čímž byla 
celá stavba zachráněna před zimním  
obdobím a nebyla poškozena. Při 
stavění střešní konstrukce došlo  
k neštěstí, při kterém byl velmi váž-
ně zraněn místní tesař František 
Špaček z čp. 56. Dne 21. 11. 1959 
okolo 15. hodiny se zvedl silný vítr,  
který začal cloumat částí střešní  
nezajištěné vazby. Tesař, když viděl naklánějící se krov, se snažil uskočit  
a spadl vedle stavby. V nemocnici v Náchodě zjistili zlomení nohy a ruky  
v zápěstí. Rok 1960 byl pro JZD rokem zásadního obratu v celém hospoda-
ření. Byla takřka dokončena hlavní výstavba, neb byl dokončen kravín pro 
100 dojnic, který stál 626 962 Kč. Měl být dle plánu dohotoven do kon-
ce měsíce května, ale stavba se dokončila do poloviny října, neboť potíží při 
výstavbě bylo mnoho. Kravín je postaven na pozemcích Františka Maršíka  
z čp. 3 a Václava Jirečka z čp. 91. Souběžně s kravínem proběhla přestav-
ba nevyužité drůbežárny na porodnici prasat. Do nových prostor byly prasnice 
umístěny v měsíci červenci roku 1960. Dokončení hlavní výstavby bylo pro-
váděno za plné práce na polích, takže pracovní vypětí bylo značné. Dne 12. 
10. 1960 byla provedena kolaudace kravína. Při ní byly zjištěny ještě značné  
nedostatky, a proto nebyla stavba schválena. Byl však určen termín odstranění  
závad. Dne 18. 10. 1960 byl proveden svod zdravého dobytka do kravína,  
celkem 47 kusů. Předsednictvo družstva rozhodlo, že se dojnice se zjištěnou 
TBC musí prodat a nakoupit zdravý skot. Na realizaci záměru byla odsouhla- 
sena půjčka u státní banky ve výši 120 000 Kč. 
(Údaje byly zkráceně použity z obecní kroniky, kam je zapsal místní kroni-
kář Josef Vévoda.)

• vydána nová ústava a vyhlášena Československá socialistická republika
• dne 12. června se konaly volby do Národního výboru
• na ustavující schůzi dne 24. června byl zvolen předsedou MNV Antonín  

Peterka z čp. 28, tajemníkem Josef Vévoda z čp. 116, členové rady Josef 
Pinkava z čp. 65, Josef Mrština z čp. 7, Oldřich Zelený z čp. 37

• dne 25. srpna byl přemístěn poštovní úřad z čp. 119 do čp. 33
• po 23 letech dne 28. listopadu došlo v naší obci k požáru zemědělské used-

losti Aloise Maršíka z čp. 36
• v tomto roce bylo v obci 77 důchodců, kteří pobírali důchod a to v tako-
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UDÁLOSTI PŘED 50 LETY (ROK 1960) – ze zápisu obecní kroniky
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Živnosti a řemesla – kováři a koláři
Alois Maršík

Obživa obyvatel byla vždy a je plně závislá na zemědělské výrobě. Rolníci, 
aby si ulehčili fyzickou práci, využívali koňské, volské a kravské potahy k ob-
dělávání půdy, ale i k dopravě. Rovněž se postupně zdokonalovaly výrobní 
prostředky. K rozvoji a výkonnosti vypomáhali i řemeslníci, především to byli  
kováři a koláři. Existence těchto řemesel dle archivních záznamů (např. města  
Náchoda) sahá do středověku. V naší obci tato řemesla byla provozována  
v minulém století. S jistotou i v druhé polovině 19. století, ale nezachovaly  
se podrobnější záznamy. Nejznámější pro současnou část místní populace byl  
kovář Josef Maršík a kolář Alois Jirásek. Jejich synové nám poskytli zde  
uvedené příspěvky.

3,20 Kčs
3,50 Kčs
3,80 Kčs
9,00 Kčs
8,40 Kčs

18,80 Kčs
22,00 Kčs
4,20 Kčs
8,00 Kčs
8,40 Kčs
0,97 Kčs
2,60 Kčs

houska 5 dkg
máslo I. jak. 1 kg
kakao 1 kg
káva výběr 1 kg
mléko 1 l
vajíčka 1 ks
kroupy 1 kg
rýže výběr
rýže I. jak. 
mák 1 kg
sýr tavený

0,45 Kčs
38,00 Kčs

130,00 Kčs
180,00 Kčs

1,70 Kčs
1,10 Kčs
4,80 Kč

8,00 Kčs
5,00 Kčs

24,00 Kčs
15,00 Kčs

véto výši: dělník starodůchodce od 360 do 800 Kčs, vedoucí pošty 743 
Kčs a zemědělci podle stupně pojistného nejméně však 260 Kčs, sociál-
ní důchod nepojištěnců činil od 100 do 300 Kčs, průměrná hrubá mzda  
dělníka byla 1300 Kčs

• v tomto roce zemřeli čtyři občané naší obce: Anna Zelená z čp. 13, naro- 
zená 7. 6. 1879, Františka Rousková z čp. 90, narozená 27. 2. 1874,  
Teodor Balcar z čp. 80, narozen 9. 10. 1876 a Marie Nývltová z čp. 42, 
narozená 12. 7. 1908

• v tomto roce se narodilo celkem 10 dětí, z nichž žádné nezemřelo
• v akci „Z“ byla na zvelebení obce provedena oprava zdí koupaliště  

a opraveny kabiny, hodnota díla byla 18 000 Kčs
• dne 14. listopadu došlo na železnici u Stéblové na Pardubicku ke srážce  

vlaků, celkem zahynulo 118 lidí (dosud nejtragičtější neštěstí u nás)
• přehled cen potravin tomto roce:

mouka hladká           
mouka polohrubá      
mouka hrubá          
cukr kostkový               
cukr ostatní         
umělý tuk „Smetol“
umělý tuk ztužený       
krupice pšeničná   
ovocný sirup 0,7 l       
těstoviny pětivaj.  
sůl kuchyňská       
chléb 1 kg             



KOVÁŘI

MARŠÍK JOSEF – nar. 29. 12. 1905 
v čp. 69, syn Františka Maršíka a matky 
Vilemíny, roz. Štaudové z čp. 58. Otec 
František vyučen kovářskému řeme- 
slu toužil vybudovat si svou živnost v rod-
né obci. Manželé koupili od bratra Jana 
menší hospodářské stavení čp. 1 a v jeho 
těsném sousedství postavili nový dům  
čp. 108 s prostornou kovárnou. Dům 
čp. 69 stojící naproti čp. 1, který proda-
li manželům Tlukovým, v roce 1937 do 
základu vyhořel. Otec František v 1. světové válce v roce 1916 padl na bojiš-
ti. Josefovi bylo tehdy necelých 11 roků. Po smrti otce vyrůstal s dvěma mlad-
šími bratry Aloisem a Františkem v péči matky. Po ukončení školní docházky  
v r. 1920 odešel do učení k mistru kovářskému a podkovářskému p. Kašparovi 
do Bělovse. Po vyučení se nadále zdokonaloval a získával praxi u náchodských 
mistrů kovářských a úspěšně složil tovaryšské zkoušky, na které dostal certi-
fikát. Od podzimu 1924 do jara 1927 absolvoval vojenskou službu ve vzdá-
leném Užhorodě na Podkarpatské Rusi, která v té době patřila k Českoslo-
venské republice. Po ukončení vojenské služby si připravoval zřídit kovářskou  
živnost v domě čp. 108. Po úspěšném složení mistrovských zkoušek, kde do-
kázal před porotou obhájit svou řemeslnou způsobilost a odbornost, otevřel  
si v roce 1928 svoji živnost. V roce 1930 se oženil s Emílií Ptáčkovou z čp. 55. 
Samostatně soukromě pracoval i po celý protektorát Böhmen und Mähren. 
Po dobu 2. světové války se v kovárně u výhně scházeli po večerech sousedé 
a probírali situaci na obou frontách. Po válce po r. 1948 se nezapojil ke zná-
rodnění a soukromě pracoval až do konce června 1963. Aby si zajistil alespoň 
nějaký důchod, šel od 1. 7. 1963 pracovat do náchodské Teplárny, kde též  
vykonával kovářské řemeslo až do 31. 12. 1969. Po tomto datu již pobíral 
starobní důchod, který byl minimální. V důchodovém věku vyráběl pro zná-
mé pěkné svícny ve tvaru podkovy, různé okrasné štíty a kliky a podobné 
potřeby. S touto činností skončil na jaře r. 1977 a po těžké nemoci zemřel  
v královéhradecké nemocnici v nedožitých 72 letech. Před kovářskou dílnou  
se pohřební průvod krátce zastavil a jeho bývalý učeň Karel Bubeníček se defi-
nitivně s mistrem rozloučil údery perlíkem na kovadlinu.

Vybavení a zařízení kovárny
V době, kdy ještě nebyla obec elektrifikována, svítilo se petrolejovými lampa-
mi a veškeré potřebné zařízení bylo na ruční obsluhu. Hlavním nutným a nepo-
stradatelným pomocníkem byla výheň na ohřátí kovu. Pod výheň bylo potře-
ba potrubím vhánět vzduch. Na to bylo použito kovářského měchu s pohonem 
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ručním i nožním. Po zavedení elektřiny byl měch nahrazen regulovaným venti-
látorem. Samotná výheň byla obezděna šamotovými cihlami a v tomto prosto-
ru bylo umístěno kovářské uhlí, zásobník na vodu zvaný měděnec, který se po-
užíval na kalení a skrápění paliva ve výhni i v zásobníku uhlí. Za výhní byla ulo-
žena škvára a popílek, do kterého se zasouvali výkovky po zakalení. Na dosah 
ruky od výhně bylo uloženo potřebné nářadí: lopatka na uhlí, bodce na odha-
zování škváry a slaměné věchýtky na kovové tyči na skrápění paliva. Na roš-
tu byly dvě litinové ledviny, které ohraničovaly velikost ohniště. Nejdůležitěj-
ším nástrojem kováře byla kovadlina, umístěná na bukovém špalku, který byl 
okován obručí. Byla umístěna hned vedle výhně, aby nedocházelo k tepelným 
ztrátám. Kovadlina měla po levé ruce čtvercový otvor pro zasazení utínky, bab-
ky, zápustek a jiného příslušenství. Hrany kovadliny sloužily na ohýbání železa.  
Na druhé straně kovadliny byl kuželový profil (roh) na ohýbání materiálu do 
kruhového tvaru. Váha kovadliny byla 100 kg a k ní příslušela jednoruční kladi-
va 2 – 3 kg pro mistra, dvouruční kladiva 3,5 až 10 kg pro pomocníka přitlou-
kače. Mezi učně patřil Václav Jirásek, Karel Bubeníček a syn Josef. Když mis-
tr neměl zrovna učně, tak mu u kovadliny pomáhal jeho bratr Alois, též man-
želka Emilie, soused Jarda Zelený a někdy i šikovní sousedé. Kolem ohniště 
a kovadliny byla umístěna spousta vlastnoručně ukovaných kleští na uchycení 
různých vykovaných výrobků. Veškeré potřebné nářadí bylo umístěno v dosa-
hu rukou, např. sedlíky, zápustky, průbojníky a jiné. Kovářský mistr Maršík byl  
i uznávaným podkovářem. Výměnu podkov prováděl majitelům koní i z širšího 
okolí. Hlavním zaměstnavatelem mu byl místní kolář, na jehož výrobcích zajiš-
ťoval různé kování potřebné k zpevnění a funkčnosti daného výrobku, a pak to 
byli místní i sousední rolníci při různých opravách zemědělských strojů a zaří-
zení. Například při orbě docházelo u pluhu k otupení odnímatelných tzv. nákla-
dů, které bylo nutné kováním naostřit. Zdejší kamenitá půda si to často vyža-
dovala. V posledním období své činnosti zajišťoval i některé zámečnické práce, 
jako bylo sváření, závitování, vrtání, broušení. V době, kdy činnost kovářskou  
provozoval, byl pro obec neodmyslitelně potřebným řemeslníkem.

ZÍTKA JOSEF – nejstarší zjištěný čermenský kovář, se narodil 16. 6. 1867. 
S manželkou Annou vychovali tři syny. Nejstarší syn Stanislav (nar. 1903)  
se vyučil u otce a je uváděn jako kovářský pomocník. Kde otec se synem pro-
váděli řemeslo, není nám známo. Poslední bydliště rodiny byl obcí zřízený dům 
čp. 8, kde též 1. 1. 1938 zemřel. Rodina Stanislava čítající 10 dětí žila ve stís-
něných podmínkách v dřevěném příbytku nedaleko chalupy čp. 93. Po 2.  
světové válce dne 13. 9. 1945 se přestěhovali do pohraniční obce Záboří pp. 
Hustířov.

VYTEŠNÍK KAREL – narozený 25. 12. 1890, se přistěhoval do naší obce 
v roce 1910. V domovní knize je veden jako pomocník kovářský a zřejmě  
pomáhal mistru kovářskému Františku Maršíkovi, s kterým bydlel v jedné  
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JIRÁSEK VÁCLAV – místní rodák z čp. 87. Narodil se 1. 5. 1928. 
Po ukončení základní školy v naší obci se šel učit k místnímu mistru kovářské-
mu Josefu Maršíkovi z čp. 108. Po vyučení odešel pracovat do Olivětína, ale 
již 18. 2. 1946 se vrátil zpět do naší obce. Trvalé zaměstnání si našel v ČSAD 
v Náchodě. Nejdříve pracoval jako závozník, později jako řidič nákladního  
automobilu TIR a autobusu. Václav se oženil v červenci 1954 a odstěhoval  
se za manželkou Libuší roz. Uždilovou do Šonova u Nového Města n/Met.  
Zde si založil rodinu, vychovali dvě děti. Nedožil se vysokého věku.

BUBENÍČEK KAREL – místní rodák z čp. 94. Narodil se 16. 1. 1933 
a jako nejmladší vyrůstal se čtyřmi sourozenci. Po základní škole se vyučil 
v místní obci kovářem u Josefa Maršíka čp. 108. Celý život pracoval ve stro-
jírně v podniku Rubena Náchod jako údržbář. Při své práci využíval odbornost, 
kterou získal ve svém zvoleném oboru. V loňském roce zemřel ve věku 76 let 
(viz Ročenka 2009).

FOLBRECHT DAVID – současný místní umělecký kovář, nar. 14. 2. 1953 
v Pardubicích. Získal kvalifikaci v letech 1968 – 1972 na Střední umělec-
koprůmyslové škole v Turnově. Do roku 1990 pracoval v oboru v Krajském 
středisku státní památkové péče v Pardubicích, kde se podílel na obnově  
a údržbě památkových objektů v tehdejším Východočeském kraji. V roce 
1987 mu byla komisí zřízenou MK ČR přiznána odborná způsobilost Mistr 
uměleckého řemesla. Od jara 1990, kdy bylo obnoveno podnikání, pokračuje  
v činnosti v oboru ve vlastní dílně zde, v České Čermné v domě čp. 4 v prosto-
rách bývalé pekárny, kde si zřídil kovářskou dílnu. Pracuje především pro his-
torické objekty ve vlastnictví církví, státu i soukromých osob v ČR i v Německu  
a Rakousku. Náplní práce jsou především slohové mříže do okenních a vstup-
ních otvorů, zábradlí, oplocení apod.

chalupě v čp. 69.

PŘIBYL EDUARD – vyučený kovář, nar. 28. 3. 1899. Přistěhoval se do naší 
obce do čp. 73 dne 11. 10. 1937 z Černíkova, okr. Rychnov n/K. s manžel-
kou Marií a dcerou Růženou. V obci kovářské řemeslo neprovozoval. Po válce 
1. 10. 1947 se rodina stěhuje do Náchoda.

PETR JOSEF – nar. 12. 2. 1893 v Suchém Dole u Police nad Metují. Vyu-
čil se kovářskému řemeslu. Do naší obce se přistěhoval po uzavření manžel-
ství s Antonií Zelenou. Jeho manželka zdědila po rodičích menší hospodář-
ské stavení čp. 47 se zemědělskými pozemky, což byl hlavní zdroj obživy nové 
rodiny. Řemeslo v naší obci neprovozoval. Manželé vychovali tři dcery a nej-
mladšího syna Václava. Josef Petr zemřel 1. 11. 1970, manželka ho předešla  
o 5 měsíců.



KOLÁŘI

JIRÁSEK ALOIS – nar. 17. 7. 1899 
ve Vrbinách v čp. 105. Byl nejmladším 
synem malorolníka Františka Jiráska  
a Josefy. Vyrůstal se třemi sourozenci.  
Po základní škole odešel do učení do 
Vamberka k mistrovi Kodytkovi, kde se 
vyučil kolářskému řemeslu. Po vyučení 
byl odveden na vojenskou službu k au-
tomobilovému vojsku. Při noční jízdě se 
tehdy ještě svítilo karbidovými lampami. 
Po válce šel pracovat do náchodské Ku-
drnáčovy gumovky a potom si otevřel  
kolářskou dílnu. Nápomocen mu byl bra-
tr František, který se vrátil po válce ze zajetí v Rusku. Bratr Josef padl ve  
válce v r. 1918 v Itálii a sestra Marie se provdala do Prahy a otevřela si dám-
skou krejčovskou živnost. Alois nejdříve prováděl živnost v přístodolku v rod-
ném domě.  V té době ještě nebyla v obci zavedena elektřina, a tak si s brat-
rem Františkem koupili benzinový motor značky LORENZ a začali ho využívat 
nejen k pohonu mlátičky na obilí, ale hlavně k provozu obráběcích strojů, které 
ke svému řemeslu potřebovali. Byla to hlavně pásová pila, hoblovačka a sou-
struh na dřevo. Oženil se s Marií Springerovou z Náchoda, která se v naší obci  
v čp. 108 starala o provoz místního poštovního úřadu s funkcí poštovní expe-
dientky. Manželé si v obci postavili nový rodinný dům čp. 119 a v říjnu 1932 
se do něho nastěhovali. V jeho přízemí byla vybudována prostorná dílna pro 
kolářskou profesi a na protější straně vyčleněna místnost pro poštovní úřad  
se samostatným vchodem včetně chodby (čekárny) pro návštěvníky pošty. 
V novém rodinném domku si oba manželé zajistili svoje zaměstnání. V roce 
1931 místní kolář bydlící v blízkosti postaveného trafa u čp. 111 měl sjedna-
nou povinnost při vypnutí elektrického proudu (trafo mělo malou kapacitu) 
opravit v trafu pojistky. Větší závady opravovala energetická společnost.

Pracovní náplň místního koláře
Z výrobků to byly hlavně vozy pro kravské a koňské spřežení, a to buď žeb-
řinové nebo nízké, zvané též hnojáky. Kolář rovněž prováděl opravy, např. 
výměny kol, klanic, rozvor, oje a jiných částí. Z další výroby to byly trakaře, 
malé vozíčky, výroba hrabišťat, kosišťat, násady, topůrka, voznice na močův-
ku, stojany pro motorovou pilu, lyže, sáňky, saně, dokonce několikrát prove-
dl ustrojení valníku u nákladního automobilu (podlaha, postranice, čela) a dal-
ší potřeby pro domácnost. Hlavně se staral, aby uspokojil místní zemědělce,  
kteří ho nejvíce potřebovali. Nejpracnější byla loukoťová kola, která musela 
být vyrobená velmi přesně. Téměř všechny výrobky putovaly ke kováři, kde 
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byly zpevňovány. Při nasazování obručí na kola byl u kováře i místní kolář.  
Zahřátá obruč ihned po nasazení na kolo se musela zchladit, aby se dubové 
dřevo neznehodnotilo. Ke své výrobě používali koláři nejméně 4 roky staré 
dřevo z jasanu a dubu a v menším množství smrk, např. na výrobu žebřin. Dře-
vo místní kolář vykupoval dle svého výběru v délkách až do 6 metrů a opíral 
je ve vztyčeném stavu o dům na severní straně, aby pomalu schlo a nepraska-
lo a po cca 10 cm prováděl na kůře krátké záseky. V roce 1958 vzniklo v naší 
obci JZD, kterému postoupil pozemky, a proto musel jít pomáhat stavět kravín  
a stal se družstevníkem. Za krátký čas šel do starobního důchodu. V manželství 
vychovali tři syny, dva z nich bydlí v rodném domě. Zemřel 20. 4. 1973, man-
želka ho přežila o tři roky.

BEK JOSEF – nar. 29. 6. 1871. Vyučil se kolářskému řemeslu. S manžel-
kou Pavlínou vychovali dceru Boženu a syna Josefa. Poslední bydliště rodiny 
byl obecní dům čp. 8. Není nám známo, zda se živil svojí profesí, případně kde  
ji provozoval. Zemřel 28. 4. 1937. Syn zemřel vlastním přičiněním v roce 
1938. Manželka s dcerou se odstěhovaly 3. 12. 1945 do Broumova.

PTÁČEK ANTONÍN – nar. 1. 10. 1864 v osadě Mečov u Litoboře. Jeho 
otec Antonín byl rodák z naší obce z čp. 9 a jezdil s voly v Třebešově u Šam-
burka ve dvoře a jeho bratr tam byl šafářem. Oženil se s Marií roz. Maršíko-
vou, místní rodačkou z čp. 59, nar. v r. 1858. Do naší obce se přistěhoval  
v r. 1900. Vyučil se kolářskému řemeslu se specializací kolovrátkář. 
Jeho pracovní náplní byly jemnější kolářské práce pro místní a okolní  
domácí tkalce. Vyráběl a opravoval kolovraty a rovněž i flašinety. Vyráběl  
i další dílce k ručním tkalcovským stavům. V roce 1919 bezdětní man- 
želé prodali chalupu čp. 59 manželům Schejbalovým a vymínili si zde dožití  
v přístavku jako výměnek. Manželka mu zemřela v listopadu 1920. V obci byl 
znám jako dražský Ptáček. Ve stáří ho neměl kdo finančně podporovat, chodil 
po domech s flašinetem. Zemřel 8. 4. 1935.  

Po 2. světové válce dochází k rozmachu mechanizace zemědělské výroby. 
Orbu převzaly traktory. Svoz obilí se již neprovádí, výmlat zrna zajišťují kom-
bajny přímo na poli. Vznikají zemědělská družstva, která hospodaří efektivně-
ji na větších zemědělských plochách. Koňských potahů se téměř nevyužívá,  
s výjimkou v lesnictví. Klasická dřevěná loukoťová kola byla u zemědělských 
povozů nahrazena pneumatikami, později povozy nahrazují ocelové valníky. 
Kováři a koláři pro nedostatek práce ve svém oboru postupně zanikají. Vý-
robní prostředky zemědělců nahrazuje průmyslová výroba. V současné době  
se ještě udržel menší počet uměleckých kovářů a rovněž i podkovářů.
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Společenská kronika

Noví občané přihlášeni v roce 2010:
 

Rohan Jan z obce Provodov-Šonov-Kleny, přihlášen 3. 3. do čp. 183
Matějíček Josef z Prahy východ, přihlášen 15. 3. do čp. 188
Smola Pavel  z Náchoda, příhlášen 22. 3. do čp. 190
Smolová Veronika z Náchoda, přihlášena 11. 5. do čp. 190
Smola Jakub z Náchoda, přihlášen 11. 5. do čp. 190
Šmíd Josef z Náchoda-Babí, přihlášen 28. 6. do čp. 133
Wircinska Renata z Náchoda, přihlášena 30. 6. do čp. 191
Wircinska Elena z Náchoda, přihlášena 30. 6. do čp. 191
Mošnerová Kamila z Náchoda, přihlášena 1. 7. do čp. 186
Wircinski Grzegorz z Náchoda, přihlášen 12. 7. do čp. 191
Koláčná Jindřiška z Vodňan, přihlášena 26. 8. do čp. 146

Byli oddáni:

12. 6. Tomáš Koláčný z čp. 146 a Jindřiška Ebelová z Vodňan
20. 6. Petr Mošner z čp. 186 a Kamila Drašnarová z Náchoda
3. 12. Pavel Balcar z čp. 55 a Julia Nikitenko z Ruska, manželství uzavřeno v Kanadě

Vítáme nové občánky:

Korec Jakub 17. 2. 2010, čp. 133
Tichý Václav 24. 5. 2010, čp. 75
Jireček Václav 29. 7. 2010, čp. 91

Blahopřejeme k životnímu jubileu:

90 let Božena Efenberková čp. 62
88 let Marie Větrníková čp. 96
88 let Karel Zelený čp. 70
87 let Ludmil Michalíček čp. 21
85 let Ladislav Čáp čp. 123
80 let Miroslav Horáček čp. 80

80 let Václav Malík čp. 131
75 let Alois Jirásek čp. 119
75 let Helena Jirásková čp. 119
75 let Ladislav Martínek čp. 106
70 let Josef Šmíd čp. 133

Byli odhlášeni z trvalého pobytu:

Korcová Kateřina 28. dubna z čp. 133 do Náchoda
Korec Jakub 28. dubna z čp. 133 do Náchoda
Bubeníčková Alena  3. května z čp. 156 do Dalovic, okr. Mladá Boleslav
Kábrt Milan 27. října z čp. 169 do Kramolny
Stehlík Josef 29. října z čp. 44 do Bohuslavic
Kostihová Lucie 1. listopadu z čp. 156 do Terezína, okr. Hodonín
Josef Míšek 13. prosince z čp. 62 do Bíliny 
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Počet obyvatel k 31. 12. 2009 – 469 osob
Počet obyvatel k 31. 12. 2010 – 470 osob
(14 přihlášeno, 6 zemřelo, 7 odhlášeno)

Opustili nás navždy:

LUDMILA KORCOVÁ – rozená Posnarová, rodačka  
z Náchoda, se v roce 1951 provdala za Václava Korce, 
který měl blízký vztah k naší obci. Jeho matka, též Ludmila, 
místní rodačka rozená Maršíková vyrůstala se sourozenci  
v hospodářském stavení čp. 3 a rovněž v místní obci nalezla 
v roce 1978 poslední odpočinek. Ludmila Korcová se vyučila 
vazačkou květin, později pracovala jako dělnice, naposledy  
v náchodské nemocnici. S manželem vychovali tři děti – dva 
syny a dceru. Zemřela ve věku  nedožitých 81 let. Manžel  
ji předešel téměř o 18 let. Poslední rozloučení po církevním 
obřadu v místní kapli sv. Václava a nad rodinným hrobem dne 
19. ledna 2010.

MARTA BUBENÍČKOVÁ – rodačka z Velké Jesenice, 
manželka Josefa Bubeníčka, místního rodáka z čp. 115.  
V 19 letech se provdala. Po kratším pobytu v naší obci v čp. 
14 našli uplatnění a bydlení ve Skořepově pile v Náchodě. 
V manželství vychovali čtyři děti. Po úraze manžela odešli 
vydávat pohonné hmoty u benzinové pumpy v Náchodě až do 
náhlé smrti manžela v roce 1983. V roce 2002 se rozloučila 
navždy se synem. Bydlela sama v domku v Bělovsi, později 
se přestěhovala do bytu v panelové zástavbě. Její zálibou bylo 
cestování. Poslední pobyt ze zdravotních důvodů byl domov 
důchodců v Náchodě. Poslední rozloučení v čermenské kapli 
a na místním hřbitově dne 9. 2. 2010.

JAROSLAV BUBENÍČEK – místní rodák, syn Václava 
Bubeníčka z čp. 94 a Jaroslavy, rozené Zelené. Vyrůstal 
jako nejstarší syn se třemi sourozenci v rodné chalupě matky  
čp. 68. Vyučil se instalatérem, postupně ovládal téměř 
všechny stavební profese. V mladších letech se věnoval 
místnímu požárnímu sboru a tento vztah se stal v Náchodě  
i jeho povoláním. V roce 1971 se oženil s Gitou Kruk z Polské 
republiky. Vychovali spolu dvě dcery, kterým byl starostlivým 
otcem, a postavili nový rodinný domek čp. 138. V roce 1991 
postihlo ho závažné onemocnění, kterému 19 let se sníženou 
pracovní schopností odolával. Poslední rozloučení se konalo 
9. března ve smuteční obřadní síni v Náchodě-Starém Městě.

13. 8. 1929
13. 1. 2010

*
U

18. 3. 1925
  4. 2. 2010

*
U

6. 7. 1952
2. 3. 2010

*
U
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MARIE BALCAROVÁ – místní rodačka z čp. 61, dcera 
Josefa a Marie, rozené Ptáčkové, z čp. 9. Vyrůstala  
v menším zemědělském stavení s o 10 let starším bratrem 
Josefem. Otec jí zemřel v roce 1951 a bratr se oženil  
v roce 1960. Zůstala doma s nemocnou matkou, které se plně 
věnovala až do její smrti v r. 1978. O 4 roky později zemřel 
i její bratr. Marie zůstala svobodná, pracovala v Rubeně. Byla 
velmi přívětivá a mezi lidmi oblíbená. Celý život byla věrná 
svému křesťanskému přesvědčení, ve kterém byla vychována. 
Od roku 1995 vzorně psala kroniku kaple a též se starala 
o květinovou výzdobu oltářů v místní kapli. V posledních 
letech jí nesloužilo zdraví. Zemřela ve věku nedožitých 80 let. 
Poslední rozloučení 23. března v místní kapli a na hřbitově 
nad rodinným hrobem. 

JOSEF SEDLÁČEK – místní rodák z čp. 99, syn Bohuslava 
a Marie, rozené Čápové z Borové. Vyrůstal se starším 
bratrem. Otce si neužil, v roce 1947 tragicky zemřel.  
Z matčina nového vztahu přibyli do rodiny další dva sourozenci. 
Vyučil se autočalouníkem. Dne 19. ledna 1973 se oženil.  
S manželkou Libuší, rozenou Drahoňovskou, vychovali dceru 
a syna. Její otec František byl v roce 1951-2 na místní škole 
řídícím učitelem. Josef téměř celý život pracoval v ČSAD  
v Náchodě jako řidič autobusu v Červeném Kostelci, kde 
měl též trvalé bydliště ve Lhotě. Zemřel nečekaně po krátké 
nemoci. Poslední rozloučení dle jeho přání se konalo 15. 
dubna v rodné obci v místní kapli a na hřbitově byl uložen  
do rodinného hrobu.

HANS de WAAL – narodil se v Rotterdamu v Nizozemí jako 
pátý ze sedmi sourozenců-bratrů. Vyučil se jako tesař-truhlář, 
ale už jako malý chlapec snil o tom stát se hasičem. Toto 
přání si krátce po vyučení splnil a celý život srdcem a duší 
pomáhal lidem, a to ne jen ve svém oboru. Miloval přírodu, 
zvířata, hlavně lesy a hory a rád jezdil s přáteli na motorkách 
po různých státech, než objevil tehdejší ČSSR a tuto zemi si 
zamiloval. V roce 1973 se oženil s Češkou Eliškou Kulovou  
z Karlových Varů a narodili se jim dcera a syn. Jedna dovolená 
ho dovedla až do České Čermné. Její okolí a lidé mu natolik 
učarovali, že se sem s manželkou přistěhovali a žil zde více 
než 10 let v přestavěném domu čp. 63. Byl svědomitý, velmi 
pracovitý a obětavý manžel a otec, který miloval svojí rodinu 
nadevše. Johannes Franciscus (Hans) de Waal zemřel v České 
Čermné po 10 měsících marného boje s rakovinou ve věku 
64 let. Poslední rozloučení se konalo 7. července za velké 
účasti jeho kolegů, přátel a rodiny v Rotterdamu.

21. 10. 1930
17.   3. 2010

*
U

29. 2. 1944
  8. 4. 2010

*
U

13. 9. 1946
27. 6. 2010

*
U
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JOSEF ČEJCHAN – místní rodák, syn Josefa Čejchana 
a Miroslavy, rodačky z Bělovse. Vyrůstal jako nejmladší 
syn se sestrou Martou a bratrem Stanislavem v domě  
čp. 33. Vyučil se stavebním zámečníkem. V roce 1959  
se oženil s Marií, rozenou Lukáškovou z Přibyslavi. Po roce 
1964 se manželé stěhují do nového rodinného domku čp. 16 
v rodišti otce. V manželství vychovali dceru Janu a syna Jiřího. 
Byl jim starostlivým otcem. Po celý aktivní věk pracoval jako 
podnikový řidič osobního automobilu u Okresního stavebního 
podniku (OSP Náchod). V důchodovém věku si vybudoval 
truhlářskou dílnu, kde se úspěšně věnoval svému koníčku.  
V loňském roce ještě pomáhal synovi s přístavbou rodinného 
domu, ale pak přišlo nečekané závažné onemocnění, které 
ukončilo jeho životní dráhu ve věku 71 let. Poslední rozloučení 
v místní kapli dne 9. července.

PETR PAVEL – byl čermenským rodákem a nejmladším ze tří  
dětí Věry, rozené Nývltové, a Václava Pavlových, rodáka 
z Nového Hrádku. Žil spolu s rodiči a sestrou s rodinou 
v dvougeneračním rodinném domku čp. 153, který ro- 
diče postavili a přestěhovali se do něho ze sousedního 
hospodářského stavení čp. 42. Petr se po ukončení Základní 
školy v Novém Hrádku šel učit zedníkem. Už tehdy věděl, že 
se tím živit nebude. Vyhledával vždy zaměstnání, kde to vonělo 
benzínem, kde mohl něco řídit či opravovat. Rád cestoval. Projel 
mnoho zemí Evropy, ale nejraději navštěvoval Slovensko. Byl 
dobrovolným hasičem a dárcem krve. Rád se bavil, měl hodně 
kamarádů a mnoho plánů do budoucnosti. Bohužel ale 2. září 
tragicky zahynul. Rozloučili jsme se s ním 10. září v místní kapli 
a nad rodinným hrobem na místním hřbitově. 

JOSEF MARŠÍK – čermenský rodák z čp. 109, syn Václava 
Maršíka a Anny, rozené Maršíkové z Dobrošova. Vyrůstal 
jako nejmladší se dvěma sourozenci. Vyučil se zámečníkem, 
pracoval i jako řidič. Ve 20 letech mu zemřel otec, se kterým 
si velmi dobře rozuměl a v životě mu poté chyběl. Při plnění 
základní vojenské služby odešel při náboru na Ostravsko 
pracovat v dolech. Bratr se oženil v roce 1955 a založil rodinu 
na Slovensku. Rovněž i sestra se provdala a matka zůstala 
v menším hospodářském stavení sama a musela pracovat  
v zemědělském družstvu (JZD). Josef se vrátil k matce a v roce 
1966 se oženil s Marií Kulhánkovou z Dobrošova. Manželé 
vychovali dvě dcery. Bytové podmínky nevyhovovaly potřebě 
rodiny. Manželka převzala iniciativu a zajistila vhodný byt  
v Náchodě. Josef zůstal v rodném domě. V posledních letech 
dojížděl pravidelně každý týden na návštěvy své rodiny.  

  3. 5. 1939
  4. 7. 2010

*
U

15. 8. 1984
  2. 9. 2010

*
U

19. 8. 1941
28. 9. 2010

*
U



HELENA SMRČKOVÁ – čermenská rodačka z osady Vrbiny, 
dcera Antonína Smrčka a Anežky, rozené Martínkové. 
Rodina žila v menším hospodářském stavení, které získala 
matka po rodičích. Vyrůstala s mladší sestrou Boženou.  
V dětském věku od čtyř let byla po dlouhá léta léčena,  
a to po obyčejném upadnutí a se špatně určenou diagnózou. 
Když už vypadalo všechno beznadějně, obstaral náchodský 
pan děkan Dragoun kontakt na uznávaného ortopéda  
v Olomouci. Ten pak určil správnou diagnózu, provedl 
poslední dvě operace a tím ji zachránil. Když pak získala 
vzdělání zdravotní sestry, pracovala v tomto oboru  
v náchodské nemocnici až do důchodu. Od roku 1971 žila 
trvale v Náchodě. Její rodiče ve starším věku si postavili  
v centru obce Dobrošova nový rodinný domek, do kterého se přestěhovali, a hospo- 
dářské stavení prodali. Když otec v březnu 1986 zemřel, přistěhovala se v roce 1987  
na 10 let k matce na Dobrošov. V roce 1997 se přestěhovala zpět do Náchoda s matkou, 
která jí v dalším roce zemřela. Téměř celý život musela trpěnlivě  snášet svůj osud 
špatné pohyblivosti. Zůstala svobodná. Sestra bydlící společně jí byla velkou oporou. 
Zemřela po předchozí mozkové příhodě a stále se zhoršujícím stavu. Pohřeb se konal  
dne 11. října v kostele sv. Jana Křtitele v Náchodě. Byla hluboce věřící.
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ANNA ŠPAČKOVÁ – místní rodačka z čp. 81, dcera Josefa 
Maršíka a Františky, rozené Punarové. Vyrůstala s mladším 
bratrem Josefem, který v mladém věku tragicky zahynul. 
Ve 22 letech jí zemřel otec. Po pedagogickém vzdělání 
nastoupila jako učitelka v roce 1938 na místní obecné škole. 
V roce 1943 se provdala za Vojtěcha Špačka z Jizbice.  
V manželství vychovali tři děti (Anna, Vojtěch, Josef). Na 
místní škole vyučovala mimo období mateřských povinností 
až do roku 1951. Po delší přestávce vyučovala u nás ještě 
v letech 1968 – 1973. U místních školáků byla oblíbenou 
učitelkou. Její děti postupně založily rodiny. Matka jí zemřela  
v roce 1977 a manžel v roce 1983. Zůstala v rodném 
domku ve Vrbinách sama, a proto se rozhodla odstěhovat do 
Náchoda, kde též žila provdaná dcera. V důchodovém věku 
ráda cestovala, jezdila na poznávací zájezdy organizované 
učitelským klubem. Zdraví jí přálo, dožila se vysokého věku 
94 let. Poslední rozloučení dne 22. října v kostele sv. Jana 
Křtitele v Náchodě-Starém Městě a dle jejího přání převezena 
k tichému zpopelnění.

Měl radost z provdaných dcer a vnoučat. Od středního věku měl zdravotní obtíže, které 
se postupně s věkem zhoršovaly. Po kratší hospitalizaci v Náchodě a Hradci Králové 
zemřel ve věku 69 let. Poslední rozloučení v kostele sv. Jana Křtitele v Náchodě-Starém 
Městě a nad hrobem vedle rodičů manželky. 

16.   6. 1930
  4. 10. 2010

*
U

19.   9. 1916
16. 10. 2010

*
U
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ZDENĚK KOLÁČNÝ – místní rodák z čp. 58, syn Jaroslava 
Koláčného a Ludmily, rozené Maršíkové z čp. 109. Vyrůstal 
se starší sestrou Jaroslavou. Absolvoval Střední průmyslovou 
školu strojnickou v Rychnově nad Kněžnou. Celý život pracoval 
v náchodské Rubeně jako technolog. V roce 1963 se oženil 
s Kristianou Kinnerovou z čp. 26. S manželkou vychovali dva 
syny a dceru a postavili nový rodinný domek čp. 146. Jeho 
prioritou byla vždy rodina. Mezi jeho koníčky bylo mnohaleté 
sledování množství dešťových srážek a teplot v naší obci, které 
zapisoval a vyhodnocoval, a filatelie. Zemřel po dlouhé těžké 
nemoci ve věku 72 let. Poslední rozloučení dne 27. října  
v místní kapli a nad rodinným hrobem. 

PAVEL MARŠÍK – čermenský rodák z čp. 36. syn Josefa 
a Marie rozené Švorcové z čp. 95. Vyrůstal v rodině jako 
nejstarší syn se dvěma sourozenci Petrou a Michalem až do své 
dospělosti. Touha po svobodě a poznání světa byla tak silná, že 
ve svých osmnácti letech opustil rodnou vlast a za nebezpečných 
podmínek emigroval do západního Německa. Svým životním 
elánem a pílí si vybudoval zázemí. Založil vlastní firmu a rovněž 
i rodinu. I když zůstal svobodný, narodily se mu s přítelkyní 
dvě dcery. Po čase se jeho cesta s matkou dcer rozdělila. Na 
své dcery však nezapomínal, všemožně je podporoval. Do 
životní dráhy mu vstoupila jiná partnerka, Češka Iveta, s kterou 
prožil dlouhou řadu let ve vzájemné lásce a porozumění. Po 
roce 1990 často jezdil za rodiči a sourozenci do rodné obce  

a byl jim vždy oporou. Byl oblíben nejen v rodině, ale i mezi svými vrstevníky pro svůj 
životní optimismus. Rád cestoval, ovládal několik jazyků, srdcem byl stále Čech. Zemřel 
neočekávaně ve věku 46 let. Po převozu z Německa se poslední rozloučení konalo  
v čermenské kapli a nad rodinným hrobem dne 5. listopadu.

VLASTA TICHÁČKOVÁ – rozená Suková, místní rodačka  
z čp. 60, dcera Františka Suka a Anny, rozené Punarové.  
Rodina v roce 1934 přesídlila do vlastní chalupy čp. 103. 
Vyrůstala s mladším bratrem Jiřím. V roce 1951 se provdala za 
Jaroslava Ticháčka a odstěhovala se za manželem do Šonova, 
kde bydlela po celý život. Vychovali spolu pět dětí (Jaroslav, 
Václav, Petr, Jiří, Vlasta) a manžel, vyučený zedník, pomohl 
jim zajistit bydlení v nových rodinných domcích. O své rodiče 
ve stáří se postarala tím, že si je vzala k sobě. Vlasta ve svých 
60 letech ovdověla a přežila manžela o 23 roků. Rovněž i její 
bratr, vyučený klempíř, žijící s rodinou v Broumově, jí zemřel 
v roce 2003. Její radostí a prioritou byli děti a vnoučata, 
která nejen milovala, ale i mezi nimi žila. Od roku 1964 
pracovala v různých papírenských závodech v Novém Městě nad Metují až do důchodu. 
Nezapomínala ani na rodnou obec, kde se scházela s nejbližšími kamarádkami a rovněž 
účastí na poslední cestě svých známých. Zemřela na mozkovou příhodu v nedožitém 
věku 84 let. Poslední rozloučení v kostele sv. Václava na Dobeníně a nad rodinným 
hrobem dne 4. ledna 2011. 

21.   6. 1938
21. 10. 2010

*
U

17.   4. 1964
23. 10. 2010

*
U

26.   4. 1927
29. 12. 2010

*
U
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Kronika kaple
Alois Maršík

• V neděli a o církevních svátcích v 10.30 hod. a první čtvrtky v měsíci v 17 hod. 
jsou slouženy mše svaté. Při neúčasti kněze je zajištěna již po několik let bohoslužba  
slova s jáhnem Václavem Smolou z Náchoda.

• V letošním roce se v místní kapli konaly křtiny novorozenců, svatba, osm pohřbů, 
varhanní koncert.

Pro vzpomínku na místní paní učitelku letos zemřelou Annu Maršíkovou později provdanou 
Špačkovou na její druhý rok vyučování (1939 – 1940) v místní škole

II. třída zleva ze předu: Václav Petr čp. 47, Eva Ptáčková čp. 55 (provdaná Žočková), učitel-
ka Anna Maršíková čp. 81, řídící učitel Jaroslav Semerák čp. 65, učitelka ručních prací p.  
Píchová, Vlasta Ptáčková čp. 63 (Polová), Jan Nývlt čp. 2, Marie Balcarová čp. 66 (Špačková),  
Helena Smrčková čp. 50, Josef Švorc čp. 17, Marie Balcarová čp. 61, Josef Balcar  
čp. 121, Miloslava Maršíková čp. 72 (Petřinová), Ladislav Zítka čp. 83, Marie Ptáčková čp. 55,  
Marie Maršíková čp. 36 (Fišerová), Božena Mrštinová čp. 29 (Nývltová), Anna Maršíková  
čp. 104 (Grulichová), František Ptáček čp. 9, Marie Bubeníčková čp. 115 (Vacková), Antonín 
Bubeníček čp. 94, Vlasta Petrová čp. 47 (Dostálová), Josef Mrština čp. 29, Zdeňka Mrštinová 
čp. 19 (Kubcová), Josef Ptáček čp. 55, Jiří Suk čp. 103

20. prosince – zemřela KVĚTOSLAVA POLONČEKOVÁ, bývalá místní občanka  
z čp. 28 ve věku 81 let – manžel ing. Ondřej Polonček vedoucí místního polesí zemřel 
v roce 1989.



25

• V první dekádě měsíce ledna proběhla v Královéhradecké diecézi „Tříkrálová sbír-
ka“ pod patronací diecézní charity. Celkem bylo vybráno 9 432 229 Kč, z toho  
v Náchodě 653 088 Kč a v naší obci 10 298 Kč.

• Dne 24. ledna se v místní kapli uskutečnila sbírka na postižené zemětřesením  
na Haiti. Vybráno 5 352 Kč. Farnost Náchod 79 400 Kč.

• Dne 13. února oznámilo vatikánské středisko, že byl do funkce pražského arcibis-
kupa zvolen biskup Mons. Dominik Duka, OP, dosavadní biskup královéhradecký.  
K převzetí úřadu v Praze došlo 10. dubna 2010.

• Pražská arcidiecéze je nejstarší v České republice. Založena byla roku 973 a prv-
ním pražským biskupem byl Dětmar, druhým Vojtěch. Prvním arcibiskupem se pak 
po povýšení na arcidiecézi roku 1344 stal Arnošt z Pardubic (pochován v Klad-
sku). Mons. Th Lic. Dominik Duka, OP, je již 36. arcibiskupem pražským. Od vzni-
ku samostatné republiky se na arcibiskupském stolci vystřídalo pět biskupů. V roce 
1919 – 31 František Kordáč, 1931 – 41 Karel Kašpar, 1946 – 69 Josef Beran, 
1977 – 91 František Tomášek, 1991 – 2010 Miroslav Vlk.

• Mons. Karel Otčenášek, emeritní biskup královéhradecký a osobní arcibiskup osla-
vil 13. dubna 90 let života. Současně oslavil 65. výročí kněžského a 60. výročí  
biskupského svěcení – služebně je tak druhým nejstarším biskupem na světě. V naší 
obci v roce 1991 sloužil slavnostní mši svatou k 50. výročí vysvěcení místní kaple.

• Dne 11. července sloužil u nás naposledy mši sv. Mgr. ing. P. Vladimír Handl,  
který byl přeložen na farnost do Krouna.

• Dne 1. srpna sloužil prvně bohoslužbu v místní kapli P. Václav Hejčl, který do  
Náchoda přišel v důchodovém věku na výpomoc z Malých Svatoňovic.

Mons. Karel Otčenášek, biskup královéhradecký se zúčastnil 21. července v roce 1991  
slavnostní mše v naší kapli k 50. výročí vysvěcení
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XIX. Setkání Čermných 
Jaroslav Lukáš             

Od roku 1991 se pravidelně v letních měsících koná Setkání Čermných. V České  
republice je 11 obcí majících ve svém názvu jméno „Čermná“ a z nich se pravidel-
ně setkání účastní sedm až osm obcí. Letošní setkání se uskutečnilo 26. června 2010  
ve sportovním areálu obce Libouchec.
Postupem času začali účastníci z jednotlivých obcí jezdit ve stejnobarevném tričku,  
a to pro jednodušší rozlišování příslušnosti ke „své“ Čermné.    
Setkání bylo zahájeno po prezentacích soutěžních týmů a následném rozlosování  
v 10.00 hod. starostou obce Libouchec Ing. Jiřím Štěrbou. Již na minulém setkání  
v obci Čermná v Krkonoších probíhala sportovní klání ve společném duchu. Kromě 
tradičních turnajů fotbalistů, soutěže dobrovolných hasičů apod. byla i zde pro starosty  
a zastupitele obcí zorganizována „soutěž starostů“. Všichni soutěžící zodpovědně  
zastupovali svou obec a jednotlivé disciplíny soutěže byly doprovázeny fanděním při-
hlížejících. Soutěž dobrovolných hasičů nesla název „Závod požární všestrannosti“.  
Ve tříčlenných hlídkách účastníci na připravené trase plnili ne vždy jednoduché úkoly, 
za které získávali body, které byly společně s časem rozhodující pro konečné pořadí  
v celém závodu.  
Celému dni přátelského setkání přálo počasí, a tak zábavné soutěže a vystoupení při-
nesly všem účastníkům nezapomenutelné zážitky. Oficielní setkání starostů, zastupitelů 
a zástupců jednotlivých obcí proběhlo velmi srdečně a diskutované podněty byly pro 
každou z obcí přínosem.
V podvečer setkání proběhlo slavnostní vyhlášení soutěží a předání cen. V soutěži  
starostů jsme obsadili krásné bronzové místo a v závodě požární všestrannosti to byla 
celkem tři ocenění. Na podiu poté následovala vystoupení hudebních skupin Pohoda  
s Františkem Nedvědem ml., skupinou Lazaret band a známého YO YO Bandu.  
Ve 23 hodin proběhl ohňostroj a pokračovala taneční zábava s kapelou UXB.
Na závěr bych chtěl všem zúčastněným poděkovat a ostatní pozvat na jubilejní příští 
setkání, které proběhne v červnu 2011 v Čermné u Domažlic.

P. Václav Hejčl
Narozen 22. 10. 1947  
v Šonově u Nového Města nad Metují. 
Vysvěcen na kněze 30. 6. 1973  
v Litoměřicích od 1. 8. 2010 vypomáhá 
ve farnosti Náchod a Studnice
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Návštěva osady Čermná u Libouchce
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  8. ledna
  
  9. ledna
10. ledna
  
  
30. ledna
13. února

14. února
20. března

27. března

  3. dubna
24. dubna
24. dubna
 
 7. května

14. května
16. května
  7. června
12. června
17. června
26. června
21. července
  7. srpna

26. září
10. října
16. října
16. října
12. listopadu
23. listopadu

28. listopadu

28. listopadu

16. prosince

Přehled kulturních a prospěšných akcí

Myslivecký ples v kulturním domě v Borové v režii honebního společen-
stva Česká Čermná – Borová, hudba J. K. Band
tříkrálová sbírka pro Charitu
taneční kurz pro manželské a partnerské dvojice pod vedením taneční-
ho mistra Leoše Štěpa v hostinci u Javora, celkem 6 lekcí, první 10. led-
na, kurzovné 800 Kč
hasičský ples – hraje kapela Pavla Maršíka z Římova
tradiční čermenský masopust – sraz masek v 10 hodin, taneční zábava  
ve 20 hodin, hraje DJ Klykoš (Miloš Forman) – pořadatel SRPDŠ
dětský karneval na sále u Javora od 14 hodin – pořadatel SRPDŠ
na sále s Jitkou Folbrechtovou „velikonoční zdobení“, věnečky, misky, 
malování voskem 
prima bašta s tanečkem v režii nájemce hostince – k tanci a poslechu 
hraje a zpívá p. Braha
velikonoční zábava v hostinci u Javora v režii nájemce – vstupné 60 Kč
mobilní svoz nebezpečných odpadů – firma Marius Pedersen v režii OÚ
svoz železného šrotu, sběr velkoobjemového odpadu (koberce, lino,  
molitan) – zajišťují hasiči
OÚ organizován sběr věcí dle seznamu pro Diakonii Broumov do  
9. května
ZŠ zajistila pro veřejnost ve škole oslavu „Dne matek“
vítání občánků na OÚ
výlet dětí z MŠ do zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem
dětský den v areálu sokolovny
školní zájezd do Adršpašských skal
setkání obcí Čermných v Čermné u Libouchce
memoriál Václava Havrdy – fotbalový turnaj na sokolovně
členové honebního společenství Česká Čermná – Borová připravili 
bohaté občerstvení v areálu sokolovny pro majitele honebních pozemků 
obou obcí
varhanní koncert v místní kapli
vítání občánků na OÚ
mobilní svoz nebezpečných odpadů – firma Marius Pedersen v režii OÚ
svoz železného šrotu – zajišťují hasiči
martinské posezení s hudbou v restauraci u Javora v režii nájemce
výroba adventních věnců a vánoční výzdoby – společně žáci ZŠ, učitelky, 
rodiče i ostatní občané 
vánoční strom – rozsvěcení na rostlém stříbrném smrku v parku u kaple 
zajistili hasiči a OÚ, pásmo koled žáci ZŠ
vyhodnocení dvou kategorií soutěže „rozkvetlý dům, rozkvetlá zahrada“ 
na obecním úřadě
vánoční besídka v ZŠ pro místní občany začínající v 10 hodin, v 15 hodin 
vzájemné setkání školáků v místní škole se sousední obcí Brzozowie
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Zleva: Václav Jireček, Kristýna Krombholzová a Václav Tichý 

Zleva: Martin Nemček a Jakub Korec
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Výstavby a opravy v obci
Eva Smažíková

V letošním roce jsme uspěli se žádostí z programu Státního fondu životního prostře-
dí na zateplení mateřské školky, výměnu oken a zdroje vytápění. Projekt byl zaevi- 
dován pod názvem „EKO-školka, energetické úspory a přechod na ekologické vytápění  
v MŠ Česká Čermná“, číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/09.04089.
Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel celé akce, a to firma  
ALSTAV s.r.o. Nové Město nad Met., která nabídla nejnižší cenu. Práce na budově 
začaly v měsíci červnu a ukončeny byly v polovině září, kdy byl uveden do provozu 
nový kotel na spalování dřeva nebo peletek. V kotelně došlo k vybourání starého kot-
le o výkonu 110 kW, kde se topilo uhlím nebo koksem, a byl instalován nový kotel  
o výkonu 35 kW. Kompletně došlo k zateplení celého pláště budovy a stropu, na půdě  
byla částečně zhotovena pevná podlaha. Jak si můžete všimnout, byla také kompletně 
zhotovena nová fasáda na celém objektu, vyměněny dveře a okna včetně parapetů, 
byly osazeny nové radiátory ve všech prostorách školky. Došlo k vybourání skleně-
ných cihel na schodišti a k částečnému zazdění tohoto prostoru a umístění 2 ks oken.  
Po ukončení vnitřních prací byla celá budova vymalována. Dále byla opravena stře-
cha na skladu dřeva a zaústění včetně vsakovací plochy vrchního svodu dešťové vody. 
Tím byla dokončena kompletní rekonstrukce mateřské školy. Náklady na výše uvedené  
práce činily 2 069 804 Kč. Na úhradu této částky nám poskytla Česká spořitelna úvěr 
ve výši 1 500 000 Kč. Ostatní jsme platili z rozpočtu obce. V listopadu jsme obdrželi  
dotaci ve výši  1 578 657,60 Kč a tento úvěr jsme splatili.
Na základě provedených prací dojde k významnému snížení náročnosti provozu MŠ  
a snížení spotřeby energií. Budou splněny normované požadavky na energetickou  
náročnost budovy, dojde ke splnění tepelně technických požadavků a významnému 
snížení emisí škodlivin do okolí při vytápění a tím také zátěže pro okolí, díky instalaci 
nového kotle na biomasu s řádově nižšími emisními charakteristikami.
Také nám firma Karla Špeldy zhotovila zpevněné plochy pro tři stání kontejnerů na sklo 
a plasty (u obecního úřadu, u zastávky a u koupaliště) a zpevnili jsme část prostoru na 
sokolovně, a to pod altánem a v okolí. Celkové náklady 120 000 Kč. Dále byla opra-
vena část místní komunikace nad koupalištěm, kde došlo ke zpevnění podloží a násled-
ně byl položen nový asfaltový kryt vozovky. Firma VAK a.s. Náchod vyměnila hlavní  
vodovodní řád od čp. 128 (obecní úřad) po čp. 94 (Novákovi). S výměnou zastaralého 
vodovodního řádu se bude pokračovat i v příštích letech a to na komunikaci od čp. 114 
(Francovi) po čp. 173 (Švorcovi) a dále pak v Uličce od čp. 58 (Čechurovi) po čp. 128.
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Mateřská škola – stará kotelna 

Mateřská škola – nová kotelna 
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Varhanní koncert
Josef Nývlt

Vážení přátelé,
jako vzácné perličky na stříbrné nitce se pro nás stávají varhanní koncerty Orlicko-klad-
ského varhanního festivalu, v pořadí již 14. ročníku, který je obsazován vynikajícími 
varhaníky. V jejich podání jsou uváděna také vynikající díla světové hudební tvorby  
a to nejen díla instrumentální, ale i doprovodná. A tak jsme se opět sešli u nás v našem 
kostelíku dne 26. září 2010 ke krásné hudební produkci, kterou zahájila uvítáním uměl-
ců a přítomných posluchačů naše starostka paní Eva Smažíková. V zápětí již rozezněl 
místní varhany zakladatel uvedeného festivalu pan profesor Michal Novenko. Zpěvnou 
část koncertu předvedla paní profesorka Helena Matyášová. V jejich provedení zazněly 
skladby od skladatelů Girolama Frescobaldiho, Antonio Vivaldiho, Johanna Sebastiana 
Bacha, Roberta Schumanna, Georga Friedricha Handela, Felixe Mendelssohna-Bart-
holdyho, Bohuslava Martinů, Michala Novenko, Fryderyka Chopina, Antonína Dvo-
řáka. V zaplněném kostelíku jsme prožili krásné chvíle uměleckého přednesu těchto 
skladeb a vděční posluchači odměňovali jednotlivá díla bohatým potleskem. Již dnes 
se těšíme na další koncert v příštím roce. V této části bych se ještě chtěl zmínit o další 
hudební činnosti. V našem kostelíku účinkuje malý pěvecký smíšený sbor, dle potřeby 
doprovázený mimo varhan také hudebníky z řad místních občanů. V průběhu minulých 
let prošla tímto souborem pěkná řádka zpěváků a hudebníků. V současné době se zde 
ke zkouškám a konečnému vystoupení scházejí tito místní i přespolní občané: Josef 
Marek – zpěvák, solista, Josef Schejbal – zpěvák, hudebník, Jan Malina – zpěvák, 
hudebník z Dobrošova, Helena Suchánková – zpěv, Hana Jirečková – zpěv, Libuše  
Machová – zpěv, Marie Nývltová – zpěv, Jiřina Švorcová – zpěv, Alena Kožešníko-
vá – zpěv, Bára Malinová – zpěv, hudebnice z Dobrošova, Kateřina Marková – zpěv, 
hudebnice, Vendula Karešová – zpěv, hudebnice, Lucie Hubková – zpěv, hudebni-
ce, Josef Nývlt – varhany, vedoucí souboru. V této době již soubor dosahuje slušných  
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Taneční kurz v obci Česká Čermná 
Jaroslav Lukáš             

V naší obci se nám podařilo zorganizovat 1. ročník tanečního kurzu pro manželské 
páry a partnerské dvojice. Za přispění obce, spolupráce školy a provozovatelů hostince  
u Javora byl pod vedením tanečního mistra p. Luboše Štěpa s partnerkou dne 10. ledna 
2010 zahájen plně obsazený taneční kurz. Ze strany místních občanů byl velký zájem, 
a tak se podařilo kurz obsadit prakticky ihned po ohlášení na plakátech a na interneto-
vých stránkách obce počtem 15 párů. V šesti tanečních lekcích jsme si zopakovali zá-
kladní kroky a figury k tancům polka, valčík, walz, jive, cha-cha, tango, foxtrot a blues. 
Ke zpestření byly přidány také country tance.
Všechna odpoledne probíhala ve znamenité atmosféře. Nadšení a odvaha párů nebraly 
konce a všichni se podle mého názoru úžasně bavili. Báječná odpoledne se protáh-
la do večerních hodin a dobře naladěni jsme se rozešli do svých domovů a těšili se 
na další neděli. Závěrečná lekce kurzu byla prodloužená a zde již mnohé páry tančily 
jednotlivé  tance skoro jako v neméně známé „Stár Dance“. Pokud bude ze strany  
občanů zájem, tak budou kurzy pokračovat i v následujících letech. Kurzu se mohou 
zúčastnit nejen ti, kteří si chtějí jednotlivé tance zopakovat, ale i ti, kteří by chtěli kouzlo 
tance teprve objevit. Tanec je především společenská událost a tančit se dá v každém 
věku.     

Společná fotografie kurzu 2010 

hudebních výsledků při svých vystoupeních, jak při slavnostních mešních obřadech,  
tak i při rozloučení s občany na poslední cestě. Chtěl bych vyjádřit všem členům sou-
boru poděkování za trpělivost a pěkné výsledky jejich snažení. Můj dík patří také paní 
starostce Evě Smažíkové za podporu při udržování místních varhan a velmi kladný vztah 
k festivalovým akcím.
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Rok 2010 na základní škole
Libuše Prokopová

Život školy se odvijel od plnění výchovných a vzdělávacích cílů v rámci školního 
vzdělávacího programu (ŠVP), který postoupil do 4. ročníku.
Během školního roku jsme pořádali spoustu akcí a projektů, které se už staly 
tradicí: Masopust, Karneval(ve spolupráci se SRPDŠ), Velikonoce, vlastivědný 
projekt Cestování po Evropě, Den matek, Den plný sportu a her (opět ve 
spolupráci SRPDŠ a ObÚ), Spaní ve škole, Den slabikáře, Halloween, Vánoce  
(s polskými přáteli z Březové). S žáky jsme se zapojili do různých soutěží: do-
pravní soutěž O pohár starostů, výtvarná soutěž Zmrzlinový svět, celorepub-
liková matematická soutěž kategorie Klokánek a Cvrček – 4. místo. Nadále  
vedeme žáky soutěživou formou k třídění odpadu, sběru léčivých bylin (výsled-
ky soutěží viz závěr článku). Během roku proběhly některé nové akce: Ptáci 
a obojživelníci – dvě besedy s ornitology z Hnutí AROCHA z České Skalice,  
Zahraj mi, dudáčku – hudební program – společně s MŠ, Den s rytířem Óčkem 
– dětský den se soutěžemi, tancem a hudbou, hrami v areálu sokolovny (orga-
nizovala pražská agentura) – společně s MŠ, prvoukový projekt Třídění odpadů 
a recyklace a Zdravé zuby. Na výlet jsme vyrazili do nedalekých Adršpašských 
skal. kromě turistiky si žáci užili trochu adrenalinu ve zdejším Lanovém cent-
ru. Před Vánocemi jsme zhlédli výstavu kostýmů ze seriálu Arabela na zámku  
v Novém Městě n. Met. a v České Skalici jsme prožili Vánoce v Barunčině 
škole. Svůj vlastní ŠVP realizovala i školní družina, která letos kromě činnos-
tí naplánovaných dle ročních období a měsíců zařadila ještě tyto projekty: Vý-
roba adventních věnců a vánočních svícnů s rodiči, Karnevalové odpoledne  
(tanec, soutěže, zpěv, skupinová práce), příprava občerstvení na Den matek – 
nákup surovin, výroba těsta, pečení a zdobení piškotu krémem, Čarodějnické 
odpoledne – společně s přírodovědným kroužkem – lukostřelba, vzduchovky, 
vědomostní soutěže a úkoly, opékání vuřtů, zpěv při kytaře, Dětský den – pří-
prava palačinek, obsluha a servírování, hry v týmech, na podzim společně  
s přírodovědným kroužkem a místními myslivci děti podnikly výlet do Nového 
Města, účastnily se v Náchodě Bambiriády. První větší akcí kalendářního roku  
je vždy zápis školáčků pro nový školní rok. Konal se 22. 1. 2010 a zapsá-
ny byly 4 děti. Jednomu byl povolen na základě žádosti rodičů odklad školní  
docházky. Na konci školního roku 2009/2010 jsme se rozloučili s těmito žáky: 
K. Zelená a K. Vránová (obě z České Čermné) po prázdninách nastoupily na 
víceleté gymnázium v Náchodě, K. Stillerová (Česká Čermná) a D. Siebenová 
(Lipí) se začaly učit v 6. ročníku na ZŠ Nový Hrádek, M. Kusík z Lipí přestou-
pil do 3. ročníku do ZŠ Náchod – Plhov.
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Organizace školy v roce 2010/2011:

1. září 2010 nastoupilo do školy 26 žáků, z toho 3 prvnáčci: Veronika Kvapi-
lová a Veronika Sádovská z České Čermné a Josef Zvoníček z Borové.
Žáky jsme rozdělili takto do tříd:
I.  třída: 1.,2. a 3. ročník – 3 + 8 + 4 žáci – celkem 15 žáků – tř. uč. L. Pro-
kopová.
II.  třída: 4. a 5. ročník – 5 + 6 žáků – celkem 11 žáků – tř. uč. H. Hlaváčková.       
Vychovatelkou ve školní družině je paní E. Voborníková, která též dobírá  
v kmenových třídách hodiny angličtiny, VV, HV, TV, Pč a prvouky. Děti se 
mohou zapojit do různých kroužků – angličtina, počítače, výtvarný, sportovní 
a přírodovědný (organizuje řadu víkendových pobytů) – všechny pod vedením 
pedagogů školy a vedoucí tábora. V rámci reedukční činnosti se věnuje i žákům  
s obtížemi v učení. Rodičům je nabízena možnost návštěvy ve výuce – využí-
vají to hlavně rodiče menších školáčků. Mrzí mě, že se nepřijdou podívat ro-
diče těch žáků, kteří mají ve škole problémy s učením či chováním. Moh-
li by pozorovat denní život školy a porovnávat práci své ratolesti s ostatními 
v kolektivu třídy. Škola uspěla v žádosti o finanční podporu v projektu Škola 
pro udržitelný rozvoj – chceme z poskytnutých peněz dokončit úpravu školní  
zahrady a vybudovat výukový a odpočinkový altán. Druhou dotací, kterou  
v současné době čerpáme, je dotace s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělává-
ní na základních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání, OP VK. Z těchto  
peněz chceme mimo jiné zakoupit do třídy interaktivní tabuli a zařídit počítačovou  
učebnu. Vše důležité ze života školy můžete sledovat obrazem i slovem na webo-
vých stránkách školy www.zs.ceskacermna.cz, které pro nás tvoří p. ing. 
J. Hlaváček.
Veškeré akce školy by nebylo možné organizovat bez aktivní účasti a plného 
pracovního nasazení všech zaměstnanců, kteří se dětem věnují i na úkor své-
ho volného času, bez podpory obecního úřadu a několika dobrovolníků z řad  
rodičů. Proto mi dovolte, abych jim touto cestou mockrát poděkovala.
V tomto roce byla prováděna jen běžná údržba a drobné úpravy, jelikož veš-
keré volné finance se využily ve školce, kde byla provedena 2. etapa její  
rekonstrukce. Alespoň částečně byl zajištěn bezpečný pohyb žáků v okolí školy 
pomocí svislých dopravních značek a vodorovného značení na vozovce.

Soutěž „O nejlepšího sběrače“ pokračovala 6. ročníkem.

Žáci nasbírali celkem 6 134,1 kg starého papíru a 903 pytlů s PET lahvemi 
a obaly TETRAPAK. Patří jim i rodičům velký dík, zapojily se tím do třídění 
odpadu v obci. Škola tím vlastně i velmi nenásilnou formou plní požadavky 
environmentální výchovy. Sběrači byli oceněni na Dnu plném sportu a her 
(12. 6. 2010)
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Umístění těch nejlepších: 
   

Sběr bylin
Žáci sesbírali téměř 43 kg léčivých bylin a pomerančové kůry. 

Den plný sportu a her byl skromější co do délky trvání, ale tradičně velmi 
bohatýna soutěže, předvedení umu dospělích i mládeže. Zúčastnilo se jej víc 
jak 100 dětí. Zahájil jej seskok parašutisty, zhledali jsme výcvik agility psů, mo-
del vrtulníku. Děti překonávaly pavoučí sítě, zdolávaly uzkou lávku a chůzi na 
chůdách, vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, na provizorní sedačce přejížděly 
nad „propastí“, zaměstnaly mozkové buňky řešením hlavolamů a kvízů, hasič-
ský „polygon“ a stříkání na terč pro ně bylo též atraktivní, s velkým nasazením 
všechny vyzkoušely vodorovný bungee jumping, v sedlech koní se každý vystří-
dal několikrát. Na konec opět vypuklo „pěnové veselí“.
Finančně přispěl částkou 10 000 Kč místní obecní úřad, jelikož naše žádosti  
o dotace na tento den nebyly na Královéhradeckém kraji ani v Náchodě úspěš-
né. Závěrem mi dovolte poděkovat všem dobrovolníkům za organizaci celého 
dne a sponzorům za drobné dárky, zajištění občerstvení a něčeho sladkého  
na zub.  

1.    P. Stříteská – 175 pytlů

2.    J. Urbánek – 172 pytlů

3.    V. Lesková – 138 pytlů

1.    T. Lesková – 1 457 kg

2.    M. Urbánková – 1 278,5 kg

3.    M. Benešová – 562 kg

kategorie PET lahve: kategorie papír:

pomerančová kůra: byliny:

1.    D. Siebenová – 17 450 g

2.    V. Lesková – 8 600 g

3.    T. Lesková – 8 500 g

1.    M. Benešová – 2 940 g

2.    J. Drška – 2 900 g

3.    F. Drška – 2 250 g
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Mateřská škola Česká Čermná 
Jarmila Exnerová

Kolektiv MŠ tvoří vedoucí a zároveň i učitelka Jarmila Exnerová, učitelka 
Alena Brahová, uklízečka a také na nízký úvazek učitelka Kristiana Koláčná, 
hlavní kuchařka Jitka Kulhánková, vedoucí školní jídelny Vladislava Mošnerová  
a topič Radomír Balcar.

Průběh roku 2010 v naší mateřské škole

Na začátku měsíce ledna došlo v mateřské škole ke změně pedagogického  
personálu. Stávající učitelka Eliška Rulcová odešla ze zdravotních důvodů  
(rizikové těhotenství) a na její místo nastoupila učitelka Alena Brahová. Paní 
učitelka je z Náchoda a má dlouholetou učitelskou praxi.
Obě učitelky, jak paní uč. Exnerová tak paní uč. Brahová se dohodly, že bu-
dou pokračovat ve vedení kroužků na MŠ. Výtvarný kroužek vedla již dále paní 
uč. Brahová a hru na flétničku začala učit paní uč. Exnerová. Angličtinu vede  
stále paní uč. Eva Voborníková.
V tomto školním roce bylo v MŠ 8 předškoláků, 4 z nich s předpokládaným  
nástupem do ZŠ Česká Čermná.
Předškoláci s paní učitelkou Exnerovou, tak jako každoročně, navštívili před 
zápisem základní školu. Paní ředitelka Prokopová měla pro všechny děti, jak 
předškolní, tak i školní, připravený program. Dětem z MŠ se tento strávený 
čas se školáky moc líbil. 
Tuto zimu si děti opravdu užily. Byla dlouhá a vydatná na sníh, takže mohly se 
zalíbením pekáčovat, stavět bunkry a sněhuláky až do jara. Samozřejmě neza-
pomněly chodit přisypávat krmení do krmelců a koňům a ovcím do ohrady.
V měsíci dubnu také proběhl zápis do MŠ. K zápisu se dostavilo 11 dětí, přija-
to bylo 10. V tomto školním roce bylo zařazeno do ZŠ 7 dětí a jedno dítě mělo 
odklad školní docházky. Do ZŠ Česká Čermná odešly 3 děti – Veronika Kvapi-
lová, Veronika Sadovská a Josef Zvoníček. 

Akce pro rodiče a děti:

• Podzimní setkání – třídní schůzka 
• Mikulášská besídka se zpěvy, básněmi a nadílkou
• Vánoční rozjímání – posezení s rodiči a dětmi u stromečku s vánočním  

programem
• Společné Velikonoční tvoření
• Výlet do ZOO – společně s rodiči a sourozenci
• Slavnostní rozloučení s předškoláky
• Slavnostní vítání nových dětí 
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1. řada: pí. uč. A. Brahová, A. Špaček (Jizbice), V. Kvapilová (Č. Čermná), N. Klamtová 
(Jizbice), K. Kuťáková (Borová), F. Hurdálek (Náchod), D. Zvoníčková (Borová) 

2. řada: V. Sadovská (Č. Čermná), K. Kolaříková (Náchod), M. Doležalová (Dobrošov),  
N. Kulhánková (Č. Čermná), K. Sychrovská (Č. Čermná), O. Špaček (Náchod), 

J. Zvoníček (Borová), pí. uč. J. Exnerová
3. řada: J. Mencl (Ohnišov), R. Zámečník (Jizbice), K. Krombholzová (Č. Čermná), 

J. Jakubcová (Borová), K. Machová (N. Hrádek), J. Smola (Č. Čermná), 
A. Borůvková (Č. Čermná), T. Kožešník (Č. Čermná), K. Haucková (Č. Čermná), 

O. Pšeničková (Jizbice), J. Mencl (Ohnišov)

Akce pro děti: 

• Společná oslava narozenin a svátků s drobnými dárky 
• Oslava Dne matek s přáním a sladkým dárkem pro maminky
• Pálení čarodějnic – den v maskách
• Čistění studánek – přírodovědné vycházky do lesa (ekologie) 
• Plavecký výcvik pro předškoláky 
• Pečení vánočního cukroví
• Návštěva ZŚ s předškoláky
• Pečení velikonočních perníčků a beránka, zdobení vajec
• Masopust – Den v maskách, procházka obcí
• Hudební představení v ZŠ – hra na dudy se zpěvem 
• Oslava Dne dětí s programem spolu s dětmi ze ZŠ – Veselý den
• Den dětí – týden plný her, zábavy a sportování
• Hledáme poklad – hra na stopovanou
• Focení dětí 2x do roka
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• Opékání a spaní v MŠ
• Návštěva divadelního představení v MŠ na Novém Hrádku
• Slavnostní předání vysvědčení z kroužku Veselé pískání a z Výtvarně-pra-

covního kroužku

Společné akce se ZŠ: 

Návštěva ZŠ s předškoláky před zápisem do první třídy
Společná oslava Dne dětí na hřišti u Sokolovny – sport, tanec soutěže, zpěv, 
(Pražská akce) pod názvem Den s rytířem Óčkem
Hudební představení v ZŠ – hra na dudy se zpěvem 
Oblast materiálního vybavení a oprav 
V tomto školním roce v letních měsících byla v rámci projektu provedena  
celková oprava MŠ a provedeny tyto činnosti: 

• vyčištění koberce ve třídě
• zakoupení a natažení nového koberce do herny
• zprovoznění internetu ve třídě 

Provoz MŠ byl v době prázdnin převeden na dva týdny do základní školy,  
zajišťovaly jej obě učitelky. Všechen personál se také podílel ve svém volnu na 
úklidu celé MŠ tak, aby provoz byl zahájen co nejdříve. To se taky podařilo  
a provoz byl zahájen dne 23. srpna 2010. V nově zrekonstruovaných prosto-
rách MŠ se nám velmi líbilo a pěkně pracovalo, k tomu přispíval úžasný kolek-
tiv dětí a v nemalé míře dobře sehraný pracovní kolektiv celé mateřské školy.
Do budoucna si přejeme, abychom naši mateřskou školu opět zcela naplnily 
usměvavými a úžasnými dětmi, aby naše práce s nimi byla tak příjemná jako  
v tomto školním roce.
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Chataři, chalupáři 
Alois Maršík

O tom, že Češi jsou národem chatařů a chalupářů, se můžeme přesvědčit i v naší 
obci. Na chaty, bungalovy nebo dači sice vyrážejí milovníci přírody i na severu Evro-
py, v USA či Rusku, ale nelze popřít, že u nás je tento fenomén nejrozšířenější. Čeští 
chataři vlastně vznikli po roce 1918 z prvorepublikových trampů. Nejaktivnější byli 
v okolí větších měst a samozřejmě i v okolí Prahy. Vydávali se o víkendech do okolí 
řek, přespávali pod širákem a později začali stavět různé přístřešky a sruby. Zakládali 
osady. Nejstarší byla „Ztracená naděje“ u Svatojánských proudů staré Vltavy a z nej-
známějších to byla Askalona. Příbytky v osadách byly zpočátku jen prkenné boudy,  
ale postupně je majitelé stavebně stále vylepšovali. Stavělo se nejen na březích řek,  
ale také na stráních a na skalách. Trampové si zde vytvářeli vlastní svět plný romantiky,  
táborových ohňů, trampských písní, ve kterém si všichni byli rovni. 
Po druhé světové válce začalo trampské hnutí stagnovat. S nástupem dalších generací 
se chataření změnilo v méně náročnou víkendovou rekreaci, která již s původní ideou 
splynutí s přírodou neměla mnoho společného. Z některých chatek se staly domky a na 
osadách se začaly uplatňovat soukromé zájmy. Objevil se i dalších český fenomén: cha-
lupaření. Bylo třeba zalidnit prázdné domy v oblasti vysídlených Sudet a ne všichni zde 
chtěli zakotvit natrvalo. Touze koupit na venkově kdekoliv chalupu a trávit takto volný 
čas v přírodě nahrála i politická situace trampingu a skautingu nepřející. Klima po roce 
1968 ještě víc podpořilo chuť lidí unikat z měst do soukromého prostředí a realizovat  
se při stavbě a údržbě chat a chalup. Statistické údaje ze 70. let dotvrzují, že každoročně 

První chata p. Antonína Vlčka v naší obci
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bylo postaveno až 8 tisíc nových rekreačních objektů. Stále rostl i počet chátrajících 
venkovských stavení, která chalupáři zachránili před demolicí. V letech 1970 až 1991 
se počet rekreačních objektů v České republice zvýšil dvaapůlkrát. K tomuto datu bylo 
u nás 267 632 rekreačních objektů, z toho 213 865 chat. Od té doby se tento počet 
drží zhruba na stejné úrovni. V současnosti přibývá spíše těch, kteří víkendové obydlí 
upravují na trvalé bydlení. Přenechávají městský byt dětem nebo vnoučatům a sami 
se na venkov stěhují, nebo chaty či chalupy pronajímají. Je zajímavé, že se rodiny 
nezbavují venkovských příbytků ani při generační výměně. Nejen původní vlastníci,  
ale i jejich děti, které na chatě či chalupě prakticky vyrostly, si vytvořily k těmto místům 
silné citové vztahy.
Prvním chatařem v naší obci byl náchodský občan pan Antonín Vlček, který na nově 
postavené kapli prováděl klempířské práce. Koupil od rodiny Punarovi chalupu čp. 39 
se zahradou a na tomto místě postavil po roce 1945 chatu. V roce 1965 obec kupuje 
tento pozemek (bez chaty) a rodině pana Vlčka zajišťuje pozemek nový od Josefa Čej-
chana, na který se zmíněná chata přemístila. Na parcele, kterou obec získala, dnes stojí 
objekt obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí. Po roce 1990 došlo z evidenčních důvo-
dů k povinnému číslování chat. Této první zmíněné chatě bylo přiděleno ev. č. 300. 
Číslo 301 obdržela chata pana Adolfa Bergera z Náchoda, místního rodáka z čp. 23.  
V současné době počet chat přesáhl číslo 320, z toho 3 jsou trvale obydleny. Největší 
počet chat je ve Vrbinách a nad mateřskou školkou.
V naší obci je ke konci letošního roku 50 trvale neobydlených chalup, z toho 34  
je využíváno k rekreačním účelům. Díky chalupářům si obce udržely alespoň část  
původní architektonické zástavby. Chalupáři i chataři se převážně vzorně starají o svoje 
příbytky a jsou pro obce v každém případě přínosem.

Volby do zastupitelstva obce

Den voleb 15. a 16. října 2010. Celkový počet voličů 390, účast 270,  
tj. 69,2%. Ze zapsaných 17 kandidátů se volí devítičlenné zastupitelstvo.

Sdružení nezávislých kandidátů volební strana č. 1 
Pavel Jireček čp. 91 ................................................................. 131 hlasů
Miroslav Kožešník čp. 14 .......................................................... 155 hlasů
Martina Marková čp. 127 ............................................................ 83 hlasů
Petr Fišer čp. 116 ...................................................................... 87 hlasů
Petr Martínek čp. 106 ................................................................ 30 hlasů
Tomáš Kulhánek čp. 125 ............................................................ 75 hlasů
Anna Jirušková čp. 1 .................................................................. 59 hlasů
Jana Stillerová čp. 182 ............................................................... 66 hlasů
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Sdružení nezávislých kandidátů volební strana č. 2
Eva Smažíková čp. 167 .............................................................. 253 hlasů
Jaroslav Lukáš ev. č. 317 .......................................................... 222 hlasů
Jiří Lhotský čp. 175 .................................................................. 204 hlasů 
Jan Zelený čp. 48 ..................................................................... 157 hlasů
Petra Kvapilová čp. 184 ............................................................ 131 hlasů
Pavel Smola čp. 190 ................................................................. 222 hlasů
Zdeněk Stříteský čp. 20 ............................................................. 168 hlasů
Daniela Malínská čp. 5 ................................................................ 79 hlasů
Pavlína Sychrovská čp. 132 ........................................................ 160 hlasů

Do zastupitelstva obce byli zvoleni z volební strany č. 1 první tři kandidáti, z vo-
lební strany č. 2 prvních šest kandidátů. Na ustavující  schůzi dne 10. listopadu 
byli zvoleni Eva Smažíková starostkou a zástupcem starostky Jaroslav Lukáš.

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Den voleb 28. a 29. května 2010. Celkový počet voličů 385, účast 283, tj. 73,5%, 
platné hlasy 281 

Výsledky:
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) ............................................. 57 hlasů
Věci veřejné ........................................................................................... 56 hlasů
TOP 09 ................................................................................................. 56 hlasů
Občanská demokratická strana ................................................................. 42 hlasů
Křesťanská a demokratická unie-Českosl. strana lidová ................................. 25 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy ......................................................... 13 hlasů
Strana Práv Občanů Zemanovci (SPOZ) ...................................................... 8 hlasů
Strana zelených (SZ) .................................................................................. 5 hlasů
Suverenita-blok Jany Bobošíkové, Strana zdravého rozumu ........................... 5 hlasů
Česká pirátská strana ................................................................................. 5 hlasů
Dělnická strana sociální spravedlnosti .......................................................... 3 hlasy
Strana svobodných občanů ......................................................................... 2 hlasy                                                                                         

Celostátní výsledky:
ČSSD – 22,1%, ODS – 20,2%, TOP 09 – 16,7%, KSČ – 11,2%, VV – 10,9%,  
KDU ČSL – 4,4%, SPOZ – 4,3%, Suverenita – 3,7%, SZ – 2,4% 
Účast voličů v ČR – 62,6%

Za hlasy voličů dostanou strany ze zákona 502 miliónů Kč.

Pravicové strany ODS + TOP 09 + VV mají v Parlamentu většinu 118 poslanců.  
Česká strana sociálně demokratická, i když získala nejvíce hlasů, pokládá výsledek  
voleb za neúspěšný – její předseda Jiří Paroubek se vzdal předsednického postu strany.
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Události z domova i ze světa

zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovy stupnice udeřilo na Haiti  
v úterý v 17,14 hod. míst. času. Epicentrum se nacházelo pou-
hých 15 km od hlavního města Port-au-Prince. Ztráty na lidech 
a majetku byly obrovské. Zahynulo přes 222 tisíc lidí. Potom  
ostrovní stát zpustošilo několik hurikánů a tropických bouří  
a od poloviny října se velmi rychle šířila cholera. Během jednoho 
měsíce od vypuknutí zemřelo 1034 lidí a téměř 17 tisíc dalších  
muselo být ošetřeno v nemocnicích.
americký prezident Barack Obama a jeho ruský protějšek Dmi-
trij Medvěděv podepsali na Pražském hradě smlouvu zpřísňují-
cí limity jaderných zbraní. Obě země se zavázaly omezit do 7 let 
počet strategických hlavic na 1550 na každé straně, což je limit 
téměř o třetinu menší než dosud.
došlo k havárii polského letadla v ruském Smolensku nedaleko  
Katyně, kde polská delegace s významnými státními osobnost-
mi včetně prezidenta Lecha Kačinského a jeho ženy měli uctít  
památku 70. výročí 22 tisíc polských důstojníků, kteří byli  
povražděni na příkaz KGB a Stalina. Všech 96 pasažérů letadla 
havárii nepřežilo.
islandská sopka Eyjafjallajokuli neboli „ledovec ostrovních 
hor“ se opět probudila již 26. února. K nové aktivitě se sopka  
přihlásila 14. dubna. Do výše několika kilometrů vyvrhla sopečný  
popel, ten způsobil výpadky letecké dopravy a uzavření vzduš- 
ného prostoru mezi 15. a 17. dubnem. Znečištění ovzduší ovliv-
nilo dopravu ve střední a západní Evropě.
v noci z 20. na 21. dubna vybuchla v mexickém zálivu rop-
ná plošina společnosti Transocean British Petrol. V době výbu-
chu zahynulo 11 dělníků ze 126 přítomných. Z narušeného vrtu  
v hloubce 1526 m začala unikat ropa do moře. Dle posledních 
odhadů až 70 tisíc barelů denně. Po 85 dnech se podařilo nej-
větší ekologickou havárii zastavit a ropný vrt utěsnit.
přívalové deště způsobily protržení odkalovací nádrže u zápa-
domaďarské hliníkárny ve městě Ajka. Milióny kubíků bahna  
se smísily s toxickým kalem, který obsahuje těžké kovy a způso-
buje lidem chemické popáleniny, poranění očí, dýchacích cest  
a trávicího ústrojí. Pronikl do pěti vesnic a městeček na úze-
mí 40 km. Likvidace největší ekologické katastrofy v dějinách  
Maďarska bude dlouhodobá a velice nákladná.
zrušena prodejna v naší obci „U Kubíčka“ v bývalé samoobsluze 
čp. 70. Hlavní důvod byl nízký obrat. Větší část místních obyva-
tel nakupuje v náchodských hypermarketech.

12. ledna   

  8. dubna

10. dubna

14. dubna 

20. dubna 

  4. dubna

10. listopadu  
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Příjmy v Kč Výdaje v Kč

Daň z příjmu ze záv. činnosti                      648 335,81

Daň z příjmu fyz. osob z podnikání  108 527,85

Daň z příjmu fyz. osob zvláštní sazba                      58 333,93

Daň z příjmu právnických osob              723 960,84

Daň z přidané hodnoty                              1 639 726,23

Správní poplatky                                          3 580,00

Poplatek ze psů                                           14 766,00

Dotace od KÚ HK – pro ZŠ (OPVK)               249 304,20 249 304,20

Odvod za odnětí ze zemědělské půdy 1 343,00

Daň z nemovitosti                                      181 157,70

Dotace – sčítání lidu 2 471,00

Dotace na volby 36 550,00 35 707,00

Dotace ze SR – činnost státní správy 198 070,00

Od Úřadu práce – zaměstnanci 328 812,00 334 076,00

Dotace – na zateplení MŠ, výměna oken, kotle 1 578 657,60 2 069 804,00

Poplatek za ubytování 220,00

Cyklostezka – příjem dotace 990 600,88   

Vodovod – prodej – splátka 59 000,00

Splátka domu 18 000,00

Nájemné 10 200,00

Náhrady za likvidaci odpadu 162 785,00 163 044,15

Za třídění odpadu od EKO-KOMu 89 750,00 74 014,85

Dotace od KÚ za 1. místo v soutěži  
Čistá obec 120 000,00

Zpevněné plochy – dlažba 52 000,00 120 000,00

Údržba přír. pam. LOUKY – dotace HK 15 000,00 52 000,00

Zeleň v obci – údržba 19 224,00 7 424,00

Příjem z poskytování služeb a výrobků 9 264,00

Lesní činnost 6 699,53 21 470,00

Úroky peněžních ústavů, poplatky 24 215,60

Hospodaření za rok 2010   
Eva Přibylová – účetní
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Počáteční stav účtu k 1. 1. 2009
Příjem úvěru v roce 2010 (MŠ)
Příjmy
Výdaje
Splátka úvěru za rok 2010 (MŠ)
Splátka úvěru z roku 2009 (Cyklostezka)

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2010  
  

732 362,65 Kč
1 500 000,00 Kč 
7 399 128,33 Kč
5 810 887,04 Kč
1 500 000,00 Kč

957 244,50 Kč

1 363 359,44  Kč

Čištění odpadních vod-rozbory 7 572,00

Silnice včetně zimní údržby, oprava MK 451 534,00

Územní plánování 10 800,00

Základní škola – příspěvek na provoz PO 447 000,00

Neinvestiční náklady za žáky Náchod, 
Nový Hrádek 67 300,00

Nákup a prodej pozemků 4 100,00 10 640,00

Vyrovnání za volby za rok 2009 3 445,00

Knihovna 13 733,00

Kultura – Ročenka, výročí občanů, sraz Čerm-
ných 950,00 90 109,00

Tělovýchovná činnost 8 400,00 34 826,00

Pohřebnictví 2 249,00

Veřejné osvětlení 49 947,00

Pojištění majetku 39 755,00

Hasiči 55 893,76 37 605,00

Obecní zastupitelstvo 611 258,00

Činnost místní správy 797 875,13

Celkem 7 399 128,33 5 810 887,04
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28. 1. 2010
OZ schvaluje
• rozpočet obce na rok 2010 na straně příjmů a na straně výdajů ve výši 3 524 070 

Kč jako vyrovnaný, návrh rozpočtu byl zveřejněn od 12. 1. 2010 do 28. 1. 2010. 
• smlouvu o zřízení věc. břemene podzemního el. vedení pro ČEZ Distribuce a.s.  

na p. p. č. 2009 a 2241. 
• dodatek ke smlouvě č. 950615 s firmou Marius Pedersen a Přílohu č.1 vyhlášky 

2/2006 o odpadech (ceník je přílohou zápisu).
OZ zamítá 
• žádost paní Benešové na odkoupení pozemku p. č. 228. Tento pozemek si obec 

ponechá ve svém vlastnictví a v současné době se neuvažuje o jeho prodeji.

18. 3. 2010
Zastupitelstvo obce nařizuje příspěvkové organizaci, aby vedla v roce 2010 účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu podle § 9 vyhl. Č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí někte-
rá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a podle § 18 zákona o účetnictví.
OZ schvaluje
• směnu pozemku  243/2 díl a) (5 m) v majetku obce za 243/4 (31 m) v majetku paní 

Kubečkové. Tímto bude hodnota majetku vyrovnána. Úhradu za vklad do katastru 
nemovitostí bude hradit p. Kubečková.

• vyhlášení soutěže „Rozkvetlý dům, Rozkvetlá zahrada“. Hodnotící komise bude  
sestavena ze tří členů zastupitelstva (p. Jireček, p. Sychrovská, p. Lesková)  
a tří členů z řad občanů (p. Jirušková, p. Hrachový). Třetí jméno bude ještě  
doplněno. Odměněni budou vždy tři vítězové z každé kategorie, a to dárkovým  
poukazem.

• přijetí dotace od SFŽP na opravu mateřské školy – výměna oken, zdroje tepla  
a zateplení fasády. Jedná se o projekt ve výši 2 617 818 Kč. Dotace ze stát.  
rozpočtu 102 354 Kč a podpora z FS (dotace) 1 740 022 Kč. 

• smlouvu na věcné břemeno s firmou ELTYM na přípojku el. vedení na st. pozemek 
p. Václava Balcara. Jedná se o Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene na p. č. 2101/1 a 2100 dle přiloženého situačního plánku.

OZ bere na vědomí 
• začátek realizace výměny vodovodního řádu od obecního úřadu (čp. 128) po křižo-

vatku (čp. 94).

20. 5. 2010
OZ schvaluje 
• celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 spolu se zprá-

vou nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za uplynulý  
kalendářní rok s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, 
a hospodaření příspěvkové organizace ZŠ v České Čermné za rok 2009. Souhla-
sí s převedením vytvořeného  hospodářského výsledku ve výši 13 035,23 Kč do  
rezervního fondu PO Základní škola.

• podepsání smlouvy s firmou ALKSTAV na akci „EKO-školka“. Firma ALKSTAV 
vzešla jako vítěz z výběrového řízení. Komise ve složení ing. Jiří Urban, ing. Jan  
Tomek a Jan Zelený doporučila jako vítěze firmu ALKSTAV s.r.o., Nové Město 

Ze zasedání Obecního zastupitelstva
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nad Metují s nejvýhodnější nabídkou. Další se umístila firma PS-STAV SEDLÁČEK 
s.r.o., Náchod, KERSON s.r.o. Dobré, DELTA Velké Poříčí a ing. Radek Myška-
stavební firma, Teplice nad Metují.

• opravu místní komunikace nad koupalištěm, která je v havarijním stavu. Opravu 
bude provádět firma Karel Špelda, Zájezd – nabídková cena 350 000 Kč.

• souhlasí s uskutečněním letního tábora Junák 77. středisko „Rod Sovy“ 11A77  
Praha 10 v termínu 1. 7. – 17. 7. 2010 na soukromém pozemku p. č. 2059  
v katastru obce.         

• zařazení naší obce do výběrového řízení o společném postupu zadavatelů při  
centralizovaném zadávání a o zmocnění zadavatele na výběr dodavatele elektrické  
energie pro obec, a to prostřednictvím Nového Města nad Metují.

1. 7. 2010
OZ schvaluje 
• počet zastupitelů ve volebním období 2010 – 2014 v počtu 9 zastupitelů.
• smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmoc-

nění centrálního zadavatele s městem Nové Město nad Metují na výběr doda- 
vatele el. energie pro obec.

• sepsání darovací smlouvy na 120 000 Kč s Královéhradeckým krajem na dar obci  
jako odměnu za umístění obce v soutěži „Čistá obec 2009“, kdy jsme získali 1. místo  
v kalorii obcí do 500 obyvatel, peníze budou použity na rekonstrukci zpevněných 
ploch pod kontejnery na sklo a plasty.

• financování vícenákladů v akci „EKO školka“ na dobetonování podlahy v kotelně  
a výměnu radiátorů, vše v hodnotě cca 185 000 Kč. 

• instalaci WEB kamery na budově školy firmou Rudolf Net. Kamera bude snímat  
prostor okolí školy.

• sepsání smlouvy na úvěr na předfinancování akce „EKO školka“ ve výši 1 500 000 
Kč dle předložené nabídky České spořitelny.

31. 8. 2010
OZ schvaluje 
• nákup pozemku p. č. 653/3 o výměře 4 m2, p. č. 210/2 o výměře 406 m2, a p. č. 

2105/3 o výměře 40 m2 za cenu 20 Kč za m2.
• nákup motorového plotostřihu a zařazení obce do Encyklopedie Královéhradecké-

ho kraje (dle došlé nabídky).
• prodej pozemku p. č. 1073 o výměře 25 m2, manželům Kvapilovým 9. 9. 2010
• udělení výjimky z počtu dětí v MŠ z 24 na 28 dětí.   
• Smlouvu o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí (jedná se  

o zateplení MŠ – akce „EKO-školka“).
• revokaci usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 3. 4. 2008 v původ-

ním znění:               
„Na základně žádosti Ministerstva vnitra ČR zastupitelstvo souhlasí s použitím lesní-
ho  p.č. 487 o výměře 2,546 ha v majetku Lesů ČR s. p. jako územní kompenzaci 
v rámci vyrovnání dluhu mezi Českou republikou a Polskou republikou z roku 1958. 
Vzhledem k tomu, že dojde ke zmenšení katastrálního území obce Česká Čermná,  
bezúplatně převést majetek ve vlastnictví Ministerstva vnitra ČR na území obce, a to  
p. č. 124, 125, 965/3 včetně objektů občanské vybavenosti na parc. č. 124 a 125  
do majetku obce Česká Čermná“. 
• Revokaci usnesení OZ schválilo z důvodu sdělení stanoviska Krajského ředitel-
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ství Královéhradeckého kraje ze dne 1. 9. 2010 č. j. KRPH-32115/ČS-2010-
0500MN-ZZ o nesouhlasu bezúplatného převodu nemovitostí – objektu čp. 116  
a 117. Obec bude i nadále jednat o bezúplatném převodu.

10. 11. 2010
OZ volí 
• do funkce dlouhodobě uvolněného starosty paní Evu Smažíkovou.
• do funkce neuvolněného místostarosty pana Jaroslava Lukáše.
OZ  schvaluje 
• zřízení výborů níže uvedených v tomto složení:
• Finanční výbor: Jan Zelený (předseda), Blanka Lukášová, Jana Stillerová
• Kontrolní výbor: Petra Kvapilová (předseda), Miroslav Kožešník, Monika Lesková
• Kulturní výbor: Martina Marková (předseda), Pavel Smola, Anna Jirušková
• Výbor pro životní prostředí: Pavel Jireček (předseda), Jiří Lhotský, Lumír Marek
• Jako zástupce obce do DSO Orlické hory, Region Novoměstsko, a také zástupce 

obce na valnou hromadu společnosti VaK Náchod a.s. byla schválena Eva Smaží-
ková.

• provádění zimní údržby panem Václavem Balcarem ve stejném rozsahu jako  
v minulém období.

• vydání ročenky za rok 2010 ve stejném rozsahu jako v minulém roce v počtu  
300 ks.

• Vánoční strom bude v tomto roce stříbrný smrk vedle kaple, termín slavnostního 
rozsvícení 28. 11. 2010 v 17.00 hodin, forma slavnostního rozsvícení podobná 
jako v minulém roce – dětské pásmo, lehké občerstvení.

30. 11. 2010
OZ  schvaluje
• vydání Oznámení veřejnou vyhláškou, vydání změny č. 3 územního plánu obce 

Česká Čermná formou opatření veřejné povahy č. 1/2010.
• darování částky 5 000 Kč JSDH Česká Čermná.
• podání žádosti do POV HK na rekonstrukci osvětlení v obci.
• doplněk č. 1 ke zřizovací listině JSDH Česká Čermná (navýšení jednotky na  

13 členů).
• podání žádosti na povolení k těžbě v obecním lese.
• rozpočtové provizorium na rok 2011, a to na straně výdajů ve výši 1/12 skutečnosti 

roku 2010 až do schválení rozpočtu na rok 2011.

Myslivost v obci – současný stav 
Lumír Marek

Již v minulosti jsme se měli možnost seznámit s tímto tématem na stránkách našich 
Ročenek. Vesměs to byly poznatky zajímavé a poutavé,  které odkrývaly mnohé z dob  
minulých. Rád  bych těmito řádky pokračoval ve šlépějích mých předchůdců a seznámil 
vás se současným stavem myslivosti v obci.
V současné době je myslivost v obci vykonávána tzv. honebním společenstvem. 
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Tímto pojmem se rozumí společenství vlastníků souvislých pozemků, které svojí vý-
měrou v součtu dosahují minimální hodnoty pro vznik honitby. Honební společenstvo 
disponuje cca 620 ha honitby, tvořené ze 2/3 polními kulturami a z 1/3 zalesněnými 
plochami. Orgánem státní správy myslivosti je zařazena do III. jakostní třídy, honební 
společenstvo hospodaří na pozemcích v katastrech obci Česká Čermná a Borová a jeho 
vznik je datován k roku 1993. Chod honebního společenstva se řídí platnými stanovami  
a vnitřním řádem. Statutárním zástupcem je starosta honebního společenstva, vše pod-
statné pak řídí honební výbor společenstva. 
Jaký je vlastně význam slova myslivost, co znamená? Litera zákona praví, že: „Mysli-
vost je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako sou-
části eko-systému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic  
a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví...“ 
V tomto duchu se odvíjí samotná činnost honebního společenstva. Není to tedy jen  
o samotném lovu zvěře, jak se mnozí mylně domnívají. Pracovní náplň honebního 
společenstva se stanovuje na myslivecký rok, který je od 1. 4. roku současného do 30. 
3. roku následujícího, tzv. valnou hromadou, která se svolává na závěr tohoto období  
a je určena všem vlastníkům honebních pozemků, tedy členům honebního společen-
stva. Zde je zhodnoceno uplynulé roční období, předloženy poznatky o hospodaření 
v honitbě a zároveň nastoleny úkoly pro rok nadcházející jak na poli pracovním, tak 
kulturním.        
Prioritou je pro nás vytváření zdravého prostředí pro zvěř, její přikrmování v době nou-
ze, péče o její zdravotní stav. Za tímto účelem jsou v honitbě vybudována myslivecká 
zařízení jak pro přikrmování zvěře, tak za účelem pozorování a lovu. Tímto směrem  
se upíná pozornost členů, vykonávajících právo myslivosti, v jarních měsících roku, 
kdy je třeba opravit různé nedostatky vzniklé zimním obdobím tak, aby zařízení byla 
bezpečná pro zvěř i pro náhodné kolemjdoucí. Během uplynulých let dostala veškerá 
zařízení svých změn. Staré a nevyhovující byly nahrazeny novými. O to více nás mrzí 
postoj některých nenechavců, kteří tato zařízení neustále ničí, hlavně v letních měsících 
roků, kdy jsou prázdniny a pohyb obyvatel v honitbě je největší.  
Naše pozornost je dále upřena na zajištění dostatku krmiva pro zimní přikrmování 
zvěře. Za tímto účelem jsou celoročně obhospodařována dvě myslivecká políčka,  
v minulosti bylo dokonce využíváno soukromých zahrádek členů pro pěstování řepy, 
kdy jsme se ji učili jednotit i okopávat. V současnosti jsou veškerá krmiva nakupována 
za přijatelné cenové relace.
Každoročně spolupracujeme se členy honebního společenstva, kteří vlastní nově za-
lesněné lesní komplexy, na odstraňování oplocení již vzrostlých porostů. Tyto se svým 
mnohdy rozpadajícím se stavem stávají pastí pro spárkatou zvěř hlavně v zimních  
měsících, kdy je honitba stále častěji navštěvována pytlačícími psy ze sousedního  
Polska. Honební společenstvo má i své tradice na kulturní a společenské úrovni. Repre-
zentační akcí bývá počátkem každého kalendářního roku již tradiční myslivecký ples. 
Jeho úroveň jak po stránce organizační, tak kulturní nepostrádá známky vysoké kvality. 
Samotná příprava, zajištění bohaté tomboly i průběh plesu se neobejdou bez pomoci 
celé řady členů honebního společenstva.
Další akcí nemalého významu je pro nás již tradiční společné posezení, pořádané pro 
členy honebního společenstva, které se pochopitelně neobejde bez zvěřinových hodů  
a dobré muziky. Jelikož je naše členská základna jak v obci Česká Čermná, tak v obci 
Borová, je tato akce pořádána střídavě v obou vesnicích. Touto cestou se sluší podě-
kovat oběma obecním úřadům za vstřícnost a pomoc při organizaci zmiňované akce.  
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Před hlavní loveckou sezonou je pořádána akce ve formě cvičných střeleb z brokových 
zbraní na střelnici p. Richarda Větrníka na Dobrošově. Cílem není určení vítězů, ale 
osvojení bezpečných návyků při zacházení se střelnou zbraní. Jak jsme poslední dobou 
informování z médií, smutných případů tohoto charakteru přibývá a prevence není 
nikdy dost.
V druhé polovině měsíce listopadu probíhá v naší honitbě společný hon na drobnou 
zvěř. Jelikož zastoupení této zvěře u nás je mizivé, jde vesměs o společenskou akci  
v podobě setkání přátel a prožití hezkého dne. V tomto duchu se pak odvíjí i tzv.  
poslední leč, kde není nouze o dobrou stravu i zábavu a kam jsou srdečně zváni všichni 
členové honebního společenstva. 
Je milé, že si někteří naši členové našli v této uspěchané době prostor a čas na práci  
s dětmi, je tím myšlena spolupráce se ZŠ v České Čermné v podobě podílení se na 
chodu přírodovědného kroužku.

Rok má 365 dní a pokud se zde uvedená činnost skloubí se starostmi všedních dnů, 
moc času nazbyt nezbývá.
Honební společenstvo v současné době čítá 13 členů, vykonávajících právo myslivosti. 
Tento stav je dán stanovami honebního společenstva a je maximální s přihlédnutím  
k výměře honitby a  bezpečnému provozování výkonu práva myslivosti.
Hospodaření se zvěří je jednou z nejdůležitějších oblastí z činnosti honebního spole- 
čenstva. 
Jedná se o zvěř srnčí, tedy zvěř, která má v honitbě své kmenové stavy, je prokazatelný 
její trvalý výskyt a tudíž je možné i její plánování chovu a lovu v takové míře, která je  

Společný výlet dětí s myslivci 
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v souladu s nasčítanými stavy této zvěře, z výše přírůstků, dále pak z výše prokazatel-
ných škod na polních a lesních kulturách. Lov ostatní zvěře černé, jelení, popř. mufloní 
se řídí dle platných zákonů. Pozornost našich členů je upřena hlavně na lov divokých 
prasat, čili černé zvěře, abychom tak minimalizovali výši případných škod. Tato činnost 
je o to obtížnější, že je závislá na migrující zvěři, jelikož tato není v honitbě trvale zas- 
toupena. Podobné je to i se zvěří jelení, která k nám poslední roky zavítává stále častěji  
k nelibosti majitelů lesních  porostů, kde působí značné škody. I tady je nutné se sna-
žit tyto škody minimalizovat, ale často i přes průběrný odstřel této zvěře jsme bezrad-
ní. Lov je pochopitelně zaměřen i na zvěř škodnou, což má kladný význam v podobě  
tlumení případných chorob.
Společně jsme nahlédli a seznámili se se současným stavem myslivosti v obci, s činnost-
mi honebního společenstva, které významnou měrou přispívají k ochraně přírody, kra-
jiny a zvěře samotné. Závěrem mi dovolte popřát všem členům honebního společenstva 
hodně zdaru jak na poli společenském, tak pracovním…
              „Myslivosti zdar“

Pozn. Pro úplnost zde uvádím přehled ulovené zvěře srstnaté za neúplný myslivecký 
rok 2010/2011:

jelen evropský
laň jelena evropského
srnec obecný
srna, srnče

3  ks
2  ks

13  ks 
14  ks

prase divoké
liška obecná
jezevec lesní
zajíc polní

33  ks
17  ks
4  ks
1  ks

LEDEN – Po vánočních svátcích, které byly na blátě, dochází již od 2. ledna k ochlazení 
a občasnému sněžení, které pokračuje až do 21. 1. 2010. Noční teploty do -10°C, 
nejnižší denní -5°C. Od 22. 1. došlo k vyjasnění, které pokračovalo až do 27. 1. 
V těchto dnech noční teploty dosáhly až -24°C (Broumov, Adršpach), u nás inverze 
od -9°C do 14°C. Největší mráz -30°C (Martínkovice) byl 28. ledna, u nás do -16°C. 
Poslední dny měsíce mrazivé počasí polevilo – ranní teploty -5°C, denní okolo 0°C, 
sněžení. Celková pokrývka sněhu u nás od 30 do 45 cm. V I. a II. dekádě způsobilo 
množství sněhu v některých městech dopravní kolaps (např. v Praze, Pardubicích).  
Hydrogeologové vypočetli, že při tání dosavadní vrstvy sněhu se v průměru v ČR uvolní 
na každém metru 65 l vody. Je to v průměru největší sněhová nadílka od 70. let minu-
lého století.
ÚNOR – Z 2. na 3. 2. vydatné sněžení se silným větrem. Sněhové závěje zcela uzavřely 
desítky silnic na severu a východě Čech a na Moravě. Postižena byla i železnice. Kala-
mitní stav vyhlášen v Náchodě, Novém Městě nad Metují, Jaroměři. Byl odvolán druhý 
den, kdy se opět rozjely kamiony ve směru do Polska, které lemovaly krajnice téměř 
od Hradce Králové až po Náchod. V první dekádě převážně oblačno, noční teploty 

Počasí v roce 2010 
Alois Maršík
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do -5°C, denní od -1°C do +2°C. Počasí v průběhu měsíce bez podstatných změn, 
ve druhé polovině měsíce mírné oteplení, sněhová pokrývka se pomalu snižuje. 
BŘEZEN – V prvních dnech měsíce došlo k postupnému ochlazování, občas i k slabému 
sněžení. Noční teploty až k -10°C, denní slabě pod bodem mrazu. Od 6. 3. polojasné až 
jasné počasí, které ochlazuje velmi chladné severní arktické proudění vzduchu. Teploty 
dosahují ke 3°C, noční překračují i -10°C. Sníh netaje, zůstává na stejné úrovni. Od 
12. 3. převážně oblačno, slabé sněžení. Ze 14. na 15. 3. v nočních hodinách přibylo  
u nás dalších 10 cm nového sněhu. Konec druhé dekády – výrazné oteplení, teploty 
přes 10°C, noční okolo 0°C. Ve třetí dekádě při jasném počasí dosáhly teploty na 
některých místech republiky až 22°C. Sníh během týdne u nás zmizel. Konec měsíce 
– mírné ochlazení, denní teploty do 10°C, občas dešťové přeháňky.
DUBEN – V první dekádě chladné počasí trvá. Noční teploty okolo 0°C, při vyjasně-
ní přímrazky do -4°C, denní do 10°C. Srážková činnost – převážně déšť, ale v noci 
i zasněžilo. Na Pardubicku 20 – 25 cm nového sněhu, který během dvou dnů zmizel. 
Ve třetí dekádě polojasno až jasno. Teploty denní se přibližují až ke 20°C. Dne 26. 4. 
se ozvala první bouřka.
KVĚTEN – Od 1. 5. dochází k opětovnému ochlazení. Celý měsíc chladný a deštivý. 
Letošní 1. a 17. květen byl na některých místech republiky nejdeštivější za více než  
100 let – potvrzují hydrometeorologové. Od 16. 5. hlášena na Moravě zvýšená sráž-
ková činnost, která se potvrdila. Nejvíce byli postiženi obyvatelé severní a jižní Moravy. 
Toky menších řek dosahovaly stavu ohrožení, zaplavovaly velká území krajů. Na ně-
kterých místech zrušeny vlakové spoje, uzavřeny místní komunikace. Kalamitní stav na 
celý Moravskoslezský kraj vyhlásila energetika. Škody jsou obrovské – jdou do miliard 
Kč. Dochází k sesuvům půdy. Záplavy jsou hlášeny i ze sousedních zemí – z Maďarska, 
Slovenska, nejvíce zasáhly jižní Polsko, kde přišlo 21 občanů o život a škody přesa-
hují 10 miliard zlotých. Vlivem chladných a dešťových dnů ovocné stromy odkvétají  
neopylované.
ČERVEN – Vydatný déšť se 2. června přesunul z Moravy na území Čech a rozvodnil 
řadu toků. Rozvodněná zůstává Odra, Otava, Morava a menší toky. V povodí Labe 
a Vltavy některé řeky již přesahují třetí stupeň povodňové aktivity. Ke změně počasí 
dochází od 4. 6., kdy se konečně objeví slunečná obloha a teploty postupně stoupají  
a dosahují ke 20°C, noční okolo 10°C. Ke konci prvé dekády při jasné až polojasné 
obloze dosahují teploty na některých místech v ČR tropických hodnot. Zvýšená bouř- 
ková činnost s přívalovými dešti. Dne 11. 6. tropické teploty v naší republice byly 
nejvyšší z celé Evropy. Další velké škody způsobily 12. 6. silné bouřky na jižní Moravě 
s přívalovými dešti a vichřicí. Od 13. 6. se ochladilo o 10°C. Deštivý ráz počasí až do 
25. 6. Po tomto dni postupné oteplování až do tropických hodnot ke konci měsíce  
při jasné až polojasné obloze. 
ČERVENEC – velmi teplé počasí pokračuje – u nás naměřeno 29°C, v noci až 20°C. 
Dne 5. a 6. 7. občasné dešťové přeháňky. Další dny opět velmi teplo s teplotami přes 
30°C. Dne 17. 7. překonán v Hradci Králové teplotní rekord 36,3°C, u nás 31°C, 
odpoledne bouřková činnost. Do 23. 7. polojasno až oblačno, teploty i nadále se přibli-
žují ke 30°C. Od 24. 7. proměnlivá velká oblačnost, dešťové přeháňky, denní teploty 
poklesly ke 20°C. Do konce měsíce bez podstatných změn.
SRPEN – První den polojasno, druhý den jasno, třetí den velká oblačnost s deštěm – 
teploty do 20°C. Na 7. a 8. 8. ohlášeny přívalové deště převážně na severu Čech, které 
se opět potvrdily. Nejvíce byl postižen kraj Liberecký a Ústecký. Malé toky v hraničních 
oblastech se natolik rozvodnily, že způsobily velké škody ve více jak sto obcích. Nej-
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větší škody hlášeny z Frýdlandska. Letošní, v pořadí již třetí záplavy nazvané bleskové,  
si vyžádaly 5 lidských životů. Škody jdou do miliard Kč, desítky domů musely být strže-
ny. Zničeno mnoho mostů – nejfrekventovanější vojsko nahrazuje pontonovými. Celý 
měsíc je převážně nepříznivý s častými přeháňkami nebo deštěm kromě dnů od 20. do 
23. 8. Při jasné obloze se teploty přibližují ke 30°C, koncem měsíce se teploty snížily 
– denní do 20°C, noční pod 10°C.
ZÁŘÍ – Od začátku měsíce oblačno až zataženo, na většině území přeháňky. Nejniž-
ší noční teploty 10 až 6°C, nejvyšší denní 14 – 18°C, severovýchodní až severní vítr. 
Dosavadní ráz počasí se udržel do poloviny měsíce. Od 16. 9. polojasno až oblačno. 
Teploty beze změn, pouze noční se snížily někde až na 2°C. Hlášeny i přízemní mra-
zíky. Od 20. 9. jasno, v odpoledních hodinách až polojasno. Teploty překračují hranici 
20°C, noční max. do 10°C, mírný jihovýchodní vítr. Od 24. 9. přibývá oblačnosti 
a postupné ochlazení. Dešťové přeháňky přinesly v dalších dnech co do rozsahu menší 
záplavy opětně na Frýdlandsku a Českolipsku. Ranní teploty se přibližují k 0°C, denní 
do 10°C. V Krkonoších se objevil první sníh. Od 15. 8. vlivem velké srážkové činnosti 
začaly růst houby. Houbařské žně trvaly i po celý měsíc září.
ŘÍJEN – Od 1. 10. proměnlivá oblačnost, místy až skoro jasno, ojediněle slabý déšť. 
Nejnižší noční teploty 6 až 2°C. Nejvyšší denní 12 – 16°C. Celý říjen byl srážkově 
pod normál. Polovina dní měsíce proběhla s jasnou nebo polojasnou oblohou. Tep-
loty převážně od 10 – 15°C, noční od -3°C do 5°C. Poslední tři dny měsíce větrno. 
Počasí v říjnu bylo pod vlivem vysokého tlaku vzduchu nad východní a jižní Evropou  
a zasáhlo i naše území.
LISTOPAD – Teplý vzduch od jihu pokračuje až do poloviny měsíce. Teploty 12 
– 16°C, noční 6 – 10°C. Jihozápadní vítr, na horách silný 10 až 15 m/s. Dešťové srážky 
spíše ojediněle. Nejteplejším dnem byl 14. 11., v Praze přesáhla teplota hranici 21°C, 
u nás 14°C. Nejvyšší teplota v tento den naměřena v r. 1926, ale byla o 4,5°C nižší. 
Od 16. 11. došlo k ochlazení a teploty se postupně snižují. První sníh u nás napadl 
23. 11. Místní sněhové přeháňky pokračují do konce měsíce při teplotách od -1°C do 
5°C, při vyjasnění kolem -8°C. Denní od -2°C do 5°C. Sněhová vrstva u nás do 10 cm 
zůstává do konce měsíce. 
PROSINEC – Od prvního dne mrazivé počasí přitvrzuje. Severovýchodní proudění 
přináší intenzivní sněžení. Z 1. na 2. 12. byla pro nesjízdnost uzavřena silnice Náchod 
– Nové Město nad Metují, jezdilo se přes Šonov. Kamionová doprava v úseku Lewin 
– Duszniky v Polsku byla krátkodobě pro nesjízdnost uzavřena. Přívaly sněhu postihly 
celou republiku, někde vyhlášen kalamitní stav. Kolabuje i letecká a vlaková doprava  
nejen v ČR. Další dny mrazivé počasí pokračuje, teploty dosahují až -20°C, u nás 
-13°C. Denně sněhové srážky na celém území republiky. Od 8. 12. došlo ke zmírnění 
mrazů s denní teplotou do 2°C. V dalších dnech opět mrzne. Dne 16. 12. noční teplota 
u nás okolo -10°C, v Jizerských horách na Jizerce naměřeno dokonce -31,5°C, Brou-
mov -24,9°C. Místní sněhová pokrývka přibližně od 30 do 40 cm, na horách přírůstky 
sněhu podstatně vyšší (Deštná 140 cm). Od 20. 12. mírná obleva, noční teploty okolo 
0°C, denní až +8°C, občasné sněžení, v nižších polohách déšť se sněhem. Kvůli sněhu 
vázne letecká doprava hlavně v Anglii a Německu. Od 25. 12. opětovné ochlazení  
až o 10°C. Mrazivé počasí pokračuje až do konce měsíce. Noční teploty při vyjasnění 
překračují -20°C. Letošní prosinec byl o 5°C chladnější oproti loňskému roku. 
Letoší počasí v naší republice nebylo příznivé. Chladné a deštivé jaro ovlivnilo úrodu 
ovoce, obilovin i okopanin, což se promítlo do spotřebitelských cen potravin. Bleskové 
přívalové deště a rozsáhlé záplavy si vyžádaly 11 lidských životů a ohromné materiální 
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ztráty přesahující 15 miliard Kč. Nejvíce byla postižena Morava a sever Čech. Jen 
během srpnových povodní bylo poničeno 2 586 domů, přičemž 57 z nich muselo být 
strženo, jak oznamují tiskové agentury.

V letošním roce se zastupitelé obce rozhodli uspořádat soutěž o nejhezčí rozkvetlý bal-
kon a nejhezčí upravenou a rozkvetlou zahradu. Členové hodnotící komise celé léto 
procházeli a fotografovali vaše zahrady a kvetoucí balkony. Bohužel nám všem pří-
liš nepřálo počasí. Přesto se vám podařilo nemožné, a vaše balkony a zahrady byly  
ozdobou naší vesnice. 
Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu 28. listo-
padu 2010 za účasti všech oceněných, členů hodnotící komise a zastupitelů. Výhercům 
na prvních třech místech byly předány peněžní poukazy na nákup zboží v zahradnictví 
Kašpar v Náchodě u hřbitova. 
Chceme poděkovatvám všem, kteří se celoročně staráte o své zahrady a tím přispíváte 
ke krásnějšímu vzhledu naší obce. Věříme, že v následujících ročnících této soutěže 
přibude dalších oceněných. Fotografie vítězného balkonu a zahrady můžete vidět na 
poslední straně obálky ročenky.   

Soutěž 
„Rozkvetlý dům“ „Rozkvetlá zahrada“
Pavel Jireček

Hradec Králové 27. 4. 2010 – přebírání ohodnocení v soutěži čistá obec, Česká Čermná 
1. místo v kategorii do 500 obyvatel, Nový Hrádek 1. místo v kategorii nad 500 obyvatel.  
Vladimír Říha – starosta městyse Nový Hrádek, Eva Smažíková – starostka obce Česká Čermná. 



1. místo v soutěži „Rozkvetlý dům“ čp. 160

1. místo v soutěži „Rozkvetlá zahrada“ čp. 124




