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Úvodník

V letošním roce se podařilo v parlamentu vládní koa-
lici schválit daňové, sociální a zdravotní reformy, které 
se dotknou nás všech.
Hlavním cílem je snižovat zadlužování, které stále kaž-
doročně narůstá. Evropská unie musela čelit nejtěžší 
zkoušce od svého založení kvůli krizi kolem Řecka  
a dalších zadlužených zemí platících eurem. Blízký 
východ zachvátila revoluční vřava počínaje Tunisem, 
která v průběhu roku strhávala režimy.
Světu se bohužel ani letos nevyhnuly tragedie. Nejroz-
sáhlejší postihla Japonsko. Nejdříve to bylo velmi silné 
zemětřesení a krátce poté gigantické vlny z Tichého 
oceánu, které zasáhly mimo jiné jadernou elektrárnu  
a svět se děsil atomové katastrofy. Šéfa světového 
terorismu Usámu bin Ládina se konečně podařilo 
dopadnout a po zásluze potrestat.
Jeden den před vánočním Štědrým dnem se národ 
důstojně rozloučil se zesnulým bývalým prezidentem 
Václavem Havlem. Úspěšně se i letos dařilo obci. Bylo 
provedeno nové vyasfaltování hlavní obecní komuni-
kace od školy včetně návsi až k čp. 14 a položení 
zámkové dlažby na chodnících. Podařilo se též zajis-
tit výměnu vodovodního řádu v celé délce na obecní 
komunikaci od čp. 114 k čp. 148. Na části veřejného 
osvětlení byla provedena výměna lamp za úsporná 
svítidla.
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Čermná se nachází v nadmořské výšce 530–570 m. Celková výměra katast-
rálního území činí 789,2 ha. V obci je 65 domů s číslem popisným a 4 
stavby s číslem evidenčním. Obec byla do roku 1976 samostatná. Dne 15. 4. 
1976 byla úředně připojena společně s částí obce Kašovice a Puchverk  
k MNV Hrádek. Osada Puchverk je dnes administrativně pouze ulicí Čermné. 
Další pomístní názvy jsou Vrčeny a Pazderna. V roce 1990 občané zvažovali 
odtržení, ale po dlouhých diskusích z toho sešlo, dnes jsou s tímto stavem 
spokojeni. Počty obyvatel: rok 1850 – 499, rok 1900 – 369, rok 1950  
– 271, rok 2009 – 96, rok 2011 – 101. Odliv obyvatel byl zaviněn též tím, 
že nebyla v obci pracovní příležitost. Za prací se dojíždělo do 10 km vzdálené 
Sušice, (Solo, PAP, ZKD), Kolínce (Šumavan) anebo až do 20 km vzdálených 
Klatov. Pouze malá část obyvatel pracovala v zemědělství v JZD. V současné 
době většinu pozemků obhospodařuje Zemědělské družstvo Hrádek, asi šes-
tinu pozemků pak soukromě hospodařící zemědělci. Zemědělské družstvo má 
na Čermné farmu s volně ustájeným dobytkem. Nově byla ve vesnici v roce 
1996 postavena pila, která rovněž zaměstnává několik místních občanů. Celá 
obec Hrádek vlastní asi 700 ha lesů, z toho téměř čtvrtina je v katastrálním 
území Čermné. Obec zřídila v roce 1991 příspěvkovou organizaci „Obecní 
lesy“, která se o lesy stará a snaží se maximálně zhodnotit vytěžené dřevo. 
Organizace zaměstnává od 15, v sezóně do 25 lidí. Místní základní škola  
(1. stupeň) byla v roce 1966 zrušena a převedena do Kolínce. Do roku 1990 
byla ve vesnici prodejna smíšeného zboží a pohostinství v režii ZKD Sušice. 
Na základě uplatněných restitucí tyto služby zanikly. Aktivním spolkem je 
Sbor dobrovolných hasičů (SDH). Má téměř 40 členů, též z Kašovic a Puch-
verka. V roce 1990 byl vybudován obecní samospádový vodovod – občané 
platí vodné 10 Kč za m3. V roce 2000 byly využity dotace PHARE na místní 
cyklostezky a na nové asfaltové silnice Puchverk-Čermná a Čermná-Zbynice. 
Budova bývalé školy byla upravena na byt a rovněž zde vznikla společenská 
místnost. Každoročně je pořádán hasičský bál většinou v Kolinci a máječek 
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na návsi. Dne 15. srpna je slavena pouť v místní návesní kapli zasvěcené 
Panně Marii a po obřadu pokračuje ve společenské místnosti. Obec je zařa-
zena do farnosti Zbynice, kde se nachází kostel Zvěstování Panny Marie,  
v minulosti byl známým poutním místem. Nad obcí se rozkládá mohutný 
kopec Vidhošť (759 m n. m.). V lesích Vidhoště jsou zajímavá místa, např. 
kamenný medvídek, had, velký kámen, křížek „U sv. Jána“. Za druhé světové 
války ve vydaném adresáři Protektorátu Čechy a Morava se uvádí pro místní 
obec podřízenost okresnímu úřadu a okresnímu soudu Sušice, krajskému 
soudu Klatovy. Dále se zde uvádí činnost dvou řemesel – kovář, krejčí  
a místní provozy: mlýn, pila, trafika, hostinec, kampelička, smíšené zboží. 
Vlakové spojení je v 3 km vzdáleném Kolinci. Poslední údaj je počet obyvatel 
503. Historické údaje o obci, dle vyjádření Státního archivu v Klatovech, 
nebyly dosud zpracovány.

Obec Hrádek – do správního území obce 
Hrádek spadají v současné době kromě 
zmíněné Čermné také Čejkovy, Zbynice, 
Kašovice, Odolenov a Tedražice. Obec má 
dnes 1390 obyvatel. Název obce je odvo-
zen od hrádku, který zde stál počátkem 14. 
století. První písemná zmínka je z roku 
1298. Obec se nachází v malebném údolí 
říčky Ostružné v oblasti Svatoborské vrcho-
viny s majestátným a bájemi opředeným 

Svatoborem (845 m n. m.). Z iniciativy obce bylo v okolí vyznačeno velké 
množství cyklotras. Velká část obce leží na území přírodního parku Buděticko  
o rozloze 44 km2. Vápencové vrchy dávají krajině charakteristický ráz 
a vyskytuje se na nich řada vzácných chráněných rostlin. V centru obce 
zaujme areál zámku s parkem, kde stávala ve 13. století tvrz. Starší část stá-
vajícího zámku je z 16. století. Největší rozkvět byl za majitele hraběte Jana 
Desfours v 18. století. Tento zámek po mnoha letech devastace je dnes 
krásně zrestaurován. Nachází se v něm restaurace, hotel a muzeum. Na 
území spádových obcí jsou románsko-gotické kostely a velká rozsáhlá sejpová 
pole, pozůstatky po rýžování zlata. Jsou zde i zbytky starého keltského hra-
diště a další zajímavosti. Obec Hrádek je řízena 15 členným zastupitelstvem,  
z toho 3 zastupitelé jsou nyní z místní Čermné. Je potěšitelné, že se v letoš-
ním roce prvně zúčastnilo 14 místních občanů při setkání Čermných a to  
v Čermné u Domažlic. Budeme se těšit, že i na dalších setkáních se zúčastní 
všech 10 obcí s názvem Čermná a možná v budoucnu se sejdeme v dosud 
nepoznané obci Čermné na Sušicku.

Spolupráce Mgr. Stanislav Vrba z Čermné u Sušice.

Čermná – celkový pohled



Tělocvičná jednota Sokol byla založena v Čechách v roce 1862. V Náchodě 
byla ustanovena v roce 1869 a byla zařazena do Podkrkonošské župy. Sokol-
ská činnost byla během trvání spolku třikrát přerušena. Za první světové vál-
ky, za okupace nacistickým Německem a po nástupu diktatury v roce 1948.  
V současné době má náchodský Sokol přibližně 460 členů převážně z řad 
dětí a mládeže. V roce 2012 se uskuteční již XV. všesokolský slet. Tyto údaje 
jsou získány ze zpravodaje vydaného v roce 2009 k 140. výročí náchodského  
Sokola.
Místní organizace tělovýchovné jed-
noty Sokol byla rovněž součástí Pod-
krkonošské župy. O založení Sokola 
v naší obci se zasloužil zdejší učitel 
p. Rudolf Beran, který pod čerstvým 
dojmem sokolského sletu v Praze  
v roce 1912 si umínil, že založí Sokol 
ve svém působišti v České Čermné, 
což se mu podařilo. Kdy přesně byl 
založen, není nám dosud známo, zda 
již v roce 1912, ale mohlo to být až 
v roce 1913. S jistotou máme zápis, 
že 23 členů Národní jednoty severo-
české si podali dne 19. dubna 1913 
k výboru žádost o zřízení tělocvičné-
ho kroužku podle § 8 stanov NJS. 
Po docíleném souhlasu zahájil nový 
tělocvičný kroužek svou činnost dne 
27. dubna 1913 prvním cvičením 
„na Dubovici“ za účasti 23 cvičenců. 
Toto datum možno považovat za 
první známku tvořící se pozdější Jed-
noty Sokol v obci. Prvním předsedou tohoto tělocvičného kroužku se stal Josef 
Jirásek z Vrbin, čp. 105, jeho náměstkem František Ptáček, rolník z čp. 9. 
Cvičitelem pro prostná byl Alois Zelený a pro nářadí Josef Blažek, obuvník  
z čp. 9. Sport a tělovýchovné hry měl na starosti p. učitel Beran. V létě se cviči-
lo na sadě u Ptáčků, čp. 9 a v zimě v bytě p. učitele Berana. Tělocvičné nářadí 
bylo získáno od tělocvičné Jednoty Sokol v Náchodě. Již 5. června 1913 byl 
utvořen ženský odbor, který měl 16 cvičenek a pěstoval k nové oblibě české 
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národní písně, tance a kroje. V roce 1914 byly oba tělocvičné kroužky organi-
začně zařazeny k tělocvičné jednotě Sokol v Náchodě jako její odbočka. Zdejší 
Sokol udržel se i přes těžká léta válečná a jeho příslušníci splnili svoji povinnost 
jako sokolští vlastenci v boji o osvobození národa a své vlasti a ti nejpřednější 
zpečetili svůj slib položením svých životů na oltář vlasti jako legionáři na světo-
vých bojištích v Srbsku, Itálii, Rumunsku, Rusku. Byli to zdejší sokolové Alois 
Zelený (†1914), Josef Balcar (†1915), Josef Blažek (†1915), Josef Jirásek 
(†1916), Alois Ptáček (†1915).
V novém státě, v roce 1919, po skončení světové války, kdy prořídlé řady byly 
doplněny novými členy, počal se znovu s chutí „Sokol“ budovat. Cvičení bylo 
zahájeno v myslivně a později přemístěno na pronajaté cvičiště „u Belgrů“  
u zdejší hájenky, čp. 23, v místě co bývala pila. Hřiště mělo velikost dvou 
volejbalových kurtů. Na něm bylo doskočiště a stála tam konstrukce bradel 
se stříškou na ochranu žerdí. Toto místo bylo po mnoho let místem radostné 
práce, zábavy a schůzek čermenských sokolů a jejich příznivců. 
V roce 1930, kdy bylo státní správou rozhodnuto postavit ve zdejší obci pro 
místní četnictvo a orgány pohraniční finanční stráže státní budovu, rozhodl 
výbor Sokola zakoupit od p. Adolfa Švorce (čp. 17) zbývající pozemek a zbu-
dovat na něm vlastní sokolské cvičiště. Stalo se tak smlouvou trhovou ze dne 
15. 6. 1931. Pozemek ve výměře 610 sáhů (1 rakouský sáh měřil 1,89 m) 
byl koupen za 4 250 Kčs. Tímto dnem nastává nové údobí zdejšího Sokola. 
Bylo ihned započato s planýrováním svažitého terénu, které si vyžádalo tisí-
ce pracovních hodin po dobu dvou let bez nároku na mzdu. Současně bylo 
přikročeno k postavení tělocvičny, což se také splnilo dne 28. 8. 1932, kdy 
poprvé zavlál na nové sokolovně státní prapor a cvičiště se naplnilo do po-
sledního místečka sokolstvem z celého okolí, aby podpořili radost místních 
sokolů při jejím otevření. Přítomni byli význační členové sokolské župy Podkr-
konošské – Jiráskovy a župy Orlické a všech okolních 
sokolských jednot. Mezi vzácnými hosty byli i členové 
amerického Sokola (rodina Horáčková). Uvítací projev 
provedl starosta obce p. Karel Zelený jménem obecní-
ho zastupitelstva. Od této doby pracoval zdejší Sokol 
na svém programu pro výchovu a zdatnost svých členů  
a pro splnění vytčeného hesla: „Práce sokolská není pro 
strany, ale pro národ veškerý.“
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Ze zápisů v obecní kronice:
• Sokolové a učitelé se posílají přednostně na vojnu, že nejsou dost černožlu-

tí neboli nefandí monarchii.
• V období I. světové války zemská školní rada zakázala školním dětem cvičit 

ve spolkových (sokolských) tělocvičnách. Byly zabavovány zpěvníky s po-
krokovými písněmi jako např. Hej Slované, Hranice vzplála, Čtvrtého čer-
vence atd.

• Dne 6. 7. 1924 se konalo v obci veřejné cvičení Sokola okrsku náchodské-
ho za velikého účastenství obecenstva z bližšího i širšího okolí. Ve skupině 

hromadné foto místních sokolů před školou

místní sokolové v cvičebním úboru
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dorostenců cvičilo též několik žáků zdejší školy velmi zdařile. Další okrsko-
vé cvičení bylo až 12. 8. 1932.

• V neděli 17. ledna 1926 se konala valná hromada tělocvičné jednoty So-
kol. Starostou byl zvolen Josef Kábrt z čp. 31, místostarostou p. Ladislav 
Bílek, jednatelem František Tluka z čp. 67, pokladníkem Alois Nývlt z čp. 
44, náčelníkem Josef Balcar ml. z čp. 19, náčelnicí i vzdělávatelem Anežka 
Mazáčová z čp. 22.

• Tělocvičná jednota Sokol v České Čermné uspořádala v měsíci únoru  
a březnu 1926 cyklus 5 přednášek o dějinách hnutí husitského. Přednášel 
ve spolkové místnosti p. Karla Zeleného řídící učitel Václav Černý.

• Dne 8. srpna 1926 pořádala tělocvičná jednota Sokol na letním cvičišti  
o půl osmé hod. večerní tělocvičnou akademii za spoluúčinkování jednot 
z Náchoda, Bělovse a Borové, za hojné účasti zdejšího i okolního obecen-
stva. Před akademií přednášela Marie Adlerová, choť advokáta v Náchodě, 
o Miroslavu Tyršovi. 

• Ve čtvrtek dne 28. října 1926 na den Svobody sehrál místní Sokol divadel-
ní hru o Janu Žižkovi o 4 jednáních od F. Karase.

• Dne 10. srpna 1940 uspořádal místní Sokol tenisový turnaj, který vyhrál 
místní občan Bohuslav Danielis.

• Dne 2. března 1941 uspořádala jednota Sokol deváté lyžařské závody  
v běhu na 10 km a ve skoku. Vítězem byl Josef Efemberk z čp. 102.

• Dne 13. dubna 1941 byla výnosem říšského protektora, rozpuštěna tělový-
chovná jednota Sokol a její majetek byl zkonfiskován.

• Od 1. ledna 1976 byla po dlouhé přestávce obnovena činnost v Sokole  
započetím pravidelného cvičení žáků již v nově přebudované tělocvičně  
sokolovny.

místní sokolové – hromadné foto v cvičebním úboru



9

• Školská kulturní komise MNV v roce 1978 sestavila jednotný plán kultur-
ně výchovné činnosti pro celou obec. Na něm se podílely tyto organizace 
NF (Národní fronty): VO KSČ, MNV, ČSPO, ZDŠ, SRPŠ, MS, ČSŽ, ČČK, 
ČSL, DV Jednoty, TJ Sokol, SPOZ.

Jak již bylo uvedeno, činnost Jednoty Sokol byla za II. světové války zakázána 
a v roce 1945 opět obnovena. Další zastavení činnosti bylo po roce 1948. Ma-
jetek Sokola byl převeden pod správu MNV. Činnost převzaly nově se tvořící 
mládežnické organizace (ČSM, Pionýr, Svazarm …). Tradiční „sokolské slety“ 

veřejné cvičení okrsku náchodského v naší obci
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nahradily v Praze na Strahově spartakiády. Později byl Sokol sice obnoven, ale 
byl součástí NF, ke které patřily všechny vzniklé organizace v obci. Nevykazoval 
téměř žádnou činnost. Přestože po roce 1990 byly zakázané spolky opětovně 
obnoveny a jejich činnost neměla omezení, v naší obci se dosud nepodařilo 
bývalou úspěšnou tělocvičnou jednotu Sokol vzkřísit.

Události před 50 lety (rok 1961)
ze zápisu obecní kroniky

• Dne 28. února 1961 bylo provedeno sčítání lidu, bytů a domů. Obec měla 
468 obyvatel, z toho 230 mužů a 238 žen. Čísel popisných domů je 121, 
z nichž čp. 41, 101 a 96 jsou určeny k demolici a budou obsazeny novou 
výstavbou. Neobydleno bylo čp. 14 a 105. Evidováno 9 osobních aut, 2 
nákladní, 40 motocyklů, 75 elektrických praček, 15 ledniček, 118 radiopři-
jímačů, 14 televizorů, 18 elektrických a 2 plynové sporáky.

• Dne 12. dubna 1961 byla v Sovětském svazu vypuštěna na oběžnou dráhu 
kolem Země kosmická loď „Vostok“ s člověkem na palubě a se šťastným 
návratem. Kosmonautem byl letec major Jurij Gagarin.

• Řemesla a provozy v obci: truhlář Jindřich Schejbal (čp. 59), Josef Martínek 
(čp. 106, – tento rok činnost skončil), obuvník Adolf Mrština (čp. 98), kolář 
Alois Jirásek (čp. 119). Drobné služby (DOS): dvě švadleny, dva elektri-
káři, jeden dopravce, jeden hodinář, jeden zedník (práce zajišťují po svém 
zaměstnání). V provozu je v obci jedna tkalcovna se čtyřmi mechanickými 
stavy v čp. 13 a v bývalé stodole u hájovny čp. 23 je v provozu katr (pila) 
na pořez dřeva. V obci byla výroba oplocenek, sněžáků a klecí pro odchov 
drůbeže. Vedoucí dřevovýroby Josef Maršík (čp. 70) zaměstnával celkem  
9 dělníků.

• V místnosti Osvětové besedy (čp. 71) prováděno pravidelné nedělní promí-
tání filmu. Celkem 82 filmových představení zhlédlo 3 299 osob. Zvyšová-
ním počtu televizních přijímačů se postupně návštěvnost začala snižovat. 

• Rozpočet obce 57 100 Kčs, z toho přiděleno ONV 32 500 Kčs, zbytek 
vlastní příjmy z daní a dávek. Nevyčerpáno 500 Kčs.

• Výstavba: Horáček Miroslav čp. 80, Bubeníček Josef čp. 39, Michalíček 
Ludmil čp. 21, Balcar Jan čp. 12 přístavba nového bytu.

• Úmrtí: Maršík Václav z čp. 109, zedník, 58 let; Ježková Františka z čp. 84, 
89 let; Jirásek František z čp. 6, listonoš, 80 let; Zelená Božena z čp. 64, 
84 let; Ptáčková Marie z čp. 9, rolnice, 66 let; Bubeníček Antonín z čp. 11, 
rolník, 58 let; Bubeníček Antonín z čp. 94, 85 let; Šulová Jana z čp. 52, 
po porodu (matka Matěnová).

• Dne 31. prosince 1961 ukončeno hospodaření místního JZD – přešlo do 
Státního statku.
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čp. majitel v r. 1911 majitel v r. 1931 majitel v r. 2011 přezdívka (1911)

1 Maršík Jan Špuláková Viléma Jiruškovi P

2 Nývlt Jan Nývlt Jan Nývltovi P

3 Maršík Josef Maršík František demolice D pod lípou

4 Jirásek Václav Jirásek Václav Folbrecht David R

5 Balcar Antonín Balcar Antonín Borůvka, Malínská za školou

6 Jirásek František Jirásek František Přibylovi baťnovský

7 Nývlt Václav Nývlt Václav Lelkovi, Mrštinová P

8 Škoda Josef obecní siročinec Hillmannová Marie vydavač

9 Ptáček Jan Ptáček František Ptáčkovi P malý Ptáček

10 Balcar František Balcar Josef Zelený P šenkýřovi

11 Bubeníček Antonín Bubeníček Antonín Bubeníčkovi

12 Balcar Josef Balcar Josef Vlčková Miloslava P u řezníkových

13 Zelená Anna Zelená Anna Zelený Josef R ve mlýně

14 Zelený Antonín Zelený Antonín Kožešníkovi NS chalupecký

15 Lof Antonín Lof Antonín Satorovi P

16 Čejchan Josef Čejchan Josef Čejchanovi NS

17 Švorc František Švorc Adolf Čermákovi, Švorcová NS

18 Balcar Antonín Balcar Antonín Balcarová Marie P švec

19 Vančák Antonín Vančáková Marie Kubcová Zdeňka R

20 Balcar Jan Balcar Jan Balcar, Machovi, Střítezský P

21 Dyntera Antonín Nývlt Josef Montoya NS

22 Mazáč Antonín Mazáč Antonín Zelený Michal R

23 Berger Adolf Bartoň-Dobenín Bartoň-Dobenín N hájovna

24 Mazáč Josef Maršík Alois Maršíkovi N

25 Švorc Josef Švorcová Emilie Bubeníčková, Kasnarová P

26 Zelený Josef Zelená Marie Ožďanovi P vydavač

27 Mazáč Josef Mazáč Josef Šípkovi P lovecký

28 Schamburg  
– Lippe

Bartoň-Dobenín Bartoň-Dobenín NS hájovna

29 Mrština Augustýn Mrština Josef Machovi, Bošovi  
– cukrárna

NS

30 Balcar Jan Balcarová Ludmila Zelený NS

31 Kábrt František Balcar Teodor Husák R

32 Zítka Adolf Zítka Adolf Radek Zítka R

Seznam majitelů obytných stavení v naší obci ve 
stoleté historii                                    Alois Maršík
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čp. majitel v r. 1911 majitel v r. 1931 majitel v r. 2011 přezdívka (1911)

33 Jirásek František jednota Orel - orelna Janečkovi – pošta

34 Punar Jan Punar Jan Suchánková Jana R ve Vrbinách

35 Balcar Antonín Marková Josefa Šolcovi NS pod kaplí

36 Maršík Antonín Maršík Alois Maršíková Marie NS

37 Zelený František Zelený František Zelený NS ve dvoře

38 Vlček Jan Suk Josef Hillman Robert NS

39 Punar Alois Punar Alois Sychrovský NS

40 Balcar Antonín Balcar Antonín Balcarová Marie NS podstavský

41 Maršík Antonín Maršík Antonín Hanušovi, Vondráčkovi NS

42 Nývlt František Nývlt František Pavlovi N

43 Maršík Jan Balcar Josef Huneš František R u studně

44 Nývlt Alois Nývlt Alois Stehlíkovi P

45 Bubeníček Alois Bubeníček Adolf ing. Hlava Pavel R

46 Maršík František Maršík František Maršík Pavel R

47 Zelený František Petrová Antonie Bláhovi R

48 Škoda Jan Punar Alois Zelený NS

49 Bubeníček Jan Nýč Josef Blažkovi, Tomešovi R

50 Martínek Jan Martínek Jan ing.Řezníček Oldřich R

51 Koláčný Bohumil Koláčná Marie Beneš Jaroslav NS

52 Mader Hugo Madrová Anežka Mudr Kodýdek NS

53 Špaček František Jarošová Marie Matysková Andrea R

54 Suk Antonín Suchánek Josef Schejbal Josef N

55 Ptáček Jan Ptáček Jan Balcarovi P velký Ptáček

56 Efenberk Antonín Špaček František Vanžurová Ivana R

57 Balcar Jan Balcar Jan Ing. Rada Milan R řezník

58 Štauda Josef Maršík Josef Čechurovi NS

59 Ptáček Antonín Schejbal Josef Schejbal Josef

60 Škoda František Martínek Jan Polák Michal N

61 Balcar Josef Balcar Josef Balcar Josef N nad rybníkem

62 Bílek Antonín Koláčný Bohumil Míšková, Efenberková NS

63 Švorc Josef Švorc Josef deWaalová Eliška NS straší

64 Jirásek Antonín Zelená Božena Mgr. Pavlová Eva R v Drahách

65 škola škola škola

66 Balcar Antonín Balcarová Emílie Bocek Aleš – hostinec hospoda u Javora

67 Tluka Antonín Tluka Jindřich Mgr. Timofejevová Blanka R

68 Zelený Jan Zelený Jan Prokopovi P hajný

69 Maršík František Tluka Bohumil Smrček Vladimír NS
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čp. majitel v r. 1911 majitel v r. 1931 majitel v r. 2011 přezdívka (1911)

70 Zelený Jan  
– hostinec

Zelený Karel  
– hostinec

Zelený Karel hospoda  
u Karla IV

71 Balcar Antonín  
– hostinec

Škodová Emílie  
– hostinec

Ing. Rosa Jiří R řezník Šenkýrů

72 Maršík Vilém Maršík František Petřina Milan D

73 Bubeníček Antonín Bubeníček Ferdinand Mach Jiří R obuvník

74 Maršík Antonín Vančáková Marie Zítka Josef P zvoníkovi

75 Balcar Jan Maryšková Marie Tichý Miloš P hulán

76 Zítka Josef Zítka Ferdinand Maršíkovi NS ponocný

77 Bubeníček Josef Bubeníček František Lněničkovi – obchod NS

78 Nývlt Teodor Nývltová Antonie zbořeno D

79 Suk Josef Suk Josef Prokeš Rudolf R

80 Balcar Teodor Kábrt Josef Horáček Miroslav P

81 Punar Jan Maršík Josef Prokop Miroslav R ve Vrbinách

82 Zelený Jan Zelený Jan Krombholzová Zdeňka chalupecký

83 Balcar František Zítka Ferdinand Románová Renata R ve Vrbinách

84 Ježek Jan Ježek Jan Tupec František R

85 Škoda Adolf Hejzlar Adolf Vojíř Petr R

86 Zelený Jan Kadaník Vincenc Nečas Vladimír R za rybníkem

87 Tluka Bohumil JIrásková Marie Urbánkovi NS

88 Balcar Antonín Balcar Josef Maršík Petr R hulán

89 Maršík Ferdinand Maršíková Anna Dyntera Karel R

90 Rousek Josef Rousková Františka Muchovi N

91 Balcar Josef Balcar Josef Jirečkovi P

92 Čejchan Jan Balcar Josef Trnečka R v bahnách

93 Punar Antonín Punar Antonín Marešová Libuše R na zámečku

94 Bubeníček Jan Bubeníček Antonín Škodovi P

95 Zelený Adolf Mazáč Antonín zbořeno D

96 Balcar Josef Balcar Josef Kosařovi, Větrníková NS

97 Bílková Františka Mrština Adolf Stránský R

98 Kuřátko Josef Kuřátko Josef demolice – park před obcí D

99 Handl Jan Sedláčková Marie Máslo Jiří R

100 Zelený Antonín Zelený Antonín Havlíčkovi P

101 Balcar Josef Maryšková Marie Ing. Balcar Jaromír NS

102 Smola Adolf Efenberk Vincenc Erberová Eva N

103 Balcar Josef Suk František Škrha Jiří R

104 Maršík František Maršík Antonín Krulich Jaroslav R

105 Jirásek František Jirásek František Jirásek Alois R
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čp. majitel v r. 1911 majitel v r. 1931 majitel v r. 2011 přezdívka (1911)

106 Mazáč Antonín Martínek Josef Martínkovi P

107 Maršík Jiří Maršík Jiří Erberovi, Efenberková P

108 Maršík František Špuláková Viléma Mirošničenkovi, Šípková P u kováře

109 Maršík Alois Maršík Václav Dudová, Brátová N za podlipeckým

110 Maršík Ferdinand Maršíková Anežka Maršíková, Opatrná R

111 Mazáč Antonín Mazáč Jaroslav R

V průběhu minulého století došlo v naší obci k několika demolicím obytných sta-
vení a jejich čp. byla přidělena novým zájemcům o výstavbu rodinných domků  
na jiných místech v obci – jsou to čp.:

• čp. 30 – chalupa za čp. 11 byla zbořena čp. přiděleno manželům Zeleným
• čp. 39 – chalupa stojící v místě obecního úřadu zbořena a čp. přiděleno 

manželům Bubeníčkovým
• čp. 69 – chalupa před kovárnou vyhořela a čp. přiděleno manželům Smrč-

kovým
• čp. 76 – chalupa stála na zahradě čp. 48, zbořena a čp. přiděleno manže-

lům Maršíkovým
• čp. 96 – chalupa stála za čp. 106, zbořena a čp. přiděleno manželům Vě-

trníkovým
• čp. 101 – chalupa postavena mezi čp. 82 a čp. 22, zbořena a čp. přiděleno 

manželům Balcarovým
• čp. 105 – chalupa postavena vedle čp. 5, vyhořela a čp. přiděleno manže- 

lům Jiráskovým
• čp. 114 – chalupa čp. 40 měla dva vchody a dvě čp., jedno čp. zrušeno  

a přiděleno manželům Francovým
• čp. 3 – hospodářské stavení vedle školy zbořeno, čp. dosud neobsazeno
• čp. 78 – chalupa vedle pošty zbořena, čp. dosud neobsazeno
• čp. 95 – hospodářské stavení vedle čp. 75 zbořeno, předpoklad nové  

stavby
• čp. 98 – hospodářské stavení vedle čp. 7 zbořeno, čp. přiděleno objektu 

kravína

V roce 1911 zapsal do svého deníku Josef Mazáč z čp. 24 seznam majitelů 
obytných stavení v naší obci k 1. 1. tohoto roku. V té době před 100 lety bylo 
v obci 110 stavení a 674 obyvatel. Současně zaznamenal u některých čp. 
hovorové upřesnění majitele (přezdívku). V roce 1931, tj. před 80 lety – náš 
první kronikář místní učitel Josef Laušman zapsal obdobný seznam majitelů  
domovních čísel (nyní čp.). V té době žilo v obci 530 obyvatel ve 111 obytných 
domech. Tyto dva seznamy, které jsou v tomto roce výročními, daly podmět 
k tomu, aby se připojil i současný stav těchto čp. a zveřejnění v naší ročence.

Vysvětlivky: NS – novostavba, R – rekreační objekt, N – neobydlen, D – demolice, P – přestavba, přístavba
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Koncem roku 1960 a začátkem roku 1961 se celostátně připravoval pětile-
tý plán v zemědělství na roky 1961–1965. Záměrem bylo podstatné zvýšení 
zemědělské produkce. Vypracovaný předpis pro místní JZD již pro rok 1961 
byl: 526 q brambor, 350 q obilí, 124 000 l mléka, 170 q masa, 11 000 ks 
vajec. Pro celou obec bylo plánováno 182 ks skotu z toho 104 ks dojnic, 6 
prasnic a 4 páry koní. Plány celkem vysoké na podhorské podmínky. Byla oba-
va, že nesplněním bude ohrožen vývoj družstva a pro plánovaný vysoký stav 
skotu byl nedostatek krmiva. Největší problém byl trvalý nedostatek mladých 
pracovních sil, které se velmi těžko získávaly. Hlavním důvodem byla nízká 
pracovní jednotka (mzda). Nebyl nárok na dovolenou, na sociální zabezpečení  
a v nemoci se nevyplácí nemocenské pojištění. V té době mělo družstvo sice dva 
mladé traktoristy – Oldřicha Zeleného z čp. 37 a Josefa Maršíka z čp. 36, ale 
nespokojenost družstevníků se stále zvyšovala. Začalo se mluvit o připojení 
našeho družstva ke státním statkům, které již v sousední Borové hospodaří. 
Výhled družstva na samostatné hospodaření není dobrý, neboť má pouze 100 
ha orné půdy a vysokou nákladovost. V roce 1961 byla zima příznivá. Sněhu 
bylo málo a mírně mrzlo. Setí jařin se podařilo již na začátku dubna. Brambory 
se ještě sázely ručně, vlivem špatného počasí se je podařilo dosázet až v dru-
hé polovině května. Deštivé počasí pokračovalo, nedařilo se zajistit dostatek 
kvalitního sena. Na polích se rozbujel plevel, hlavně v krmné řepě, kukuřici,  
v mrkvi i kmínu. Jahod bylo zasázeno 0,2 ha. Ty se urodily a bylo jich dodáno 
do výkupu přes 300 kg. I přes nepříznivé počasí úroda byla velmi pěkná a plá-
nované výnosy na hektar byly splněny, až na brambory, kterých se urodilo jen 
90 q na hektar. Nepodařilo se splnit dodávky mléka, dodáno bylo o 24 tisíce 
litrů méně. Po splnění zvýšených dodávek zbylo velmi málo jadrných krmiv  
a hlavně kvalitního sena. Nepříznivé počasí způsobilo družstvu nezanedbatelné 
ztráty. Muselo být např. zaoráno 2,2 ha kukuřice na siláž, len byl polehlý a mu-

Jednotné zemědělské družstvo v naší obci
(pokračování – přechod ke státnímu statku)

oráče s pluhem a koňským spřežením nahradily traktory



16

sel být z větší části trhán ručně, obiloviny mimo ovsa byly polehlé a zrno mělo 
sníženou kvalitu. Mezi družstevníky vznikaly názorové rozdíly na hospodaření. 
V republice docházelo ke slučování družstev ve větší celky s předpoklady za-
jistit větší hospodárnost a výkonnost. Sloučením se sousedním družstvem JZD 
Dobrošov se sídlem v Jizbici není vhodné, protože nás rozděluje pás lesa mezi 
obcemi. Začalo se vážněji mluvit o připojení ke Státnímu statku Smiřice, od-
dělení Nový Hrádek. Nastalo vyjednávání a přesvědčování na úrovni okresu, 
stranických funkcionářů a patronátního družstva Vzor a Sněžka. Dne 20. 6. 
1961 schvaluje rada MNV jednohlasně přechod ke státnímu statku. Dne 23. 6. 
1961 na členské schůzi se dostavilo 31 členů, 5 bylo omluveno a 9 neomlu-
vených. Při hlasování z 31 přítomných družstevníků souhlasili všichni pro slou-
čení a přechod podepsali. Nastalo další přesvědčování a jednání se zbývajícími 
družstevníky. Dne 6. 11. 1961 došlo z ONV písemné schválení zániku druž-
stva a tím bylo rozhodnuto, že dnem 1. 1. 1962 přechází místní JZD ke státní-
mu statku – Velkovýkrmna Smiřice, oddělení Nový Hrádek, výrobní úsek Čes-
ká Čermná – Borová. Poslední schůze se konala 24. 11. 1961 v Osvětové 
besedě čp. 71. Za ONV se účastnil s. Žďárský, za důchodové zabezpečení  
s. Fňouk, za statek s. Polák, za vedení střediska Borová p. Miroslav Balcar  
a všichni členové rady MNV. Družstevníci byli seznámeni s majetkovým vypo-
řádáním podle vyhlášky 30/1954: 1) družstevníci se vzdávají ve prospěch stá-
tu hospodářských budov, polí, lesa, mimo obytná stavení. Převod veškerého 
majetku družstva do majetku státního statku bude bezplatný. 2) podle zákona 
50/1955 přikáží vše prostřednictvím MNV Československým státním statkům.    
3) bude provedeno odepsání dluhu, který však nesmí přesahovat vklad přinese-
ný do družstva. 4) záhumenková kráva bude proplacena prostřednictvím státní 
banky omezeně, každý rok 3 000 Kčs. Jelikož každý pracovník státních stat-
ků má nárok na 0,1 ha půdy, jednoho vepře, 15 slepic a králíky, není dovole-
no vlastnit záhumenkovou krávu. S. Polák dále seznámil družstevníky, jak bu-
dou odměňováni, jaké mají nároky na naturálie, přídavky na děti, dovolenou 
a nemocenské pojištění. Ke konci roku 1961 byl v naší obci takovýto stav zví-
řectva: družstvo vlastnilo 138 ks skotu, z toho 74 krav, 6 chovných prasnic, 
19 vepřů ve výkrmu, 4 páry koní. Soukromníci vlastní 7 ks skotu, z toho 5 
krav a 241 slepic. Záhumenkáři v této době vlastnili již jen 13 krav, 27 vep-
řů, 379 slepic a 16 hus. Celá obec měla k 31. 12. 1961 celkem 158 ks sko-
tu, 6 prasnic, 64 vepřů, 8 koní, 30 koz, jednoho chovného kozla, 630 slepic, 
21 hus. Uvedený stav byl po splnění úkolů státní dodávky. V tomto roce bylo 
provedeno 47 domácích porážek vepřů pro záhumenkáře i pro ostatní občany.  
A jaký je stav v obci po 50 letech? Pozemky byly vlastníkům vráceny. Převáž-
ná část těchto pozemků je zatravněna a pronajímána k osečení se státní pod-
porou. Počet skotu a vepřů je téměř nulový. Asi 10 rodin pěstuje menší množ-
ství slepic a asi 5 rodin králíky.

(Údaje byly zkráceně použity z obecní kroniky,  
kam je velmi podrobně zapsal místní kronikář Josef Vévoda).
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KOvÁř – KOlÁř (dokončení)

MARŠÍK FRANTIŠEK – místní rodák nar. 27. 11. 1897 syn Jiřího (1865) 
a Anny (1870) z čp. 107. Vyrůstal v menší hospodářské usedlosti se sourozen-
ci. Rodičům se narodilo celkem 14 dětí, z toho 6 jich zemřelo. Po ukončení 
školní povinnosti se rozhodl vyučit kovářem. Nastoupil do učení 1. 3. 1912  
u místního kováře, strýce Františka Maršíka z čp. 108. Po třech letech se vyu-
čil a dne 26. 12. 1915 mu bylo vystaveno „Vysvědčení za vyučenou“ živnos-
tenským komisařem Společenství kovářů a podkovářů v Náchodě. Jeho strýc, 
který ho vyučil, byl odveden na vojnu a v r. 1916 padl. Zanechal manželku, tři 
nezletilé syny a nově vybudovanou kovárnu v domě čp. 108. František vypo-
máhal v kovárně, než se oženil. Po založení rodiny s Irenou, roz. Štaudovou  
z Nového Města nad Metují, se musel více věnovat zemědělské usedlosti, kte-
rou zdědil po rodičích, a na kovařinu nezbývalo tolik času. Zemřel 30. 11. 
1978 a jeho manželka Irena 8. 3. 1981.

ZElENÝ KAREl – po otci zvaný Térařů, místní rodák nar. 22. 5. 1914, 
syn Františka (1877) a Boženy (1875) z čp. 64. Vyrůstal jako nejmladší s pěti 
sourozenci. Vyučil se u místního kováře Josefa Maršíka v čp. 108 kovářskému 
řemeslu. Po kratší dobu u svého mistra pracoval. Po uzavření manželství s An-
nou roz. Matysovou se 27. 12. 1938 odstěhoval na Lipí a později do Náchoda. 
Trvalé zaměstnání nalezl v náchodské Rubeně. S manželkou vychovali dvě 
děti. Dne 14. 5. 1978 zemřel ve věku 64 let, byl pohřben na staroměstském 
hřbitově.

ŠvORC JOSEF – místní rodák nar. 27. 7. 1906, syn Františka (1870) a Filo-
meny (1875) z čp. 17. Vyrůstal v menší hospodářské usedlosti se svými sedmi 
sourozenci. Po ukončení základní školy v obci se rozhodl vyučit kolářem. Již ve 
svých 25 letech od 1. 11. 1931 začal provozovat kolářskou živnost v Pulicích. 
Po II. světové válce odešel s rodinou do pohraničí do obce Martínkovice na 
Broumovsku. Zde se věnoval zemědělské činnosti, ale rovněž poskytoval služby 
kolářského řemesla i po ustavení JZD. S manželkou Marií vychovali tři dcery. 
Jeho otec padl na vojně a matka zemřela v r. 1924. Dne 28. 12. 1974 zemřel 
ve věku 68 let v Martínkovicích. Na vlastní přání je pohřben na místním hřbi-
tově v rodinném hrobu. Jeho manželka ho následovala v roce 1985. Poslední 
rozloučení měla v místní kapli a na čermenském hřbitově.

Živnosti a řemesla
Alois Maršík
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PEKAřI

Pekařské řemeslo je jedno z nejstarších řemesel, které na našem evropském 
kontinentu vzniklo. Bylo nutné zajistit tu nejzákladnější obživu pro narůstající 
počet obyvatel na hradištích a vznikajících vesnic. Začalo se rozšiřovat pěsto-
vání obilnin, hlavně žita, pšenice i ječmene. Zrno se zpracovávalo v mlýnech, 
které se postupně zdokonalovaly s využitím vodní energie. Mouka, jakožto 
hlavní surovina pekařů, byla vždy rozhodující pro kvalitu pečiva. Pekaři provo-
zovali svoje řemeslo jak ve městech, tak téměř na každé vesnici. Nebylo tomu 
jinak ani v té naší.
Do poloviny minulého století se pekl chléb ze žitné mouky ve vlastních pecích 
zemědělských usedlostí. Pec se stavěla tak, aby sousedila s kachlovými kamny. 
Přístup do pece byl většinou z chodby. Příprava těsta se prováděla v dřevěné 
díži a míchalo se ručně tzv. kopistem. Bochníky se před sázením do pece 
nechaly kynout na slaměných ošatkách. Pece se stavěly většinou na 10 až 
15 bochníků tak, aby chléb byl rodinou beze zbytku spotřebován. Z tvrdšího 
chleba se dělaly topinky, nebo se drobil do oukropů, vařeného mléka nebo byl 
použit do chlebové polévky. Pro děti hospodář po upečení chleba pak pekl 
oblíbené velké chlebové placky posypané hrubou solí a kmínem zvané popla-
menice. Ještě za druhé světové války si museli hospodáři péct vlastní chleba  
a nemohli využít služeb pekařů, protože potraviny včetně chleba byly omezeny 
přídělovým lístkovým systémem. Zemědělci jako samozásobitelé neměli nárok 
nejen na chleba, ale ani na další potraviny, jako např. mléko, máslo, vajíčka, 
maso, sádlo atd. Tyto potraviny si museli vyrobit sami a ještě splnit předepsaný 
kontingent na státní dodávku. Po roce 1948 se v době komunistického zřízení 
výroba pečiva i chleba centralizovala s nasazením strojního vybavení. Pekaři 
zajišťovali nejen výrobu, ale i rozvoz po širokém okolí. Ke změně došlo po 
roce 1990 při privatizaci, kdy tyto podniky přešly do soukromého vlastnictví. 
Vznikly i nové soukromé výrobny pečiva. Do obchodní sítě se dostal na základě 
konkurence větší sortiment pekařských výrobků. Některé hypermarkety pro-
dávají své vlastní pečivo. V současné době si může každý upéct vlastní chléb  
v domácí elektrické pekárně.

HANUŠ JOSEF byl nejznámějším místním pe-
kařem, kterého si mnozí z nás ještě dobře pama-
tují. Narodil se jako nejmladší šesté dítě Vincenci  
a Marii Hanušovým dne 29. 11. 1909 v Horní 
Radechové. Vyučil se pekařem v Náchodě u peka-
ře Kosinky. V Červeném Kostelci u pekaře Seme-
ráka pracoval jako tovaryš. V roce 1932 se ože-
nil s Lýdií, roz. Hamerskou ze Rzů. V roce 1933  
v době hospodářské krize byl propuštěn z práce  
a nějaký čas dělal podomního obchodníka a v krá- 

Josef Hanuš s manželkou
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tké době si pronajal na Dobrošově domek, ve kterém si vybudoval novou pec a 
v roce 1934 zde otevřel pekařství a obchod se smíšeným zbožím. Koupil koně 
a rozvážel pečivo do blízkých obcí Jizbice, Bražec, Staré Město, Nový Hrá-
dek. V roce 1938 koupil pekařství v České Čermné (č.p. 4) od místního pe-
kaře Václava Jiráska. Roku 1939 zde začal provozovat pekařství i obchod se 
smíšeným zbožím. Ve válce s pomocí pecaře přestavěl starou pec. Podlaha 
byla provedena ze šamotových šablon, které byly kladeny na křemennou drť, 
nejdříve hrubší a dorovnána jemnou. Prostor mezi podlahou a klenutým stro-
pem pece byl od 30 do 45 cm. Na Dobrošově se pec vytápěla dlouhými pole-
ny, v naší obci byl v peci zabudován rošt a po roztopení dřevem se používalo 
uhlí. Nakoupil i základní strojní vybavení. Kapacita pece byla 52 dvoukilových 
chlebů. Pekly se i tříkilové chleby, housky, rohlíky, koláče, vánočky i buchty  
a svatební koláče. Každý pekař měl odzkoušenou svou recepturu. Chléb se 
pekl ze žitné mouky (z části pšeničné) a ostatní pečivo jen z mouky pšeničné. 
Při výrobě těsta se přidával kvásek a dochucovací přísady i tuky. Povrch pečiva 
se vlažil odvarem z kávové melty. V srpnu 1946 se rodina stěhuje do pohraničí 
do obce Benešov na Broumovsku, ale již v dubnu 1947 se vrací zpět. Po roce 
1948 byly postupně rušeny všechny soukromé provozy. Ještě nějaký čas pekl 
pro družstvo Jednota Hronov. Další jeho uplatnění bylo ve výrobním družstvu 
Sněžka Náchod. Později přešel do textilní továrny Tepna Náchod, odkud ode-
šel r. 1969 do důchodu. S manželkou vychovali 5 dětí, z nich dvě v dětství ze-
mřely (Marie a Václav). Po úmrtí manželky v r. 1966 se znovu oženil s Marií 
Bednářovou z Varnsdorfu. V roce 1972 zemřel po vážné nemoci.

HANUŠ JIřÍ, syn Josefa a Lydie, nar. v r. 1941, 
místní rodák. Po vzoru otce se i on rozhodl vyučit 
pekařskému řemeslu. V učilišti v Mladých Bukách 
složil úspěšně učňovské zkoušky. Začal pracovat  
u Regnera v Malém Poříčí až do nástupu na vo-
jenskou službu. Po vojně se oženil s Mariií Braho-
vou z Babí. Byl zaměstnán ve svém oboru u Jed-
noty Hronov. Později převzaly výrobu Východo-
české pekárny a cukrárny, kde pracoval až do r. 
1991. Po tomto roce si vybudoval vlastní pekár-
nu v Machově. Po 10 letech podnikání ze zdravot-
ních důvodů skončil s pekárnou a odešel pracovat 
do Rubeny Hronov, kde byl až do starobního dů-

chodu. Po rodičích zdědil v naší obci dům čp. 4 se zařízenou pekárnou. Místní 
Orlická dřevovýroba si prostor pekárny pronajala a zřídila zde lisovnu umělých 
hmot. Jiří s rodinou bydlel u bratra v čp. 41. Po vybudování vlastního rodinné-
ho domu v Náchodě se odstěhoval a rodný dům později prodal. Nový majitel si 
zde zařídil z bývalé pekárny kovárnu a v ní provozuje umělecké kovářství. Jiří  
s manželkou nyní žijí v Bezděkově.

Jiří Hanuš – při výrobě rohlíků
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JIRÁSEK vÁClAv – nar. 14. 1. 1872 se v roce 1896 ve svých 24 letech 
přistěhoval do naší obce z Domkova – Šerče. S manželkou Pavlínou zde založili 
rodinu. Byl vyučen pekařskému řemeslu, a to úspěšně v naší obci provozoval 
včetně obchodu se smíšeným zbožím až do roku 1938, kdy pekárnu včetně 
domu čp. 4 prodal již zmiňovanému Josefu Hanušovi. S manželkou vycho-
vali 5 dětí. Nejmladší Pavlína, nar. 1913, se provdala za Václava Meisnera, 
vyučeného zedníka ze Šonova. Společně zde koupili hospodářské stavení čp. 
98 i s pozemky. Otce si na stáří Pavlína vzala k sobě. Matka ji zemřela již  
v roce 1933. Po válce se v roce 1946 i s otcem stěhuje do pohraničí do obce 
Benešov na Broumovsku. Dne 15. 3. 1958 byl místní pekař Václav Jirásek 
převezen z Doubravic a pohřben do rodinného hrobu na místním hřbitově.  
V roce 1983 dne 24. 12. následovala svého otce na našem hřbitově dcera 
Anna, provdána Borůvková.

NÝvlT AlOIS – nar. 5. 9. 1870, chalupník z čp. 44, se vyučil pekařem 
a s manželkou Ludmilou (4. 9. 1872) vytvořili v tomto domě podmínky pe-
kařské řemeslo provozovat. Současně si otevřeli i obchod se smíšeným zbo-
žím. Ve starším věku již jen v užším sortimentu. Každý pekař měl v obci svoji 
klientelu a snažil se, aby si ji udržel. Kdy ukončil svou živnost, není přesně 
známo. Pravděpodobně v r. 1945. S manželkou vychovali 7 dětí. Z toho 2 
synové dosáhli vysokoškolského vzdělání. Pekař Alois zemřel 20. 10. 1948, 
jeho manželka 24. 7. 1946. Jejich nejstarší syn Josef, profesor z Prahy, byl 
pohřben na místním hřbitově 19. 1. 1969. Ze všech dětí zůstala doma Anna, 
nar. 9. 7. 1903, která se v roce 1946 provdala za Václava Hlavsu z Nového 
Hrádku, řidiče linkového autobusu Nový Hrádek-Náchod. Manžel jí zemřel v r. 
1970 a ona ho přežila o 14 let. Prázdný domek byl prodán JZD a v současné 
době je obýván novými majiteli. Pekař Alois měl o dva roky staršího bratra 
Ferdinanda, který se po vyučení pekařskému řemeslu odstěhoval do Náchoda.

ŠTAUDA JOSEF je prokazatelně nejstarší zjištěný pekař, který provozoval 
svou živnost v domě čp. 58 v sousedství s pekařem Jiráskem. V té době měla 
obec již přes 700 obyvatel. Narodil se 18. 3. 1855, jeho manželka Marie  
1. 11. 1863. Společně vychovali nejméně 6 dětí do dospělosti. Dcery: Vilemí-
na se provdala do čp. 1, Božena dožila v čp. 76. Syn Alois, nar. 3. 6. 1891, 
je uváděn v domovní knize obce jako pekař bydlící s manželkou Alžbětou  
a třemi dětmi v domě čp. 7. Syn Augustýn s manželkou Anežkou a dětmi pře-
sídlili v roce 1933 na Jizbici a syn Josef s dětmi do Bělovse. V roce 1873 se 
do místního mlýna čp. 13 přistěhovala z Bělovse Františka, nar. 12. 6. 1852, 
provdána Štaudová. Její dcera Anna, nar. 7. 6. 1879, provdána Zelená, je 
uváděna jako mlynářka. Její otec, který předčasně zemřel, byl zřejmě bratrem 
pekaře Josefa a nebo jeho blízkým příbuzným. V roce 1934 byl dům čp. 58 
prodán manželům Koláčným a rod Štaudů se v obecních zápisech připomíná 
naposledy.
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výstavby a opravy v obci
Eva Smažíková

Jak si jistě mnozí z Vás všimli, podařil se nám opravit povrch místní komuni-
kace od základní školy až k čp. 14 Kožešníkovi, kde tato cesta navázala na již 
opravenou komunikaci z roku 2006 směrem na hranice. Při této rekonstrukci 
se vybudoval chodník od pošty k základní škole, kde je největší pohyb obyvatel 
naší obce. Výstavba chodníku byla nutná také z důvodu zvýšené dopravy osob-
ních aut v této části obce. Projekt „Do školy bezpečněji“ se mohl zrealizovat 
díky získané podpoře ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši  
1 348 501 Kč, kdy příspěvek společenství EU činil 1 078 000 Kč, příspěvek 
ze státního rozpočtu 269 701 Kč a vlastní zdroje obce pak 450 301 Kč = 
celkem 1 798 002 Kč. K této rekonstrukci jsme mohli přistoupit nejenom díky 
získané finanční podpoře, ale také díky vyměněnému vodovodnímu řádu, který 
provedla firma VAK a.s. Náchod v loňském roce. Tímto způsobem bychom 
rádi zrekonstruovali i další místní komunikace. Proto jsme si také domluvili plán 
oprav vodovodu s VAK a.s. Náchod. V letošním roce došlo k výměně vodo-
vodního řádu v ulici u Franců směrem k Holým. Pokud se nám podaří zajistit 
odpovídající množství financí, bude i tato cesta opravena v příštím roce.
Na podzim jsme začali s přípravou projektu na zvelebení okolí kostela a hřiště 
u mateřské školy. Realizovali jsme dvě setkání s veřejností, kde si každý mohl 
říci svůj názor na dané území. Na základě připomínek a návrhů byl zpracován 
projekt, a to na rekonstrukci dětského hřiště s názvem „Dětský svět podle nás“ 
a druhý na celkovou opravu parku okolo kostela s názvem „Setkávání pod  
lipami“. Oba projekty jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Příští rok se poku-
síme na tyto akce získat dotace. Také jsme podali znovu žádost o dotace na 
opravu areálu na pile. Výsledek se bohužel dozvíme až za půl roku.
Podařilo se téměř v polovině obce vyměnit veřejné osvětlení. Svítidla byla vy-
měněna za úsporné LED diodové osvětlení, a to za finančního přispění Králo-
véhradeckého kraje. Naše obec obdržela dotaci ve výši 284 800 Kč. Celkem 
bylo do veřejného osvětlení investováno 584 892 Kč. Bylo vyměněno celkem 
43 ks lamp.

provádění rekonstrukce místní komunikace
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dokončení místní komunikace od školy k čp. 14 včetně chodníku
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Společenská kronika

Noví občané přihlášeni v roce 2011:

Štěpán Daniel z Náchoda , přihlášen 18. 4. do čp. 192
Štěpán Josef z Náchoda, přihlášen 18. 4. do čp. 192
Štěpánová Jitka z Náchoda, přihlášena 18. 4. do čp. 192
Balogh Jozef z Náchoda, přihlášen 30. 5. do čp. 133
Balogh Tomáš z Náchoda, přihlášen 30. 5. do čp. 133
Trnečka Vladimír z Náchoda, přihlášen 7. 6. do čp. 92
Škoda Martin z Náchoda, přihlášen 18. 7. do čp. 94
Škodová Věra z Náchoda, přihlášena 18. 7. do čp. 94
Škoda Martin ml. z Náchoda, přihlášen 18. 7. do čp. 94
Škoda Tobiáš z Náchoda, přihlášen 18. 7. do čp. 94
Bocek Aleš z Hradce Králové, přihlášen 8. 11. do čp. 66
Sychrovská Jitka z Prostějova, přihlášena 18. 11. do čp. 195
Baudisch Jan z Trutnova, přihlášen 21. 11. do čp. 164
Kubeček Michal z Náchoda, přihlášen 28. 11. do čp. 196
Kubečková Renata z Náchoda, přihlášena 28. 11. do čp. 196
Kubečková Michaela z Náchoda, přihlášena 28. 11. do čp. 196
Kubečková Renata ml. z Náchoda, přihlášena 28. 11. do čp. 196
Výborná Kateřina z Náchoda, přihlášena 28. 11. do čp. 196

Byli oddáni:

18. 7. Marek Sychrovský z čp. 39 a Jitka Růžičková z Prostějova
5. 8. Michal Balcar z čp. 121 a Zuzana Hronová z Pardubic
9. 9. David Míšek z čp. 62 a Veronika Humlová ze Dvora Králové n/Lab.
7. 10. Patrik Balcar z čp. 170 a Lucie Pitrová z Jaroměře
18. 11. Lenka Semlerová z čp. 164 a Jan Baudisch z Trutnova

vítáme nové občánky:

Stříbrná Jolana 27. 1. 2011, čp. 161
Stříbrný Jáchym 27. 1. 2011, čp. 161
Mošnerová Stela 21. 5. 2011, čp. 186
Marková Aneta 8. 7. 2011, čp. 127
Šolcová Adéla – Amálie 1. 8. 2011, čp. 179
Sychrovský Tomáš 22. 11. 2011, čp. 132
Baudisch Pavel 23. 12. 2011, čp. 164

Byli odhlášeni z trvalého pobytu:

Špaček Jaromír  13. ledna z čp. 68 do Náchoda
Špaček Ondřej  13. ledna z čp. 68 do Náchoda
Špačková Karolína  13. ledna z čp. 68 do Náchoda
Špačková Petra  13. ledna z čp. 68 do Náchoda
Balcar Michal 12. srpna z čp. 121 do Pardubic
Přibyl Jiří 17. srpna  z čp. 6 do Třebechovic



25

91 let  Božena Efenberková čp. 62
89 let  Marie Větrníková čp. 96
89 let  Karel Zelený čp. 70
88 let Ludmil Michalíček čp. 21
86 let Ladislav Čáp čp. 123
86 let Vladimír Havel čp. 91
75 let Josef Hanuš čp. 41

75 let Irena Efenberková čp. 107
75 let Jaromír Středa eč. 313
70 let Václav Balcar čp. 55
70 let Marie Balcarová čp. 18
70 let Marie Čejchanová čp. 16
70 let Jaroslav Jirásek čp. 119
70 let Petr Švorc čp. 174

Přibylová Jitka 17. srpna z čp. 6 do Třebechovic
Vondráček Jakub 23. listopadu z čp. 41 do Prahy

Blahopřejeme k životnímu jubileu:

Opustili nás navždy:

VĚRA KOSTEČKOVÁ – místní rodačka, dcera Josefa 
Zeleného a matky Pavlíny z čp. 52. Vyrůstala jako nejstarší 
ze 7 dětí. Dva bratři ji v roce 1946 zemřeli. Nejmladšímu 
bratrovi Rudolfovi byl jeden rok, když jim v roce 1951 
zemřela matka. Celá rodina se po roce 1956 odstěhovala 
do Náchoda. Rudolfa vychovala teta Růžena v čp. 64. Věra 
se provdala do Záluží u Soběslavi. S manželem vychovali 
dceru Dagmar a syna Miloslava. Dožila se i tří vnoučat 
a pravnuka. Zemřela po dlouhé nemoci v nedožitých 
78 letech. Poslední rozloučení v chrámu Páně sv. Petra  
a Pavla v Soběslavi dne 11. února 2011.

  3.   5. 1933
  6.   2. 2011

*
U

JAROSLAV MAZÁČ – syn Jaroslava a matky Filomeny, 
roz. Půrové. Rodiče žili v naší obci v čp. 95, ale v roce 1934 
přesídlili do Náchoda. Zůstala zde babička Karolina, která se 
v r. 1934 přestěhovala s manželem do výměnku čp. 111. 
Když děda Antonín, bývalý starosta, v roce 1935 zemřel, 
zůstala zde sama. Později jí rodiče Jaroslava svěřili jejího 
vnuka, který zde navštěvoval obecnou školu a potom 
přestoupil do náchodské měšťanky. V Náchodě vyrůstal 
s mladší sestrou Evou. Vyučil se strojním zámečníkem  
a celý život pracoval v náchodské Rubeně. V roce 1963 
se oženil s Martou, roz. Dobruckou. Vychovali spolu tři 
děti. Každý rok jezdili společně do naší obce na chalupu. 
V důchodovém věku zde pobývali od jara do podzimu.  
V loňském roce v únoru mu zemřela manželka a on ji po 
roce následoval. Poslední rozloučení se konalo ve smuteční 
obřadní síni v Náchodě – Starém Městě dne 15. února.

14. 11. 1935
  8.   2. 2011

*
U

Společné soužití:

50 let (zlatá svatba) – Julia a Alois Maršíkovi
25 let (stříbrná svatba) – Renata a Milan Vláškovi
25 let (stříbrná svatba) – Zdena a Josef Balcarovi
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ZDEŇKA KUBCOVÁ – místní rodačka, dcera Václava 
Mrštiny a Františky, rozené Čejchanové. Vyrůstala sama 
nejdříve v nájemní chalupě čp. 6 a po kratším období se 
rodina stěhuje v roce 1932 do vlastního domku čp. 19. Zde 
vyrůstala a chodila do místní obecné školy a poté do tzv. 
rodinky v Hronově. Po škole nastoupila do mateřské školky  
v Trutnově – Horní Staré Město a nakonec se přivdala v roce 
1957 do Svobody nad Úpou, kde se jí podařilo otevřít MŠ. 
Dětem se věnovala celý život. Když odešla do důchodu, 
nechtělo se jí jen tak být doma, pomáhala dětem v dět- 
ské léčebně v Jánských Lázních. Nadevše milovala svá 
vnoučata. S manželem vychovali syna Víťu a dceru Lenku. 
Ráda jezdila do naší obce za svými rodiči. Její otec byl 
od r. 1947 do r. 1981 oblíbeným místním knihovníkem. 
V roce 1986 zemřel a matka zůstala sama. Později, 
když onemocněla, odvezla si jí a posloužila jí do konce 
jejího života. Celý život byla věrná svému křesťanskému 
přesvědčení. Zemřela ve věku 82 let. Poslední rozloučení  
v kostele sv. Jana Křtitele v Dolním Maršově dne 4. dubna.

BOHUSLAV SEDLÁČEK – místní rodák z čp. 99, syn 
Bohuslava a Marie, rozené Čápové z Borové. Vyrůstal  
s mladším bratrem Josefem. Otce si neužil, v roce 1947 
tragicky zemřel při havárii na motocyklu. Z matčina 
nového vztahu přibyli do rodiny další dva sourozenci.  
V roce 1967 se oženil a odstěhoval do Náchoda. Vyučil 
se autoklempířem. Pracoval 40 let v ČSAD v Náchodě  
i jako řidič autobusu, později jako dispečer. S manželkou 
Alenou vychovali tři děti. Zemřel nečekaně po krátké 
těžké nemoci ve věku 68 let. Jeho bratr Josef ho o 1 rok 
předešel. Poslední rozloučení v místní kapli sv. Václava dne 
19. dubna. Foto jak jsme ho znali, než se odstěhoval.

ANNA MARŠÍKOVÁ – borovská rodačka z čp. 74, dcera 
Josefa a Anny Martínkových. Žila v rodině se čtyřmi 
bratry, z nichž žije již jen nejstarší Vladimír, který by měl 
v příštím roce oslavit sté výročí. Anna se vyučila dámskou 
krejčovou a v roce 1949 se provdala za Josefa Maršíka  
z čp. 24. Krátký čas bydleli v rodném domě manžela, 
potom se přestěhovali do bytu v čp. 70. S manželkou 
vychovali tři dcery, z toho dvě, Olga a Eva, po provdání  
a postavení rodinných domků bydlí v naší obci, Drahomíra 
v Novém Městě n/Met. Manžela přežila o 12 let. Zemřela 
ve věku nedožitých 84 let. Poslední rozloučení v kapli  
sv. Václava v České Čermné dne 4. července 2011.

27.   7. 1928
29.   3. 2011

*
U

  8. 10. 1927
28.   6. 2011

*
U

17. 2. 1943
13. 4. 2011

*
U



27

BOŽENA NÝVLTOVÁ – místní rodačka, dcera Josefa 
Mrštiny a matky Boženy z čp. 29. Vyrůstala jako nejmladší 
s bratrem Josefem a sestrou Eliškou. Ve 14 letech jí 
zemřel otec. Její provdaná sestra Eliška zemřela v mladém 
věku v roce 1975. Její matka v roce 1986 a bratr Josef 
v roce 1998. Po provdání v roce 1949 za Josefa Nývlta 
žili v nájemním bytě v čp. 71 a vychovali dvě děti. Když 
manželovi zemřela ve Starkoči matka, odstěhovala se 
rodina do prázdného rodinného domku, který postupně se 
synem přestavěli. Její dcera Zdena je provdaná v Novém 
Městě n/Met. Když jí v roce 1989 zemřel manžel, zůstala 
se synem a jeho rodinou až do konce života. Zemřela ve 
věku 82 let. Poslední rozloučení v úzkém rodinném kruhu. 

ALBÍNA JAROŠOVÁ – rozená Balcarová, borovská 
rodačka, po provdání místní občanka až do září 2008. 
Vzhledem ke svému stáří zbytek života strávila u svého 
syna Jaroslava v Náchodě. S manželem Jaromírem (nar. 
1914) vychovali dva syny. V naší Ročence 2009 jsme 
prezentovali její 100 leté výročí včetně fotografie. Od 
tohoto významného výročí uplynuly necelé dva roky, kdy se 
dozvídáme, že 9. listopad 2011 byl jejím dnem posledním. 
Zemřela ve věku nedožitých 102 let. Poslední rozloučení 
v kostele sv. Jana Křtitele v Náchodě – Starém Městě dne 
15. listopadu 2011.

Ing. VLADIMÍR STRÁNSKÝ CSc. – místní chalupář z čp. 97, doudlebský rodák  
a náchodský občan, zemřel 14. července 2011.

HORYMÍR KRBAL – borovský rodák (29. 2. 1932), spoluzakladatel Honebního 
společenstva Česká Čermná – Borová. Zemřel po dlouhé nemoci 15. července 
2011. Poslední rozloučení v kapli Božského srdce Páně v Borové dne 21.  
července 2011.

  1. 5. 1929
28. 8. 2011

*
U

16. 12. 1909
  9. 11. 2011

*
U

Počet obyvatel k 31. 12. 2010 – 470 osob
Počet obyvatel k 31. 12. 2011 – 486 osob
(18 přihlášeno, 7 narozených dětí, 1 zemřelá, 8 odhlášeno)
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  7. ledna
  
  8. ledna
  9. ledna
  
12. února
  2. března
  5. března

  6. března
  9. března
18. března

  1. dubna

23. dubna
30. dubna
  9. května
28. května
13. června
16. června
16. června
18. června
21. června
  2. července
  6. srpna

20. srpna

  9. září

10. září
14. září
15. září
25. září
28. září
30. září

22. října
22. října
27. října

  4. listopadu

Přehled kulturních a prospěšných akcí

myslivecký ples v kulturním domě v Borové v režii honebního společen-
stva Česká Čermná – Borová, hudba City Band Pavla Maršíka z Římova 
tříkrálovská sbírka pro Charitu (chodily tři skupiny) vybráno 10 933 Kč
zahájen taneční kurz pro manželské a partnerské dvojice pod vedením 
tanečního mistra Luboše Štěpa v hostinci u Javora – celkem 6 lekcí
hasičský ples v hostinci u Javora
brigáda – sázení stromků v obecním lese (obecní zastupitelé s myslivci)
tradiční čermenský masopust, sraz masek v 9:30 hod., taneční zábava 
od 20:00 hod., hudba p. Braha na sále v hostinci u Javora v režii SRPDŠ
dětský karneval na sále u Javora od 14:00 hod. v režii SRPDŠ
brigáda – sázení stromků v obecním lese (obecní zastupitelé s hasiči)
organizování OÚ sběr věcí dle seznamu pro Diakonii Broumov od 19. 
března
valná hromada honebního společenstva včetně majitelů pozemků s ob-
čerstvením v kulturním domě v Borové
velikonoční taneční zábava v hostinci u Javora, hudba J. Braha
lampiónový průvod – čarodějnice – opékání
oslava Dne matek v 10:00 hod. v ZŠ určená též pro veřejnost
svoz železného šrotu a objemového odpadu, zajišťují místní hasiči
každoroční čištění koupaliště, zajišťují místní hasiči
školní autobusový zájezd do lázní Chudoby, Bludných skal a Karlówa
výlet dětí MŠ do zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem
dětský den se sportem, účast dětí ze sousední obce Brzozowia
příjezd hodnotící komise na soutěž „Vesnice roku“
20. setkání obcí Čermných v Čermné u Domažlic
společné posezení spojené s opékáním prasete v režii Honebního spo-
lečenstva Česká Čermná – Borová v areálu kulturního domu v Borové
za vedení kroniky se umístila obec v rámci kraje na 1. místě a obdržela 
cenu hejtmana ve výši 30 tisíc Kč
filmový festival – promítání filmů v rámci spolupráce naší obce s polskou 
Brzozowie v jejich kulturním domě – promítány byly české filmy s polský-
mi titulky (Hoří má panenko, Postřižiny)
pokračování festivalu (Péťa a vlk a Sexmise) polské filmy s českými titulky 
autobusový zájezd do Polska a Orlických hor v režii OÚ
festival česko – polské kuchyně v Brzozowiu 22. září a 1. října
vítání občánků na OÚ
varhanní koncert v místní kapli
v zasedací místnosti OÚ řešení prostoru v parku u kostela a v prostoru 
hřiště před MŠ za spoluúčasti místních občanů
svoz nebezpečných a objemových odpadů – firma Marius Pedersen
svoz železného šrotu z vysloužilých elektrospotřebičů v režii hasičů
slavnostní předání cen na OÚ v soutěži „Rozkvetlý dům, Rozkvetlá za-
hrada“
pokračování řešení prostoru v parku u kostela a před MŠ
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vítání občánků – zleva: Jolana a Jáchym Stříbrných, Stela Mošnerová

vítání občánků – zleva: Adéla Amálie Šolcová, Aneta Marková
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brigáda při likvidaci travního porostu (chráněná louka)

výsadba nových stromků v obecním lese
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24. listopadu

27. listopadu
19. prosince

výroba adventních věnců od 15:00 hod. v ZŠ (přítomni naši sousedé  
z Polska)
rozsvěcení vánočního stromu v parku u kaple
vánoční besídka pro veřejnost od 10:00 hod. v ZŠ

2. Taneční kurz v obci Česká Čermná 
Jaroslav Lukáš

V tomto roce se podařilo zorganizovat již 2. ročník tanečního kurzu pro man-
želské páry a partnerské dvojice. Pod vedením tanečního mistra p. Luboše 
Štěpa s partnerkou byl zkraje měsíce ledna kurz zahájen.
Z přihlášených párů byla většina těch, kteří se zúčastnili již 1. ročníku, a tak 
se mohlo volně navázat na naučené sestavy. V šesti tanečních lekcích a jedné 
prodloužené jsme se kromě opakování základních kroků naučili nové figury  
k tancům polka, valčík, walz, jive, cha-cha, tango, foxtrot a blues.
Všechna nedělní odpoledne probíhala v báječné atmosféře. V některých lek-
cích jsme dostávali opravdu zabrat a chvilku nám trvalo, než jsme se nové 
sestavy naučili. Odměnou nám však byly nádherné sestavy, např. do walzu  
s křížením nohou a zášlapem. 
Na závěr bych chtěl poděkovat zastupitelům obce a školy za podporu a všem 
milovníkům tance popřát mnoho příjemných tanečních zážitků.

účastníci tanečního kurzu
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Autobusový výlet
Alois Maršík

Po třech letech opět zajistila obec pro místní občany poznávací zájezd. Autobus 
s plně využitými sedadly občanů převážně v důchodovém věku odjížděl dne 14. 
září od obecního úřadu v 8:00 hod. Paní starostka nás po uvítání seznamuje  
s trasou, kterou budeme absolvovat.
V Náchodě jsme zamířili ke státní hranici, míjíme lázně Kudowa Zdrój a před 
levínským železničním mostem odbočujeme vpravo do malé obce Jarków. Zde 
se setkáváme s majitelkou EKO-FARMY (EKO-AR), která se svým manželem 
na zdejších plantážích o rozloze 20 ha pěstuje  Aronii (černý jeřáb) a po jeho 
zpracování ho distribují. O tom, že plody Aronie obsahují několik vitamínů, 
stopových prvků a minerálů a jsou lidskému zdraví prospěšné, svědčí, že se  
i u nás po dvě desetiletí pěstuje. Bylo nám představeno osm způsobů zpraco-
vání s možností zakoupit si některé z vystavených produktů.
Po zajímavé přednášce nasedáme a pokračujeme přes Levín, Dušníky do Po-
lanice – lázní. Zde procházíme lázeňskou ulicí až do centrální budovy lázní  
k prameníku minerální vody. Z časových důvodů se nemůžeme zdržovat a od-
jíždíme ve směru Bystryce Klodzka. Zde při průjezdu se krátce seznamujeme  
s pevností a nejvýznamnějšími památkami tohoto středověkého města. My 
však pokračujeme až do rekreačního střediska Miedzygórza. Zastavujeme na 
parkovišti a odtud přes silnici obdivujeme vodopád Wilczki a při procházce 
architekturu penzionů. Asi po jedné hodině nasedáme s cílem k hraničnímu 

účastníci zájezdu
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přechodu Mostowice – Orlické Záhoří. Zde máme zajištěn oběd a potom ná-
vštěvu zdejší firmy, která vyrábí převážně ze suché trávy (balíkově dovážené) 
malé peletky určené jako topivo do automatických kotlů.
Další naše zastávka je obec Neratov. Nejdříve jsme došli do opraveného (dnes 
i z části sklem zastřešeného) kostela a obdivovali jsme náročnost provedených 
oprav. Sdružení Neratov zajišťuje práci pro zdravotně postižené ve svých chrá-
něných dílnách a poskytuje služby, které jsme využili v malé prodejně smíše-
ného zboží. Odsud odjíždíme přes Orlické Záhoří, Masarykovu chatu do Dešť-
ného. Zde se krátce zastavujeme u obecního úřadu, kde každý z nás obdržel 
skleněnou minci jako památku na probíhající soutěž. Podmínkou je navštívit 
šest historických míst v Orlických horách, kde se provádělo tavení skla. Z ča-
sových důvodů jsme tato místa nemohli navštívit.
Po 19. hodině vystupujeme v naší obci plni dojmů z krásně prožitého dne. 
Srdečný dík patří všem, kteří se o tento zájezd zasloužili.

pohlednice z Miedzygórze – uprostřed vodopád Wilczki

opravený kostel v Neratově
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XX. Setkání Čermných
Jaroslav Lukáš

Setkání Čermných se konalo ve dnech 1. až 3. července 2011 v Čermné  
u Staňkova na Domažlicku. Již tradičně se tohoto setkání účastní zástupci obcí, 
jež mají ve svém názvu „Čermná“, a nyní se připojili ještě zástupci Malé Čerm-
né a Czermné u Kudowi Zdroju. 
Přestože jsme to měli oproti ostatním Čermným tentokrát nejdále (290 km), 
podařilo se vypravit celý autobus a společně se zástupci z Malé Čermné  
a z Polska se zúčastnit přátelského setkání.
Oficiální část setkání zahájil slavnostně v sobotu 2. 7. 2011 v 9:00 hodin na 
sportovním areálu starosta obce pan Jan Šperl. Po jeho slovech a projevech 
vážených hostů z plzeňského kraje byly rozehrány sportovní turnaje mezi jed-
notlivými družstvy obcí. Naše obec se účastnila pouze turnaje v hasičské soutě-
ži, kde jsme se umístili uprostřed výsledkové tabulky.
Po celý den byl pro návštěvníky i domácí připravený bohatý program. Spor-
tovně založení občané mohli fandit na jednotlivých soutěžích, jiní trávili čas při 
kulturních vystoupeních na hlavním podiu a další si mohli prohlédnout maleb-
nou obec s charakteristickou architekturou Domažlicka.
Obec Čermná je lokalizovaná v pahorkatinném krajinném prostředí, mírně sklo- 

účastníci hasičské soutěže
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něném k jihozápadu, na úpatí vrchu Křemele v nadmořské výšce 430–455 m, 
s rozlohou 325 ha.
Obec byla údajně založena již ve 12. století, kdy zde docházelo k rýžování zlata 
v Srbickém potoce. První zmínka o obci Čermná je až z r. 1233 (tehdy zapsána 
jako Czirmnuves). Žije zde cca 230 trvale bydlících obyvatel.
V odpoledních hodinách probíhala vystoupení jednotlivých hudebních souborů 
a skupin – např. dechová hudba Domažličanka, Chodský národopisný soubor  
z Postřekova, skupina Medy Gand, a byly předány ceny za jednotlivé soutě-
že. Po oficialitách byla zahájena zábava, kde se na podiu představila skupina 
Telefon. Po celý den setkání bylo zajištěno občerstvení všeho druhu a musím 
vychválit především domácky pečené „chodské“ koláče.
Myslím, že mohu napsat, že jsme se na setkání všichni dobře bavili a celý den 
se nejen díky počasí velmi vydařil. Domů jsme se vraceli plni dojmů a hezkých 
zážitků.
Na závěr bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za reprezentaci naší obce  
a ostatní pozvat na setkání příští, které proběhne v létě 2012 v polské Kudowi 
Zdroju.

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.

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

• Dne 7. ledna proběhla v naší obci „Tříkrálová sbírka“ pod patronací Farní 
charity Náchod. Chodí 3 skupiny dětí po třech s doprovodem dospělé oso-
by. Celkem bylo vybráno za náchodskou charitu 664 588 Kč, za diecézi  
10 046 000 Kč.

• Dne 24. února papež Benedikt XVI. jmenoval do úřadu královéhradeckého 
biskupa mons. Jana Vokála.

• Dne 7. května mons. Jan Vokál, jmenovaný 25. biskup královéhradecký, 
přijal biskupské svěcení v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.

• Dne 14. května v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové se uskutečnila 
slavnostní intronizace, při níž se diecézní biskup ujal úřadu.

• Dne 15. května v místní kapli dokončeno a odzkoušeno nové elektrické 
topení připevněné pod sedací deskou v lavicích. Instalovaná akumulační 
kamna měla menší účinnost. Celková investice 74 876 Kč, z toho materiál 
(tělesa) 50 010 Kč.
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• Dne 23. května ve věku 91 let zemřel arcibiskup Karel Otčenášek, nar. 13. 
4. 1920. Poslední rozloučení se konalo 3. června v katedrále Sv. Ducha  
v Hradci Králové. Rakev uložena do katedrální krypty.

• Dne 28. září se konal v místní kapli koncert varhanní hudby.
• Dne 6. listopadu v naší kapli pan děkan P.ThLic. Mgr. Boguslaw Partyka 

koncelebroval nedělní mši svatou se vzácným hostem z arcibiskupství praž-
ského. Byl to profesor JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O. Praem., 
předseda Metropolitního soudu, soudní vikář, který v tento čas při pobytu 
na Náchodsku navštívil naši kapli.

• V neděli 20. listopadu se prvně začalo využívat instalované nové elektrické 
topení.

• Dne 27. listopadu se konalo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Míst-
ní školáci ze ZŠ vystoupili v krátkém pěvecko-recitačním programu. Již 
druhým rokem bylo k tomuto účelu využito vzrostlého stříbrného smrku 
v parku kaple. Zúčastnilo se přibližně 150 místních občanů. Po ukončení 
programu se dospělým podávalo svařené víno a dětem čaj pro zahřátí.

• Děkanství převedlo bezplatně park okolo kaple do majetku obce.
• Před 20 lety zemřel v naší obci (v čp. 43) dne 15. 12. 1991 profesor  

a osobní děkan P. František Plodek. Rozloučení se konalo v místní kapli 
a na hřbitově dne 21. 12. 1991 za účasti Mons. Josefa Kajneka, biskupa 
královéhradeckého, a kněží vikariatu náchodského a ústeckého včetně zá-
stupců z farností, kde působil. 

Biskup mons. Jan Vokál Prof. P. František Plodek
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varhanní hudba
Josef Nývlt

Varhanní koncerty chrámové hudby Orlicko-kladského festivalu, který již slaví 
15. výročí, se stále více vyznačují stoupající účastí mladých umělců, absolventů 
různých konzervatoří a vysokých hudebních škol. Také v letošním koncertním 
turné se v našem kostelíku dne 28. 9. 2011 uskutečnil varhanní koncert, který 
uvedl varhaník p. Tomáš Flégr, absolvent pražské konzervatoře a dalších hu-
debních škol a mistrovských kurzů. Mimo jiné koncertuje na prestižních festiva-
lech v zahraničí, kde získal řadu ocenění. V našem kostelíku zahrál mistrovská 
díla nejen na zdejší varhany, ale také na dovezený hudební nástroj „muselaar“. 
V roce 2010 realizoval projekt stavby kopie historického muselaaru – nástroje 
z rodiny cembal a virginalů. V jeho podání byla postupně na obou hudeb-
ních nástrojích provedena díla světových mistrů (Alias Nikolaje Ammerbach, 
Camphuysen Manuskript, Christian Erbech, Diderik Buxtehude, Johan Sebas-
tian Bach, Johan Christoph Friderich Bach, William Byrd) a dvou anonymů.  
V zaplněném kostelíku z větší části cizími posluchači jsme prožili příjemné chví-
le poslechu vynikající hudby, kterou přítomní odměňovali bohatým potleskem  
a opět se těšíme na další koncert v příštím roce.
Dále bych se chtěl zmínit o činnosti místních zpěváků a hudebníků v našem 
kostelíku. V jejich podání o vánočních svátcích bylo uvedeno pásmo vánočních 
koled. Hudební skupinu tentokrát posílila Martina Lhotská svojí hrou na příč-
nou flétnu, jejíž zvuk a barva tónů příjemně prolnula celé pásmo koled.

varhaník p. Tomáš Flégl s hudebním nástrojem – muselaaru
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Rok 2011 na základní škole
Libuše Prokopová

Hlavní činností školy je naplňování cílů a kompetencí, které vyplývají z našeho 
školního vzdělávacího programu „Škola venkova“. Od září 2011 se dle něho 
už vzdělávají žáci všech ročníků; v 5. ročníku přibyl nový předmět Informatika, 
který vyučujeme v nově zařízené počítačové učebně.

Organizace školy: 
V červnu 2011 ukončilo školní docházku 7 žáků. 6 jich přestoupilo do 6. roč. 
na Nový Hrádek, 1 žák do 2. ročníku ZŠ v Hradci Králové (stěhování rodiny). 
V září nastoupilo 24 žáků, rozděleni jsou takto do tříd:
I. třída – žáci 1. a 3. ročníku – 5 + 7 žáků – třídní učitelka L. Prokopová
II. třída – žáci 2., 4. a 5. ročníku – 2 + 5 + 5 žáků – třídní učitelka H. Hlaváč-
ková
V plánu školy už jsou pravidlem projekty, v rámci kterých žáci získávají nejen 
potřebné vědomosti, ale i praktické dovednosti z různých oblastí života.

Dlouhodobé projekty:
Letos jsme slavnostním předáním výukového a odpočinkového altánu úspěšně 
zakončili grant „Výuka i zábava, to je naše zahrada“. Čerpáme druhým rokem 
finanční prostředky z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschop-
nost, v rámci něhož jsme zařídili počítačovou učebnu a do II. třídy zakoupili 
interaktivní tabuli s dataprojektorem a notebookem. Stali jsme se hlavními 
realizátory projektu příhraniční spolupráce s Polskem „Poznejme se, sousedé“, 
do kterého se zapojila obec. Během celého roku jsme uskutečnili množství akcí 
společně s dětmi a dospělými ze sousední Březové. Díky financím z grantu 
jsme mohli koupit do školní družiny nové stolky a židličky, keramickou pec, ob-
novili jsme zařízení počítačového koutku v I. třídě, pořídili si tiskárny, kameru  
a fotoaparát, zakoupili sportovní náčiní.

letošní rok byl velmi bohatý na mimoškolní aktivity.
Zde je výčet těch nejzajímavějších:

  8. února
14. února
  2. března
  6. března
28. dubna
18. května

28. května

10. června

výlet do Polska – projížďka kočárem po Kudowe Zdroji, opékání klobás
Červený den – oslava svátku sv. Valentýna
DMUM-in Miloše Dvořáčka – hudebně vzdělávací pořad o bubnech
Karneval
Praha – výlet II. třídy – Muzeum Karlova mostu a Království železnice
návštěva žáků 5. ročníku na ZŠ Nový Hrádek – prohlídka školy a sezná-
mení s budoucími spolužáky
víkend s turistikou – akce s polskými přáteli v rámci projektu Poznejme 
se, sousedé (Borovská „50“, Peklo, Kahan, keramika, sportovní soutě-
že), pokračování 29. 5.
návštěva včelína u paní Litterové
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10. června

16. června

18. června
21. června

21. června

22. června

23. června
28. června
30. června

  3. září

13. září
25. září
25. října
10. listopadu
24. listopadu

27. listopadu
15. prosince

natáčení klipů s p. Horákem na propagační DVD o České Čermné – žáci 
5. ročníku
školní výlet do Polska – Kudowa Zdroj, Bludné skály, Karlow – opět  
v rámci projektu Poznejme se, sousedé
Dětský den v indiánském stylu – projekt Poznejme se, sousedéslavnostní 
projektový den k předání altánu – projekt ŠUŽ – pozváni zástupci Na-
dace Partnerství, Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER, partneři 
školy, paní starostka, rodiče, veřejnost, sponzoři
jízda na DH v Náchodě – Bělovsi – II. třída, zakončení kurzu dopravní 
výchovy
zakončení výuky plavání žáků 3. a 4. ročníku, předání mokrého vysvěd-
čení
exkurze II. třídy do Výzkumného ústavu ČSAV na Novém Hrádku
návštěva školní akademie na Novém Hrádku – II. třída
slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s odcházejícími žáky  
a předání knih, DVD, společných fotografií, CD s fotkami z celé školní 
docházky v naší škole, odměn a diplomů za sběr bylin
víkendový pobyt celé školy v Kamenci – akce s polskými dětmi, pokra-
čování 4. 9.
zájezd dětí do Kuksu – opět společná akce s Březovou
vystoupení při vítání občánků
1. keramická a fotografická dílna – projekt Poznejme se, sousedé
ukázka dravců – společná akce s dětmi MŠ
Advent ve škole – vazba věnců, tvorba vánočních dekorací společně  
s veřejností
kulturní vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu v obci
2. keramická a fotografická dílna

Účast v soutěžích:
• Pravěk – výtvarná soutěž v rámci Prima sezony (účast školní družiny)
• Matematický klokan – celosvětová matematická soutěž (3. – 5. ročník)
• Turnaj málotřídních škol ve vybíjené ve Stárkově – 4. místo
• Pohár starostů – dopravní soutěž mladých cyklistů na DH v Bělovsi

Akce školní družiny:
• procházky ke krmelci (společné akce s myslivci)
• rozmístění vyrobených budek pro zpěvné ptactvo v obci – v rámci projektu 

ŠUŽ
• pečení velikonočního beránku, setí řeřichy, velikonoční výzdoba celé školy 

i okolí
• jarní sportovní odpoledne – stopovaná, střelba ze vzduchovky, hry
• podzimní kuchtění – vaření a pečení
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I. třída: 1. řada zleva – V. Maršíková (Dobrošov), K. Poláková (Náchod), V. Kvapilová, 
D. Hauck (Č. Č.), M. Nachtigal (Dobrošov), V. Sadovská, V. Lesková (Č. Č.)

2. řada zleva – J. Sadovský, D. Semlerová (Č. Č.), J. Zvoníček (Borová), R. Páca 
(Dobrošov), K. Janečka (Č. Č.), F. Drška (Jizbice)
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II. třída: 1. řada zleva – J. Urbánek (Č. Č.), A. Rorbachová (Dobrošov), D. Kábrt, 
M. Urbánková, J. Stiller, P. Stříteská (Č. Č.),

2. řada zleva – M. Benešová (Č. Č.), J. Drška (Jizbice), Š. Janský (Č. Č),
 J. Škoda, A. Páca (oba Dobrošov)
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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 2011 v naší mateřské škole

V tomto školním roce docházelo do mateřské školy 28 dětí, z toho bylo 6 dětí 
předškolních, 5 z nich s předpokládaným nástupem do ZŠ Česká Čermná. 
Stejně jako v minulých letech probíhaly ve školce 3 kroužky: výtvarně pracov-
ní, hra na flétnu a výuka angličtiny. V měsíci dubnu proběhl zápis do MŠ na 
školní rok 2011/2012. K zápisu se dostavilo 13 dětí, přijato bylo 9, takže se 
opět naplnila třída na maximum, což je 28 dětí. V tomto školním roce bylo 
zařazeno do ZŠ 6 dětí. Do ZŠ Česká Čermná odešlo 5 dětí – Haucková Kate-
řina z České Čermné, Knapová Renata z České Čermné, Kulhánková Natálie 
z České Čermné, Sychrovská Klára z České Čermné a Klamtová Natálie z 
Jizbice.

Akce pro rodiče a děti:

• mikulášská besídka se zpěvy, básněmi a nadílkou
• vánoční rozjímání – z důvodu velké nemocnosti dětí se nekonalo
• společné Velikonoční tvoření
• pálení čarodějnic s posezením u ohně a opékáním párků
• výlet do ZOO – společně s rodiči a sourozenci
• slavnostní rozloučení s předškoláky
• slavnostní vítání nových dětí 

Akce pro děti:

• společná oslava narozenin a svátků s drobnými dárky
• den v maskách čarodějnic
• čistění studánek – přírodovědné vycházky do lesa (ekologie)
• návštěva loutkových představení na Novém Hrádku
• plavecký výcvik pro předškoláky
• pečení vánočního cukroví
• návštěva ZŠ s předškoláky
• pečení velikonočních perníčků a beránka, zdobení vajec
• Masopust – Den v maskách, procházka obcí
• Den dětí – týden plný her, zábavy a sportování
• večerní spaní v mateřské škole
• hledáme poklad – hra na stopovanou
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• focení dětí 2x do roka
• opékání a večerní spaní v MŠ s ranní snídaní na zahradě
• 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
• návštěva školy při Masopustu a v maskách čarodějnic
• seznámení s dravci v ZŠ Česká Čermná

Oblast materiálního vybavení a oprav

Jelikož v minulých letech došlo ke kompletní opravě MŠ, nemusely se letos 
řešit žádné jiné opravy ani úpravy. V tomto roce se ve spolupráci s obecním 
úřadem intenzivně řešila pouze nová koncepce školní zahrady.
Do budoucna si přejeme, abychom naši mateřskou školu opět zcela naplnily 
usměvavými a zvídavými dětmi, aby naše práce s nimi byla tak příjemná jako 
v tomto školním roce.

dolní řada z leva: – Z. Papežová, G. Fleglová, A. Borůvková, A. Marková, Jindřich Mencl,  
T. Doležalová, N. Zvoníčková, K. Měřinská, A. Maršíková, T. Kožešník a J. Mencl
prostřední řada zleva: – R. Knapová, D. Zvoníčková, K. Kuťáková, N. Klamtová, 

N. Kulhánková, K. Sychrovská, A. Špaček aj. Jakubcová
třetí řada zleva: – uč. A. Brahová, R. Zámečník, O. Pšeničková, T. Pádr, T. Štěpánová, 

K. Haucková, M. Laštovic, K. Krombholzová, J. Smola a uč. J. Exnerová
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Dětský den
Libuše Prokopová

Dětský den: Letošní dětský den s názvem „Pojďte si hrát“ se konal až 18. 06. 
2011 ve sportovním areálu na sokolovně a přilehlém okolí v České Čermné.
Celý den probíhal v indiánském duchu – od toho se odvíjely veškeré činnosti, 
do kterých se děti zapojovaly od samotného rána. Vyráběly si čelenky, masky, 
pletly z provázků náramky a šperky na krk, učily se na hrnčířském kruhu, vy-
zkoušely si život v pravém indiánském tepee, střílely za vzduchovky a prakem, 
snažily se překonat loňský rekord ve vodorovném bungee jumpingu, stříka-
ly na cíl, překonávaly na lanovce „rozbouřenou řeku“, zdolávaly pavoučí síť  
a lákadlem byla opět projížďka na koních – některé děti se svezly i vícekrát.

Odpoledne malí „indiáni“ soutěžili v družstvech v osmi disciplínách:
• kovbojové – projížděli na koni překážkovou dráhu
• komety – házení míčky do košů
• bylinkářka – sbírali po ploše hřiště byliny, sušili je v indiánském stanu
• ringo – házení a chytání předmětů do zavěšené sítě
• lasa – hod kruhů na kužely
• obří korále – proplétání nitě mezi kůly a navlékání korálů
• žáby – skok do dálky
• třešně – plivání pecek do dálky

Velkým lákadlem pro děti i dospělé (hlavně pro tatínky) bylo předvádění funkč-
ních modelů různých dopravních prostředků (od letadel po tanky) a možnost 
svezení na nich.
Sobotní akci navštívilo 120 dětí a 140 dospělých jako doprovod. Přišlo se po-
dívat i množství rodin s malými dětmi z Březové ze sousedního Polska.
 Velký dík patří třiceti dobrovolníkům, kteří zajišťovali po celý den občerstvení 
(kuřata, párky, uzenou kýtu, nápoje, zmrzlinu) i disciplíny na jednotlivých mís-
tech po celém prostoru areálu. Byli to členové SRPDŠ při zdejší základní ško-
le, učitelky školy, zastupitelé v čele s paní starostkou, členové místního SDH  
a místní mládež.
Projekt letos financovala Obec Česká Čermná v rámci grantu „Poznejme se, 
sousedé“ a škola za finančního přispění Kulturní a sportovní nadace města 
Náchoda.
Děti odcházely domů s povzdechem: „Škoda, že je už konec“.
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z dětského dne v areálu sokolovny
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vstup do manželství
v dějinném sledu po současnost
Alois Maršík

Předkřesťanský neboli pohanský sňatek z dnešního pohledu vlastně žádnou 
svatbou nebyl. Určitě se ale jednalo o důležitý společenský akt za účasti celého 
kmene, při němž nechybělo vzdávání úcty a přinášení obětí tehdejším bohům.
Bližší nám může být svatba středověká. Dřívější mnohoženství, někde i mnoho-
mužství se tvrdě postihovalo, manželství uzavřené před knězem se bralo jako 
nerozlučná svátost. Přesto se ještě v období novověku, převážně u východoslo-
vanských kmenů dochovalo tzv. snochačestvo. Manžela kvůli velmi mladému 
věku zastupoval v povinnostech jeho otec až do doby, kdy byl schopen plodit 
děti. Hlavní důvod byl nedovolit ohrožení rodu a tím zabránit úpadku hospo-
dářství. Láska se v takovém prostředí příliš nepěstovala, byla spíše terčem po-
směchu, a pokud se nějaký muž veřejně dvořil ženě, považovali ho za slabocha.
Postupem času začaly úřady snochačestvo tvrdě potírat, kněží měli přísný zá-
kaz oddávat děti, přesto tento prastarý obyčej přežíval. Na Slovensku ještě  
v 19. století vdávali dvanáctiletá děvčata za bohaté zetě, tzv. hrdé zaťovstvo. 
Taková nevěsta pak byla pod dohledem tchyně, spávala vedle ní, a to až do 
doby, než se stala ženou.
U nás se svatby nedospělců uzavíraly především v panovnických rodinách. 
Karel IV. hledal pro svého syna nevěstu již od jeho útlého věku. Když bylo Vác-
lavovi devět let, oženil se s dcerou rýnského falckraběte Johanou Bavorskou, 
která byla o pět let starší. K naplnění sňatku mohlo dojít až o šest let později.
V 19. století se chlapci a dívky mohli seznamovat jen za pomoci třetí osoby 
nebo pouze se svolením rodičů. Oslovení dívky na ulici bylo považováno za 
neslušné, do společnosti nikdy nepřicházela sama, ale vždy s doprovodem (gar-
de). Líbání na veřejnosti bylo nepřípustné, nanejvýš se tolerovalo políbení ruky, 
ale nikoliv na ulici. Předmanželský pohlavní život byl přísně zakázán. Svatby 
byly dovoleny až od 21 let.
Od budoucí mladé paní se očekávala připravenost na vedení domácnosti  
a výchovu dětí, stejně tak poslušnost a úcta k manželovi jako živiteli rodiny. 
Mladí muži se mohli ženit až v 21 letech po nabytí plnoletosti a poté, co pro-
kázali schopnost rodinu uživit. Podobně tomu bývalo i na vesnici, tam navíc 
ke svatbám často dávala vedle rodičů svolení i vrchnost. Toto omezení padlo 
až v polovině 19. století. Svatby se od doby církevního Tridentského koncilu 
v 16. století musely konat výhradně před knězem v kostele, rozvody byly ne-
přípustné. Málokdo se ohlížel na to, zda ženich s nevěstou k sobě mají citový 
vztah. Daleko důležitější byla výše majetku, svatby totiž ekonomicky zajišťovaly 
budoucnost rodů. Přirozená náklonnost dvou mladých lidí se nebrala na vědo-
mí. Kvůli tomu pak často docházelo k osobním tragediím.
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Dnešní uvolněná doba nijak nezasahuje do vztahů mezi mladými lidmi různými 
zákazy nebo příkazy, jako tomu bývalo v době Rakouska – Uherska nebo za 
první republiky.Tehdejší společenská pravidla a zvyklosti by v současnosti jen 
stěží někdo respektoval. Na rozdíl od minulosti má každý právo volby a může 
se svobodně rozhodnout, zda do manželství vstoupí či nikoliv. Už jej k tomu 
nikdo nemůže nutit, nikdo mu nevybírá partnera.
I když muži a ženy v Česku o manželství příliš nestojí, neznamená to, že ne-
chtějí žít spolu. Mnoho z nich se obejde bez svatby, a to i když mají spolu 
potomky. Česká společnost tak prochází podobnými změnami jako vyspělé 
západní země, jen zhruba o tři desetiletí později. Tam se první takové náznaky 
objevily už v polovině 60. let. Do Česka přišly až po pádu komunismu. Rekord-
ní počet svateb se odehrál v roce 1973. Do manželství tehdy vstoupilo téměř 
100 tisíc dvojic. Roli mohly sehrát výhodné novomanželské půjčky a snížená 
možnost cestování do zahraničí.
Když už se Češky a Češi pro svatbu dnes rozhodnou, odkládají ji do pozdějšího 
věku. Společný život odsouvají kvůli možnosti studia, cestování či budoucí kari-
éry. Od počátku 60. do konce 80. let minulého století se ženy poprvé vdávaly 
v průměru v 21 letech a několika měsících. Jejich vyvolení byli o tři roky starší. 
Po sametové revoluci začal průměrný věk při prvním sňatku rapidně narůstat. 
V polovině 90. let muži vstupovali do manželství v průměru ve 26 letech, ženy 
ve 24 letech. Na přelomu tisíciletí bylo ženichům skoro 29 let a nevěstám přes 
26 let. V roce 2009 muži poprvé říkali své „ano“ ve 32 a ženy ve více než 29 
letech.
Po roce 1948 měl platnost svatební obřad uzavřený na radnicích. Po roce 
1990 byl obnoven jako právoplatný i církevní obřad.
Nejenom, že se obyvatelé Česka nehrnou do svatby, ale v manželství nakonec 
mnoho z nich nevydrží. Zatímco před 90 lety připadly na stovku sňatků ani ne 
tři rozvody, na konci první republiky to bylo už kolem sedmi rozvodů, v polo-
vině století 12 a v roce 1989 skoro 39 rozvodů. Rozpadlých manželství začalo 
výrazně přibývat v polovině 60. let. Tehdy se totiž změnily zákony a rozvod byl 
snadnější. Dnes se jich rozpadá zhruba 47%, tedy téměř každé druhé.
Podle demografů spolu manželé vydrží v průměru kolem 12 let. V roce 2009 
byl počet registrovaných sňatků 47 862 a počet rozvodů 29 133. Je předpo-
klad, že se též každoročně rozcházejí i druh s družkou, kteří žili společně, ale 
jejich rozchody se nesledují. Negativním jevem u rozvodů jsou narozené děti, 
které rozvod rodičů snáší převážně špatně.
Jaký bude další vývoj? Doufejme, že statistické výsledky rozvodovosti dosáhly 
vrcholu a nebudou se zvyšovat. Jistě by bylo prospěšné, kdyby se snižovaly.

Použito údajů též z Českého statistického úřadu.
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Příjmy v Kč Výdaje v Kč

Daň z příjmu ze záv. činnosti 685 028,79

Daň z příjmu fyz. osob z podnikání 30 958,12

Daň z příjmu fyz. osob zvláštní sazba 106 892,14

Daň z příjmu právnických osob 713 698,80 3 300,00

Daň z přidané hodnoty   1 564 823,10

Správní poplatky 9390,00

Poplatek ze psů 15 716,00

Poplatek za odnětí pozemků plnící funkci lesa 176,00

Odvod za odnětí zemědělské půdy 6 981,00

Daň z nemovitosti 191 304,92

Dotace – sčítání lidu 2 545,00

Prodej pozemku 110 400,00

Dotace ze SR 166 200,00

Od Úřadu práce – zaměstnanci 251 533,00 302 957,00

Neinvestiční transf. od krajů – veřejné osvět-
lení 284 800,00 660 115,00

Neinvestiční transf. od krajů – dotace na 
hospodař. v lese 13 000,00

Dotace o KÚ – vedení kroniky obce 30 000,00

Vodovod – prodej -splátka 59 000,00

Splátka domu 18 000,00

Nájemné 10 200,00

Náhrady za likvidaci odpadu 156 448,00 221 573,00

Za třídění odpadu od EKO-KOMu 81 713,00

Neinvestiční dary 17 500,00

Údržba přírodní památky LOUKA 52 000,00 61 540,00

Zeleň v obci – údržba 11 561,00

Příjem z poskytování služeb a výrobků 17 539,00

Prodej dřeva, kácení 390 628,10 100 384,50

Úroky peněžních ústavů, poplatky 7 585,44 16 806,50

Hospodaření za rok 2011
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Počáteční stav účtu k 1. 1. 2011
Příjem úvěru v roce 2011
Příjmy
výdaje
Splátka úvěru v roce 2011

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2011

1 363 359,44 Kč
500 000,00 Kč 

5 010 547,81 Kč
5 839 651,51 Kč

12 000,00 Kč

1 022 255,74 Kč

Čištění odpadních vod – rozbory 32 747,00

Silnice včetně zimní údržby, oprava 69 898,00

Investiční oprava cesty od školy 1 798 002,00

Multifunkční objekt bývalé pily – projekt 14 500,00

Základní škola – příspěvek na provoz PO 360 000,00

Neinvestiční náklady za žáky Náchod, 
Nový Hrádek II. stupeň 54 000,00

Hospice – dar 10 000,00

Vyrovnání dotace za za volby 2010 1 259,40 4 707,00

Knihovna 19 700,71

Kultura – Ročenka, výročí občanů, taj. výlet, 
o pod. 1 244,00 105 073,00

Tělovýchovná činnost 13 200,00 61 488,38

Pohřebnictví 784,00 3 016,29

Veřejné osvětlení 69 060,00

Pojištění majetku 26 298,00

Hasiči 31 412,63

Činnost místní správy 865 351,00

Obecní zastupitelstvo 610 407,00

Poznejme se sousedé! – sousedská setkání  
v PL a ČR 325 753,50

Celkem 5 010 547,81 5 839 651,51

Vypracovala: Eva Přibylová, účetní; Schválila: Eva Smažíková, starostka
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Události z domova i ze světa

Došlo k dohodě mezi nemocničními lékaři v počtu 3 773 a ministrem 
zdravotnictví. Plánovaný odchod „Děkujeme, odcházíme“ byl vyřešen  
s Lékařským odborovým klubem (LOK) navýšením měsíčních mezd  
o 5 až 8 tisíc Kč. Převážná část lékařů výpověď stáhla.
Zasáhlo Japonsko zemětřesení o síle 9. stupně Richterovy stupnice. 
Následné gigantické vlny z Tichého oceánu vážně poškodily i jadernou 
elektrárnu ve Fukušimě. Zahynulo přes 20 tisíc občanů.
Proběhlo po 10 letech sčítání lidu, domů a bytů. Výsledky budou až  
v roce 2012.
Slavnostně otevřen zastřešený prameník minerální vody zvaný kaplič-
ka v bývalých běloveských lázních. Má to být předzvěst obnovy míst-
ních lázní.
Nový Hrádek byl v tento den slavnostně vyhlášen Vesnicí roku Králo-
véhradeckého kraje. Zástupci obce převzali ocenění z rukou hejtmana  
Lubomíra France. Obec zvítězila v konkurenci dalších 39 přihlášených 
obcí. 
Došlo před dopolední jedenáctou hodinou k nehodě osobního auta je-
doucího od Borové. Mladý řidič (19 let) z Náchoda nezvládl řízení před 
domem č.p. 153 a narazil do betonového sloupu elektrického vedení. 
Náraz byl tak silný, že přetrhal dráty elektrického rozvodu. Řidič a spo-
lucestující (20 let) utrpěli lehké zranění a starší žena (50 let) středně  
těžké zranění. 
Bylo oznámeno OSN (Organizace spojených národů), že v tento den 
dosáhl počet obyvatel naší planety 7 miliard. Před 12 roky to bylo 6 mi-
liard a je předpoklad, že do konce století dosáhne lidstvo počtu 10 mi-
liard. Každý den se počet pozemšťanů zvyšuje o dalších 227 tisíc lidí. 
Trvalo osmnáct století, než lidstvo v roce 1880 dosáhlo první miliar-
dy. Do roku 1927 (za 44 let) se lidstvo stačilo zdvojnásobit. Počet roků  
k další miliardě se stále zmenšuje.
Ukončila nájemní smlouvu v hostinci U Javora p. Jana Čermáková. 
Novým majitelem se stal p. Aleš Bocek. Předpokládá otevření na jaře 
2012.
Na Novém Hrádku se konaly oslavy 650. výročí od první písemné 
zmínky o této obci. Podle církevního roku budou pokračovat i v březnu 
2012.
Zemřel po desáté hodině dopolední na své chalupě na tzv. Hrádečku na 
Trutnovsku náš bývalý prezident Václav Havel. Po oznámení se zača-
li lidé scházet na náměstích a vzdávat úctu člověku, který byl hlavní po-
stavou sametové revoluce. Již 29. prosince 1989 byl zvolen preziden-
tem. Stal se světově uznávanou osobností, symbolem boje za demokra-
cii a lidská práva. Poslední okázalé rozloučení se konalo ve Svatovítské 
katedrále dne 23. prosince za přítomnosti více než jednoho tisíce hos-
tí, z nichž polovinu tvořilo 50 zahraničních delegací.

20. února

11. března

26. března

24. července

20. srpna

15. října

31. října

31. října

10. prosince

18. prosince
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4. ledna 2011
OZ schvaluje
• obsah ročenky vydávané OÚ na rok 2010, doplnit příspěvek společenských tanců
• dodatek ke smlouvě o cenách odvozu odpadů pro rok 2011 (Marius Pedersen)
• rozpočtové opatření, jedná se o upřesnění částek za plánované akce, které jsou 

součástí rozpočtu
OZ se seznamuje 
• s činností a výhledem místního hasičského sboru (JSDH) a jeho investičními 

potřebami pro roky 2011–2014

1. února 2011
OZ schvaluje
• předložený návrh rozpočtového výhledu na roky 2011–2014
• rozpočet na rok 2011 (nebyl nikým připomínkován)
• pronájem pozemku pč. 228 o výměře 1351 m2

• smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
• zřízení investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Česká Čermná

1. března 2011
OZ schvaluje
• vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 4. 2011
• objednání svozu nebezpečného odpadu od společnosti Marius Pedersen
• dar Oblastní charitě Č. Kostelec (Hospic Anežky České) ve výši 10 000 Kč
• přijetí daru drobných pozemků podél komunikace III. třídy v zastavěné části obce
• nákup el. sporáku, vysavače, nádobí do školní jídelny při MŠ
• vyhlášení 2. ročníku soutěže „Rozkvetlý dům, Rozkvetlá zahrada“

12. dubna 2012
OZ schvaluje 
• zrušení vyhlášky č. 1/2005 o místním poplatku z ubytovací kapacity, nahrazuje ji 

č. 2/2011
• společnost Špelda s.r.o. jako dodavatele projektu (nová asfaltová cesta, chodníky, 

zámková dlažba od školy k čp. 14) pod názvem „Do školy bezpečněji“
• dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
• účast na setkání obcí Čermných v Čermné u Domažlic dne 2. 7. 2011
• přijetí dotace z POV HK, dotační titul 1 na „Rekonstrukci veřejného osvětlení“
OZ seznamuje
• starostka s průběhem těžby dřeva v obecním lese, úklidu po těžbě a osázení smrky 

a buky
• starostka o podání žádosti o podporu spolupráce s Polskem (především spolupráce 

dětí ZŠ a o chystaných společných akcích)
OZ se seznámilo
• s informací o záměru obce Borová dovolit výstavbu 2 větrných elektráren v katastru 

obce

Ze zasedání Obecního zastupitelstva
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24. květena 2011
OZ schvaluje 
• darovací smlouvu na pozemky od p. J. M. Bartoně a souhlasí se zřízením věcného 

břemene průjezdu na pozemcích 1071/1
• přijetí daru na kulturní dění v obci ve výši 15 tisíc Kč od p. J. M. Bartoně
• smlouvu s ČEZ o vybudování el. přípojky pro nový rodinný domek p. Pelikána
• novou pojistnou smlouvu s ČSOB na pojištění majetku obce
• vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce Č. Čermná bez výhrad
• společnost ELICOMP-E jako dodavatel 1. etapy výměny veřejného osvětlení
• smlouvu o bezplatném převodu od státu – jedná se o část cesty p. č. 1059
• změnu ve smlouvě se společností Asekol při zpětném odběru el. zařízení
• úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ z částky 170 Kč na 190 Kč.

30. června 2011
OZ schvaluje
• přijetí úvěru od ČS a.s. ve výši 500 tisíc Kč na spolufinancování opravy cesty od 

školy k čp. 14
• opravu pomníků firmou Petr Tomáš v částce 59 900 Kč (Pamětní kříž a pomník 

padlých)
• nákup bubnové sekačky
OZ seznámila
• starostka s výsledkem třídění odpadu za minulý rok – poukázána částka 78 291 Kč

8. září 2011
OZ schvaluje
• s udělením výjimky pro MŠ na maximální počet 28 dětí
• úhradu dopravy, jídla, pojištění a vstupu při autobusovém zájezdu místních občanů
• bere na vědomí přípravu projektu Multifunkční objekt (pila), 2. etapa výměny veřej-

ného osvětlení, revitalizace parku
OZ se seznamuje
• předběžný audit ze dne 1. 9. 2011 na hospodaření obce byl bez připomínek
• promítání filmů pro místní občany v kulturním domě v Březové dne 9. a 10. 10. 

2011
• přebrání diplomu uděleného hejtmanem kraje za nejlépe vedenou kroniku v našem 

kraji
• s informací, že byl v naší obci založen Klub českých turistů Česká Čermná
• v měsících září – říjen bude provedena výměna vodovodního řádu společností VAK 

Náchod, a.s. od čp. 114 k čp. 148
• vítání nových občánků se uskuteční 25. 9. 2011

11. října 2011
OZ schvaluje
• souhlasí s prodejem obecního pozemku p. č. 36/4 k výstavbě rodinného domku 

(p. Franc) 
• platby jízdného žákům ZŠ s trvalým bydlištěm mimo obec
• zrušení platby za jízdné žákům MŠ z Náchoda – ostatní zůstává beze změn
• přepracování projektu „Multifunkční objekt“ na „Objekt pro děti a mládež“
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8. listopadu 2011
OZ schvaluje
• předání žádosti do POV HK na 2. etapu veřejného osvětlení, případně podat žádost 

na opravu cesty
• darovací smlouvu MAS Pohoda venkova
• projekt na obnovu dětského hřiště a parku u kaple smlouvou s p. Janem Loncem
• neschvaluje prodej pozemku p. č. 243 a p. č. 233/2 paní Marešové
OZ seznamuje
• že dne 27. 11. 2011 proběhne v 17:00 hod. slavnostní rozsvěcení vánočního  

stromu v parku u kaple
• informuje o vyhodnocení soutěže „Rozkvetlý dům, Rozkvetlá zahrada“ pro letošní 

rok

13. prosince 2011
OZ schvaluje
• rozpočtové provizorium na rok 2012
• dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny
• dar organizaci Společné cesty o. s. ve výši 5 000 Kč pro rok 2012
• vydání ročenky ve stejném nákladu jako v minulém roce v počtu 300 ks
• jako kvalifikovaného odpovědného zástupce k provozování místní kanalizace na 

základě novely zákona o odpadech p. Ing. Pavla Kordu
• směrnici č. 1/2011 o provedení inventarizace majetku a závazků obce – ustanove-

no celkem 6 inventarizačních komisí převážně ze zastupitelů obce
• smlouvu o bezplatném převodu 1/2 pozemku p. č. 1129 (část pozemku před  

poštou)
• schvaluje žádost na nákup radiopřijímače pro školu
• dodatek ke smlouvě se společností Marius Pedersen

PEKAřI (pokračování strany 21)

NÝvlT AlOIS čermenský rodák z čp. 44 narozen 5. 10. 1901. Pekařské-
mu řemeslu se vyučil doma od otce. V roce 1930 se odstěhoval do Náchoda 
– Starého města a s manželkou Boženou rozenou Hejzlarovou z Nového Hrád-
ku začal v tomto oboru podnikat. Ve svém novém bydlišti provozoval pekař-
ství a manželka obchod se smíšeným zbožím. Jeho bratr Oldřich nar. 1909 mu  
v podnikání vypomáhal. Po roce 1948 byly postupně zrušeny všechny soukro-
mé provozy. S manželkou vychovali dva syny. Zemřel v roce 1968. 

Živnosti a řemesla
Alois Maršík
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lEDEN – Mrazivé počasí z konce prosince pokračuje. Ojedinělé srážky sněhové. 
V noci na 7. 1. obleva. V tento den vyhlášena na cestách v oblasti Orlických hor kalamita 
z důvodu ledovky. Zasáhlo to i několik ranních autobusových spojů u nás jedoucích 
od Nového Hrádku. Denní teploty až 7 oC, občasné slabé dešťové srážky pokračují 
i v dalších dnech. Teploty postupně mírně klesají, sníh téměř zmizel. Od 17. 1. polo-
jasno až jasno, mírné ochlazení, další dny slabé sněžení. V nočních hodinách na 26. 
1. sněžení – sněhová pokrývka u nás 20 cm. Denní teploty až do -3 oC. Od 29. 1. do 
konce měsíce jasno, chladno, noční teploty až -10 oC.

ÚNOR – Od 1. 2. oblačno, mlhavo, teploty bez změn. Mírné postupné oteplování 
od 4. 2. až do denních 5 oC, noční okolo 0 oC. Od 8. do 11. 2. slunečno. Od 12. 1. 
ochlazení hlavně v noci, oblačno bez srážek, denní teploty 0 oC, noční až k -10 oC. Další 
dny mírné oteplení, oblačno až zataženo beze srážek, některé dny mlhavo. Od 19. 2. 
do konce měsíce citelné ochlazení způsobené studeným prouděním vzduchu od severu 
bez sněhových srážek, některé dny i s jasnou oblohou. Denní teploty od -5 do -10 oC, 
noční od -10 do -15 oC.

BřEZEN – V prvé dekádě měsíce až do 9. 3. jasno, v nočních hodinách mrazivo až 
k -12 oC, přes den teploty až do 5 oC. Od 10. 3. zataženo, slabé dešťové srážky. Od 12. 
do 17. 3. polojasno až jasno. Noční teploty od -2 oC do 5 oC, denní překračují i 10 oC. 
Další dny mírné ochlazení, srážky smíšené (sníh i déšť), na horách sněžení, denní teploty 
od 3 do 6 oC. Od 21. 3. polojasno, další dny i jasno. Denní teploty překračují 10 oC, 
noční okolo 0 oC s přízemními mrazíky. Počasí téměř bez podstatných změn až do 
konce měsíce. Srážková činnost v měsíci velmi nízká, což platí i pro únor.

DUBEN – Od 1. 4. převážně oblačno, další oteplení, denní teploty překračují i 15 oC, 
noční okolo 4 oC. Další dny proměnlivá oblačnost. Od jihozápadu postupně polojasno 
beze srážek až do 12. dubna. Další den sněhové přeháňky, mírné ochlazení. Od 16. 4. 
postupné oteplování při polojasné až jasné obloze. Dne 23. 4. přesáhla u nás teplota 
20 oC. V noci na 24. 4. slabší bouřková činnost s dešťovou přeháňkou. Další dny do 
konce měsíce oblačno až polojasno a celkové podstatné ochlazení.

KvĚTEN – První dny měsíce oblačné, chladné. Noční teploty se blíží k 0 oC. Dne 3. 5.
severovýchodní vítr přinesl do vyšších poloh sněžení. Krkonoše hlásí 30 cm nového 
sněhu, u nás v tento den sněhová vrstva dosáhla necelých 10 cm při denní teplotě okolo 
4 oC. Ranní teplota ze 4. 5. dosáhla u nás těsně nad zemí -7 oC při jasné obloze (na 
Jizerce naměřeno -12,6 oC). Další dva noční mrazivé dny způsobily mnoho škod hlavně 
na ovocných stromech, které u nás mimo jabloní byly v květu. Pomrzly v širokém okolí 
stromy ořechů, které později obrazily. V Čechách též vinná réva, květy všech ovocných 
stromů, u nás též květy rybízů, angreštů, malin, v lese borůvky a některé druhy trvalých 
květin. Další dny postupné oteplování při převážně jasné obloze. Teploty 12. a 13. 5. 
přesáhly u nás 20 oC. Od 14. 5. ochlazení, oblačno, konečně i občasné dešťové srážky,
místní bouřky. Další dny postupné vyjasňování, teploty dosahují až 25 oC. Vydatnější 

Počasí v roce 2011
Alois Maršík
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srážky až od 26. května. Poslední dva dny v měsíci polojasno až oblačno, teploty pře-
kračují 20 oC.

ČERvEN – Od 1. do 8. 6. teplo, u nás 25 oC, noční do 15 oC. V okolí přeháňky 
a i bouřky, u nás stále beze srážek. Konečně vydatnější déšť i u nás z 8. na 9. 6. s mír-
ným ochlazením. Další dny oblačno občas i polojasno, ojediněle přeháňky, mírný seve-
rovýchodní vítr, teploty do 20 oC, noční okolo 10 oC. Ve středu večer 20. 6. bouřkový
pás nejvíce zasáhl východní Čechy. Byl provázen ničivou smrští, poničil lesní kultury  
v Krkonoších a mnoho škod bylo hlášeno i v podhůří Orlických hor. Materiální ztráty 
za 25 milionů Kč postihly na výrobních halách dvě firmy ve Starých Čivicích a rovněž 
zde bylo poničeno nejméně 10 střech rodinných domků. Smršť rozebrala i tribunu 
fotbalového hřiště ve Velkém Poříčí. Dosavadní ráz počasí, bouřky provázené někde  
i přívalovými dešti, trvá až do 25. června. Další dny polojasno. Teplota se 28. 6. zvýšila 
na 28 oC. Konec měsíce opět oblačné počasí.

ČERvENEC – Oblačné počasí pokračuje, mírné ochlazení od ranních hodin, 3. 7. 
déšť hlavně v severních oblastech republiky. Další dny oteplení, vyšší srážková činnost.  
Teploty překračují 25 oC, noční 15 oC. Proměnlivé počasí trvá. Bouřková činnost z 10. 
na 11. 7. s deštěm, další silná noční bouřka z 13. na 14. 7. provázená vichřicí způ-
sobila velké škody ve stromových porostech v jižních Čechách a na Šumavě. Dne 21.  
a 22. 7. celodenní i noční dešťové počasí způsobilo menší zátopy. V Orlických ho-
rách se rozvodnila říčka Dědina u Chábor i Divoká Orlice, které překročily třetí stupeň 
ohrožení. Došlo k výraznému ochlazení. Denní teploty u nás jen 13 oC. Další dny beze 
srážek, ale chladné počasí trvá. Poslední tři dny v měsíci chladné, deštivé. Teploty do 
20 oC, noční okolo 12 oC.

SRPEN – Téměř celá první dekáda oblačná, místy přeháňky. Nejchladnější den 10. 8.
- denní teplota 15 oC. Rovněž ve druhé dekádě chladnější počasí pokračuje, většinou 
oblačno místy přeháňky. Noční teploty od 11 do 15 oC, denní se přibližují k 20 oC. Ve 
třetí dekádě od 21. 8. nárůst denních teplot blížících se k 30 oC. Jasno až polojasno,
ranní mlhy. Dne 25. a 26. 8. teploty v republice překračují hranici 35 oC, u nás okolo
29 oC. Z teplot bouřková činnost. Dne 27. 8. deštivo, noční teplota dosáhla 20 oC, denní
téměř beze změny. Další den klesla noční teplota na 12 oC, do konce měsíce bez vý-
razných změn.

ZÁřÍ – Od 1. do 4. 9. polojasno, teploty až 27 oC, noční okolo 10 oC. Další dny pro-
měnlivá oblačnost i dešťové srážky. Ve druhé dekádě převážně polojasno, teploty do 
20 oC (12. 9. ve Strážnici naměřeno 31,1 oC), od 17. do 19. 9. deštivo s ochlazením. 
Další dny opět polojasné, od 24. 9. jasno. Noční teplota od 6 do 10 oC, denní od 18 
do 22 oC. Slunečné počasí pokračuje do konce měsíce. Teploty u nás do 22 oC, noční 
okolo 10 oC, ranní mlhy.

řÍJEN – Tak zvané „babí léto“ pokračuje až do 4. 10. Od 5. 10. oblačno, v dalších 
dnech postupné ochlazování. Ze 7. na 8. 10. na horách první sníh, deštivé přeháňky, 
denní teploty 8 až 10 oC, noční 4 až 6 oC. Proměnlivá oblačnost s občasnými přeháň-
kami. Dne 13. 10. polojasno, v noci při vyjasnění přízemní mrazíky. V noci ze 14. na 
15. 10. dosáhl mráz na některých místech v republice -10 oC. Převážná část zahradních 
květin u nás pomrzla. Další dny přes den jasno nebo skoro jasno, teploty denní 5 až 8 oC, 
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Tento rok proběhlo druhé kolo soutěže o nejhezčí rozkvetlý balkon a nejhezčí uprave-
nou a rozkvetlou zahradu. Členové hodnotící komise nafotografovali během léta vaše 
upravené zahrádky a rozkvetlá okna. Je vidět, že mnozí si dali nemalou práci s úpravou 
svého okolí a tím i naší vesnice.
Každé rozkvetlé okno a upravená zahrada přispívá k hezčímu obrazu naší vesnice.  
Rozmary počasí nemůžeme ovlivnit a i když nám počasí mnohdy nepřálo, výzdoba byla 
ukázková. Není jednoduché vybrat ty nejlepší, protože mnoho zahrad a oken je oprav-
du velmi krásných. Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v zasedací místnosti obec-
ního úřadu 27. 11. 2011 za účasti téměř 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.

Rozkvetlý dům: 1. Jaroslav Holý, 2. Milan a Renata Vláškovi, 3. rodina Čejchanova
Rozkvetlá zahrada: 1. Josef a Marie Markovi, 2. Miroslav a Pavlína Kožešníkovi, 3. Jiří 
a Hana Bubeníčkovi

Soutěž
„Rozkvetlý dům“ „Rozkvetlá zahrada“
Pavel Jireček

noční od -5 k 0 oC. Od 18. 10. zmírnění nočních mrazů, některé dny deštivé přeháňky,
denní teploty až k 10 oC. Dne 25. a 26. 10. silný jihovýchodní vítr postupně zmírní, 
dopoledne mlhavo, nízká oblačnost, ojediněle mrholení.

lISTOPAD – Od 1. do 8. 11. ve vyšších polohách včetně u nás převážně jasno. Díky 
inverzi ve vyšších polohách svítí slunce, je tepleji a vzduch je mnohem čistší. Od 9. 11. 
severovýchodní proudění snížilo denní teploty na 6 oC, noční pod bod mrazu. Další 
dny mírný východní až jihovýchodní vítr, teploty do 10 oC, noční až do -5 oC. V těchto 
dnech smog a koncentrace polétavého prachu je několikanásobně překračována na 
Ostravsku, v severních Čechách, ale i ve větších městech, jako např. Hradec Králové, 
Pardubice a rovněž v Praze. Tento stav trvá již 14 dnů a ke zlepšení dochází od 17. 11., 
kdy i u nás je zataženo, mlhavo, ale stále beze srážek. Další dny nízká oblačnost, slabé  
mrholení, mlhavo. Počasí do konce měsíce bez podstatných změn. Stále slabý jižní až  
jihovýchodní vítr. Teploty 1 až 6 oC, noční až do -4 oC. Celý měsíc bez dešťových 
srážek.

PROSINEC – Začátek bez podstatných změn. Konečně 4. a 5. 12. dešťové přeháňky. 
První sníh se u nás objevil 6. 12., sněžilo i další den. Sněhová vrstva dosáhla cca 10 cm, 
na horách od 20 do 50 cm. Další dny slabé oteplení, deštivo. Sníh z větší části zůstává. 
Ranní námrazy, mlhavo, proměnlivá oblačnost. Noční teploty slabě pod 0 oC, denní do 
4 oC. Sníh u nás úplně roztál 17. 12. při teplotách 5 oC. Další den slabé sněžení převáž-
ně v noci. Sněhová pokrývka do 5 cm. Další mírné oteplení. Vánoční svátky u nás bez 
sněhu, pak opět mezi svátky slabě zasněžilo, ale poslední dva dny roku opět na blátě.



1. místo v soutěži „Rozkvetlý dům“ čp. 148

1. místo v soutěži „Rozkvetlá zahrada“ čp. 127




