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pálení čarodějnic akce KČT 

průjezd veteránů hraničním přechodem v červnu 2012



Úvodník

Rok 2012 na domácí politické scéně lze pojmenovat 
různě, například rokem vládní krize a ministerských 
výměn. I přes to se podařilo vládní koalici na konci 
roku prosadit a schválit penzijní reformu a vyrovnání 
státu s církvemi. Až na osmý pokus schválit státní roz-
počet na příští rok, který předpokládá dluh pouhých 
100 miliard za cenu zvýšení DPH o 1 %. Zažili jsme  
i novinku, která nás může naplňovat optimismem. 
Zdá se, že konečně se začala pořádně vyšetřovat  
a stíhat korupce, zlodějovina všeho druhu, jíž je Česko 
prolezlé. Své o tom ve vazební věznici ví především 
obviněný hejtman David Rath a mnoho dalších. 
Ve světě dál zuří občanská válka v Sýrii bez větší naděje 
na mír. Evropská unie nadále řeší zadlužení Řecka  
a dalších zemí platícím eurem. Posledním dnem  
v tomto roce si připomínáme přesně 20 let od chvíle, 
kdy se rozdělila československá federace na dva samo-
statné státy.
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Z historických pramenů zjišťujeme, že další Čermná se nacházela v dnešním 
vojenském prostoru Libavá nedaleko Čermné ve Slezsku. Vojenský újezd 
Libavá byl zřízen v roce 1950 s rozlohou 32,5 tisíce hektarů a kromě zmí-
něné Čermné zanikly v tomto prostoru i další obce. O této obci jsme se 
dočetli v Ottově slovníku naučném, ve svazku vydaném v roce 1893,  
se uvádí „Čermná (německy Dittersdorf) farní ves na Moravě, hejtmanství 
Šternberk, okres Libavá, pošta Potštát, 137 domů a 929 obyvatel dle sčítání 
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Čermáci
Alois Maršík

V minulé Ročence jsme ukončili písemné putování po všech obcích, které 
mají v názvu Čermná. V mapovém znázornění zjišťujeme, že obce Čermné se 
vyskytují v příhraničních oblastech naší republiky. Jednotlivé obce jsme očís-
lovali pořadovými čísly podle toho, kdy byly popisovány v naší Ročence:

  1 - Česká Čermná   1995
  2 - Čermná nad Orlicí   1996
  3 - Horní Čermná u Lanškrouna 1997
  4 - Čermná u Vrchlabí   1999
  5 - Malá Čermná u Hronova  2006
  6 - Čermná u Staňkova   2007
  7 - Dolní Čermná u Lanškrouna 2008
  8 - Čermná ve Slezsku   2009
  9 - Čermná u Libouchce  2010
10 - Čermná u Sušic   2011
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z r. 1890, kostel sv. Maří Magdaleny, dvoutřídní škola, stanice moravskoslez-
ské centrální dráhy, pila a 5 mlýnů.“
Další dvě Čermné, které zanikly a splynuly s jinou obcí, jsou uvedeny v díle 
Dr. Antonína Profouse „Místní jména v Čechách“ z roku 1947. Jsou to:

1. Čermná (Črmny) – první zmínka z roku 1366, obec se nacházela severně 
od Plzně. Do 17. století existovala obec Čermná, která se spojila s Březí - 
nynější název města je Horní Bříza.

2. Čermná (Czermna) – první údaj o této obci je z r. 1563, obec se nachá-
zela severovýchodně od Příbrami v okolí Pičína. Tímto posledním údajem 
jsme ukončili historické údaje Čermných. Důležité je, že se od roku 1992 
občané těchto obcí každoročně setkávají a vzájemně se seznamují.

3. Letošní setkání obcí Čermných zajišťovala obec Malá Čermná společně  
s polskou obcí Czerma. Obě obce jsou v těsném sousedství a rozděluje  
je státní hranice.

Vzpomínka na místního učitele
pana Rudolfa Berana
Alois Maršík

V minulé Ročence byl jmenovaný pan učitel potvrzen jako zakladatel místní  
tělocvičné Jednoty Sokol. Po založení se aktivně zasloužil o chod Jednoty. 
Měl ve výboru na starosti připravovat tělovýchovné hry a sportovní vyžití členů  
Sokola. Aktivně pracoval v Národní jednotě severočeské (NJS) a před jejím  
založením byl určen jako jednatel zařizovacího výboru s ústředním výborem 
NJS v Praze v roce 1913. V místní škole vyučoval více jak 50 starších žáků  
ve II. třídě v letech 1909 – 1920. 
Pan učitel se i v naší obci oženil. Manželkou se mu stala prostřední dcera sedlá-
ka „Na kopci“ Antonína Bubeníčka čp. 11. Bubeníčkovi měli 3 dcery a 1 syna 
Antonína, který později hospodařil na gruntě. Dcery si rozebrali pánové násle-
dovně. Nejstarší Aničku si vzal Václav Tylš, sedlák z Újezdce pod Hořičkami, 
prostřední Mařenku si vzal Rudolf Beran a s nejmladší Růženkou se oženil  
Václav Čeřovský, četnický strážmistr z České Čermné. Všechny tři sestry ve 
stáří své manžele přežily.
Po roce 1920 byl p. Rudolf Beran přeřazen do obecné a měšťanské školy  
v Náchodě. V roce 1930 se stal řídícím učitelem v Pouchově (od r. 1930 Pou-
chov součást města Hradce Králové). Po roce 1945 odešel do důchodu a pře-
stěhoval se ze služebního bytu do vilky v Hradci Králové, kde svůj plodný ži-
vot dožil. S manželkou vychovali dvě děti. Dcera Růženka se narodila v naší 
obci, po studiích se stala učitelkou v Jablonci nad Nisou. Syn Rudolf se na-
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výroční foto žáků II. třídy naší školy z r. 1919 s p. Rudolfem Beranem

rodil v Náchodě. Vystudoval vojenskou lékařskou fakultu v Hradci Králové. 
Stal se vojenským lékařem v hodnosti plukovníka ve vojenské nemocnici  
v Olomouci. Měl jednu dceru. Za poskytnuté údaje a foto tohoto pro nás  
významného učitele děkujeme synovci p. ing. arch. Václavu Čeřovskému, míst-
nímu rodáku z čp. 11.

p. učitel Rudolf Beran,  
dcera Růženka, manželka Marie
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80. let autobusové linky 
Nový Hrádek – Náchod

Když tehdy Ladislav Marek, coby jedenadvacetiletý podnikatel z Nového Hrádku, 
vyjel 1. 5. 1929 poprvé s autobusem Walter PN 40 HP s podélnými seda-
dly na linku z Nového Hrádku do Náchoda, měl za sebou již dva roky praxe  
v podnikání v tzv. periodické přepravě osob. Se svým příbuzným Bohuslavem 
Hajzlerem z Českého Meziříčí provozoval linku Opočno-Jaroměř a Nové Město 
nad Metují-Jaroměř.

Linka se záhy stala velmi vyhledávanou, neboť sloužila jako jediné spojení  
z Nového Hrádku, Borové, České Čermné, Dobrošova, Jizbice a Lipí do  
Náchoda. Zpočátku se jednalo především o nákupy, návštěvy úřadů či lékaře, 
ale i o turisty. Později využívalo spojení i „dělnictvo a žactvo“ za poloviční jízd-
né. Ve třicátých letech činilo plné jízdné z Nového Hrádku do Náchoda 8,- Kčs.
V roce 1933 začal Marek provozovat autobusem i nákladní přepravu balí-
ků do 100 kg. Jednalo se zejména o textilní zboží z Borové nebo výrobky  
z dobrošovské pekárny do Náchoda. Převážely se však i „předměty podléhající 
zkáze“, jako mléko, borůvky ap. Autobusy byly garážovány v Novém Hrádku  
zprvu v čp. 217, později v novém domě čp. 295, kde byly za tímto účelem  
postaveny dvě garáže.
Autobusy Walter PN (kapacita 24+8 osob) a Walter FNA (kapacita 17+6 osob) 
se čtyřválcovými motory jezdily na lince náročným terénem po prašné silnici  
a dosahovaly rychlosti max. 30 km/h. Doba jízdy jednoho spoje z Nového 
Hrádku do Náchoda trvala cca 50 až 55 min. Jízdní řád některých spojů byl 
koncipován s vazbami na autobus Nové Město n. Met.- Olešnice v Orl. h. v No-
vém Hrádku, což byla mj. i jedna z podmínek koncesní listiny vydané tehdejším 
novoměstským okresním úřadem. 

Ladislav Marek s autobusem Walter PN počát-
kem 30. let v Náchodě, foto: archiv Miloslavy 
Sychrovské, Nový Hrádek

nový dům čp. 295 v Novém Hrádku s ga- 
rážemi a autobusem Walter FNA (1934), 
foto: archiv Ivy Maršíkové, Náchod 
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V roce 1943 byl z důvodu nedostatku pohonných hmot na lince nasazen  
autobus Walter FNA s generátorem na dřevoplyn. Situace se vlivem rozšíření 
válečné výroby v náchodských továrnách stávala frekvenčně neúnosnou, a tak 
byly v roce 1944 na lince nasazeny dva autobusy tak, jako je tomu doposud.

V létě roku 1947 zakoupil Ladislav Marek, jako jediný soukromý autodopravce, 
tehdy velkokapacitní bezkapotový šestiválec Škoda 706 RO Avia, místními  
zvaný „milionek“. Autobus měl 38 míst k sezení (v poměru 22 na podélných  
lavicích a 16 míst na příčných sedadlech) a 34 k stání. Na některých spojích  
v dopravní špičce byl beze zbytku využit.
Nejen změna společenských a politických poměrů v zemi, ale i úspěšnost linky 
a podnikatele samotného vedla tehdejšího státního autobusového provo- 
zovatele ČSD k silnému tlaku na Ladislava Marka, aby se vzdal provozu.  

legendární autobus „milionek“ 
Škoda 706 RO Avia na Lipí (1948), 
foto: archiv Ivy Maršíkové, Náchod

Ladislav Marek s novým autobusem Škoda 706 RO Avia 
na náchodském náměstí, odkud tehdy jezdily linkové 
autobusy (1947), foto: archiv Ivy Maršíkové, Náchod 

Marie Marková (*1904 – †1974),
jedna z prvních autobusových průvodčí

Ladislav Marek 
(*1908 – †1971)



8

21. 2. 1949 byla linka takřka násilně, pod pohrůžkami zavedení národní správy 
a věznění převedena na československý stát, včetně tří autobusů. Následující 
den již linku zajišťovaly ČSD. Paradoxní na celé situaci je skutečnost, že u au-
tobusu Škoda 706 RO bylo třeba doplatit úvěr bankovnímu ústavu. Přestože  
si stát převedl tento závazek na sebe, nikdy jej neuhradil...
Ladislavu Markovi a jeho řidiči Václavu Hlavsovi byla nabídnuta práce v ná-
rodním podniku ČSAD Hradec Králové, který vznikl v roce 1949 odloučením  
autobusové dopravy od tehdejších ČSD. Žena Ladislava Marka Marie, která 
působila na lince jako průvodčí, místo v národním podniku nenašla...
Ladislav Marek jezdil jako řidič v ČSAD Dobruška na lince Dobruška-No-
vý Hrádek s novohrádeckým parťákem Emilem Hradeckým. Na sklonku své 
profesní dráhy byl obviněn z trestného činu nepřiznání majetku (2 pneumati-
ky) v roce 1949 a na 9 měsíců uvězněn. Autobusy Škoda 706 RO, na svoji 
dobu velmi moderní, byly vyřazeny z linkového provozu v roce 1971, tedy ve 
stejném roce, kdy jeden z nejprogresivnějších autobusových dopravců v kraji  
Ladislav Marek zemřel.
Během roku 1949, kdy linku začala zajišťovat náchodská provozovna ČSAD 
došlo k podstatnému rozšíření spojů. Např. přeprava pracujících na dvě směny 
do Náchoda, víkendové spojení ap. Některé spoje musely být z frekvenčních 
důvodů zajišťovány dalším, třetím autobusem. Trať byla přesměrována  
z Náchoda do Nového Hrádku.
Linka byla zajišťována vozidly Škoda 706 RO a koncem šedesátých let pak  

Václav Špaček (*1932 – †1989) a Ško- 
da 706 RO s již světelnými ukazateli 
směru v 60. letech, foto: archiv Zdeň-
ka Špačka, Jizbice

Richard Větrník (*1913 – †1989) s 
průvodčí Annou Kopeckou (*1932 – 
†1959) na náchodském nádraží. Au-
tobus Škoda 706 RO s povinnou 
hvězdou a kyvnými ukazateli směru 
(1953), foto: archiv Ivy Maršíkové, 
Náchod
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Miroslav Horáček (*1930), 
foto: archiv Miroslava Horáčka,
Česká Čermná

Josef Umlauf (*1932– †2009) a Ško-
da 706 RTO v první polovině 70. let, 
foto: archiv Josefa Umlaufa ml., Náchod 

Peter Ješko (*1932 – †2006) s auto- 
busem Karosa C 734 na dvoře ná-
chodských garáží ČSAD na konci 
osmdesátých let, foto: archiv Zdeny 
Ješkové, Dobrošov 

Stanislav Théra (*1925 – †2000) s au-
tobusem ŠL 11 na náchodském ná-
draží přijímá gratulaci k ujetí 1 000 
000 km bez nehody od dopravního 
náměstka ČSAD Náchod Františka 
Ticháčka (*1933) (asi 1984), 
foto: archiv Boženy Thérové, Jizbice 

novějším typem Škoda 706 RTO. Druhá polovina sedmdesátých let patřila  
autobusům ŠL 11. Od roku 1983 byla linka obsluhována téměř 20 let různými 
typy autobusů Karosa C 734. Po privatizaci státního podniku ČSAD v roce 
1994 byla linka zajišťována nadále z náchodských garáží ČSAD Ústí nad  
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Orlicí, a. s. stejnými typy vozidel. V letech 2001/2002 byly na lince nasazeny  
autobusy Mercedes Conecto 0345. Po převzetí linky v roce 2002 novoměst-
skou firmou ORLOBUS a. s. byla linka obsluhována opět autobusy Karosa  
C 734. Od 20. 12. 2004 je zajišťována vozidly SOR C 10,5.
Od 8. 6. 2002 je linka přesměrována dle původního jízdního řádu Ladislava 
Marka opět z Nového Hrádku do Náchoda.
V roce 1949 byla v Novém Hrádku ještě ze strany ČSD zřízena nocovna, i když 
s postupem času zde řidiči bydleli, popř. pocházeli z některé z obcí na trati.
Řidič autobusu byl na lince tohoto typu velmi vážená osobnost. I když se jedná 
o linku provozně náročnou, zejména díky klimatickým podmínkám způsobe-
ným vedením silnice po hřebenu severní části Orlických hor, vždy vyvolávala 
mezi řidiči velký zájem, mj. i díky stabilitě jízdního řádu. To dosvědčuje i fakt, 
že na lince dochází i v současné době k minimální fluktuaci a mnozí z řidičů na 
lince slouží řadu let.
Do úctyhodné osmdesátileté historie se kromě jejího zakladatele Ladislava  
Marka nesmazatelně zapsali řidiči a svého času i průvodčí, kteří s linkou žili 
nebo na ní působí dodnes. Václav Hlavsa, Marie Marková, Anna Kopecká, Ri-
chard Větrník, Marie Větrníková, František Paňha, MiroslavStředa, Miroslav 
Horáček, Bohumil Rýgr, Stanislav Théra, Antonín Vít, Josef Štěpán, Václav 
Špaček, Jiří Přibyl, Peter Ješko, Josef Umlauf, Miroslav Koláčný, Josef Vybí-
ral, Bohumil Zlámal, Václav Suchánek, Josef Jelen, Milan Grim ad.
V současné době je linka provozována dvanácti páry spojů v pracovních dnech 
a osmi o víkendech.
Linka Nový Hrádek – Náchod má i přes současnou silnou konkurenci individu-
ální dopravy nezastupitelné místo v regionu a v historii jednotlivých obcí.

Antonín Vít (*1928 – †2006),
foto: archiv Vlasty Maralíkové,
Týniště n. O.

střídání autobusových generací. Karosa C 734 a ŠL 11 
na náměstí v Novém Hrádku (1988), foto: Ing. Martin 
Imlauf, Nové Město nad Metují
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autobusy SOR C 10,5 na náměstí v Novém Hrádku (2007), 
foto: Ing. Martin Prouza, Nové Město nad Metují

první jízdní řád linky z roku 1930, archiv Anny Markové, Nový Hrádek

Redakční rada děkuje autorovi Ing. Martinu Prouzovi za jeho svolení publikovat tuto historic-
kou studii v naší „Ročence“.

S použitím vzpomínek, informací a materiálů Miloslavy Sychrovské, Ivy Maršíkové, Anny 
Markové, Věry Káňové, Jiřího Ptáčka, Státního okresního archivu Náchod s laskavou pomocí  
Jiřího Hladíka a archivu autora napsal a sestavil Ing. Martin Prouza, Nové Město nad Metují, 
duben-květen 2009

první jízdní řád linky z roku 1930, archiv Anny Markové, Nový Hrádek
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Události před 50 lety (rok 1962)
ze zápisu obecní kroniky

• Od 1. ledna 1962 přestalo místní Jednotné zemědělské družstvo existovat  
a tímto dnem přechází jako celek do Státního statku Velkovýkrmna Smiřice, 
oddělení Nový Hrádek.

• Od 29. ledna došlo ke zdražení vína o 5 Kčs a pomerančů z 16 na 18 Kčs.

• Dne 8. února došlo k otevření samoobsluhy v naší obci v bývalém hostinci  
„U Karla IV.“. Prodejna je vybavena regály, mrazicím a chladicím pultem. 
Kupující si sám vybírá zboží a ukládá do košíku a pak se dostaví k pokladně. 
Místní obchod se vybavením rovná prodejnám ve městě.

• Dne 12. května bylo dokončeno ing. Vojtíškem z Náchoda přeměření všech 
pozemků, které převzal státní statek. Každému zaměstnanci statku bylo  
ponecháno 10 arů půdy kolem stavení a veškerá půda připadla statkům.

• Dne 25. května byla provedena volba nového předsedy MNV za dosavadního 
předsedu ing. Antonína Peterku, vedoucího polesí Česká Čermná, který ode-
šel na jiné pracoviště. Novým předsedou byl zvolen Oldřich Zelený starší  
z čp. 37, který byl dříve předsedou JZD. V tomto roce byla upravena i po-
hostinská místnost u Javora. Byla položena nová podlaha, kolem stěn prove-
dena izolace s nátěrem, vymalování a doplnění novým zařízením. Obě akce 
financovala Jednota Hronov a vyžádaly si více než sto tisíc korun. V průběhu 
roku v místnosti Osvětové besedy (čp. 71) se uskutečnilo 21 přednášek  
a besed. Kulturních a společenských akcí bylo 19. Bylo promítnuto 78 celo-
večerních filmů s průměrnou návštěvností 34 osob.

• V tomto roce bylo evidováno 40 domácích porážek vepřů.

• Od 23. října vznikla v celé republice panika s nákupní horečkou hlavně  
potravin v souvislosti s vojenskou blokádou Kuby, kde hrozilo velmi vážné  
nebezpečí rozpoutání termonukleární války.

• Dne 28. října byla vyřešena politická krize jednáním. Na řešení karibské krize 
se účastnil za SSSR Nikita S. Chruščova za USA John F. Kennedy.

• Úmrtí: 12. března Josefa Balcarová z čp. 101

• Úmrtí: 14. března Antonín Maršík z čp. 89

• Úmrtí: 31. března Anežka Maršíková z čp. 110

• Úmrtí: 1. července Karel Zelený z čp. 70, Růžena Čeřovská roz. Bubeníč-
ková z čp. 11
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Letos je to přesně sto let, kdy profesor tělocviku z pražské 
žižkovské reálky Antonín Benjamin Svojsík (1876 – 1938) ses-
tavil po vzoru zahraničního skautského hnutí první, ještě bezejme-
nný český oddíl. Spolu s třinácti svěřenci (byl mezi nimi i budoucí básník Jiří 
Wolker) vyrazili o prázdninách do stanového tábora zbudovaného nedaleko
hradu Lipnice. Zde prožili tři týdny v polních podmínkách stranou od civilizace.
Položili tak základní kámen novému celonárodnímu hnutí směřujícímu k sou-
žití s přírodou. Na budování skautské organizace se tehdy spolu se Svojsíkem 
podíleli i významné osobnosti kulturního a politického života, např. profesor 
a pozdější první československý prezident T. G. Masaryk, politik Karel Kramář, 
malíř Mikuláš Aleš, spisovatelé Alois Jirásek, Karel Václav Rais a další.
Historie skautingu sahá do roku 1907. Jeho kolébkou je Anglie, kde s nápa-
dem založit mládežnickou organizaci vystoupil Robert Baden – Powel (1857 
– 1941). Krédem tohoto významného generála bylo zabavit mládež a zavést 
do jejího života pevný řád. Powel se řídil heslem: Pořádek, kázeň a disciplína.
Charakteristické prvky romantiky a lásky k přírodě do něj vnesl až v USA 
Ernest Thompson Seton (1860 – 1946), velký propagátor indiánského způ-
sobu života. 
Skautské hnutí si ve skutečnosti klade za cíl vychovávat mladé lidi nejen k lásce 
k přírodě, ale hlavně k čestnosti, poctivosti, nezištnosti a pracovitosti. S těmito 
idejemi ale organizátoři neuspěli ani za 2. světové války, ani v době socialismu. 
Skaut byl u nás zakázán. Skautské hnutí bylo obnoveno ihned po válce a půso-
bilo do roku 1949, na krátko bylo obnoveno v roce 1968 a opětně až od roku 
1990. Vrátilo se k původnímu názvu Junák, Svaz skautů a skautek ČR. Skaut-
ské hnutí působí napříč celou planetou. Dnes má Junák u nás téměř padesát 
tisíc členů. Nejznámějším skautem byl nejspíše Jaroslav Foglar (1907 – 1999),
který také junáckou tematiku zpracoval i ve svých románech. Kdo by neznal 

Stoleté výročí skautingu
Alois Maršík

Robert Baden-PowellAntonín Benjamin Svojsík Jaroslav Foglar
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družinu Rychlých šípů či Hochy od Bobří řeky.
V roce 1946 byl i v naší obci založen oddíl Junáka. V krátké době se přihlási-
lo přibližně přibližně třicet členů. Každému členu zajistili rodiče zelenohnědou 
košili a jednobarevný hnědý šátek. U chlapců ještě kožený řemen s přezkou se 
znakem skautské lilie a karabinou. Předseda místního národního výboru Josef 
Čejchan poskytl nově založené organizaci v obecním domě čp. 8 jednu míst-
nost pro zřízení klubovny. V místnosti nebyl zaveden elektrický proud, a proto 
byla používána plynová lampa. Josef Švorc v klubovně na celou stěnu zdařile  
namaloval skautský tábor s totemem. Vedoucím I. oddílu místního Junáka se 
stal Václav Martínek (čp. 106), zástupci Josef Švorc (čp. 17) a Jan Nývlt ml. 
(čp. 2). Každý skaut musel před ostatními členy složit junácký slib. Dívky si daly 
název světlušky, chlapci vlčata. V krátké době se podařilo zajistit stany a začaly 
se plnit bobříky odvahy při nočním stanování v obecním písníku. Po váleč-
ných útrapách byl mezi členy o skautské hnutí nevšední zájem. Téměř každý  
z nás odebíral skautský časopis „Junák“, učil se morseovku, plnil bobříka ml-
čení, hladu, učil se různému uzlování, orientaci v terénu, vaření na otevřeném 
ohni v kotlíku, učil se udržovat bezpečnost a úklid a ochraňovat přírodu. Na 
doporučení okrsku Junáka byla navázána spolupráce s junáckým oddílem ze  
Semonic s cílem navzájem se navštěvovat. Podhorské oddíly si vyměňovaly 
zkušenosti s oddíly z rovinatého terénu. Skautské hnutí se rozvíjelo v celé  
republice. Po únoru 1948 bylo nahrazeno Pionýrem a Svazem české mládeže. 
Po roce 1990 nebyl Junák v naší obci již obnoven.

společné foto místních skautů – junáků v roce 1947
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Místní zemědělci, kteří byli členy Jednotného zemědělského družstva (JZD), 
přešli dnem 1. 1. 1962 do Státního statku Velkovýkrmna Smiřice, oddělení 
Nový Hrádek. Pro místní zemědělce to znamenalo rozloučit se se svým sou-
kromým majetkem, polem, lesem, živým i mrtvým inventářem a předat vše 
bezplatně do užívání ČSSS (Československé státní statky). Smířit se s tímto  
rozhodnutím bylo velmi těžké. Nejobtížnější bylo, že se museli rozloučit se zá-
humenkovou krávou, která musela být též převedena do státního statku. Ten 
již od prvních dnů převzal veškerý inventář, stroje, nářadí, zásoby a dobytek. 
Zrušil okamžitě chov vepřů i prasnic a dodávka vepřového masa byla pře-
vedena na velkovýkrmnu ve Smiřicích. Prasnice byly odvezeny do Klášterce 
nad Dědinou. Každému zaměstnanci bylo povoleno chovat 15 slepic, 1 kozu,  
1 vepře, 2 vrhy králíků a každému ponecháno 10 aru půdy. Mimo to obdržel 
každý zaměstnanec 300 kg obilí, 1/2 l mléka denně, 200 kg brambor a jiné 
produkty za režijní ceny. Do porodnice prasnic nedaleko čp. 37 byla převedena 
malá telata z kravína a zde ponechány jen dojnice. Dále bylo zrušeno pěstování 

Přechod JZD v naší obci do státního statku

místní oddíl skautů a skautek stojící zleva: Libuše Kapounová čp. 116, Ladislav  
Zítka čp. 83, Miloslava Maršíková čp. 72, Miroslav Balcar čp. 67, Marie Balcarová 
čp. 43, Václav Schejbal čp. 59, Věra Zelená čp. 52, Miloslava Balcarová čp. 43,  

(nepoznaný), Václav Jirásek čp. 87, Jiří Suk čp. 103
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krmné řepy, máku, mrkve, jahod a kmínu. Ponechán byl pouze černý rybíz, 
neb keře byly již pěkně rozrostlé. Statek převzal družstevníky jako své zaměst-
nance a byly s nimi sepsány pracovní smlouvy. V kravínu bylo zavedeno noční 
hlídání a jako první převzal tuto práci pan Antonín Smrček z čp. 50. Z míst-
ních bývalých družstevníků byli vybráni někteří do vedoucích funkcí. Zelený  
Oldřich st. byl pověřen řízením polních prací, Suk Josef z čp. 8 jako vedoucí  
živočišné výroby pro Dlouhé, Krahulčí a Nový Hrádek. Vedoucím střediska 
Česká Čermná – Borová byl pověřen p. Balcar Miroslav z Borového čp. 13. 
Tyto změny byly provedeny ihned na počátku roku v měsíci lednu. Ostatní 
družstevníci přešli jako pracovníci v rostlinné a živočišné výrobě. Kravín zůstal 
obsazen čtyřmi ženami (Zelená Emilie čp. 37, Rousková Marie čp. 90, Mrš-
tinová Božena čp. 29 a Balcarová Božena čp. 34). V teletníku při ošetřování 
telat pracovala Švorcová Jiřina čp. 114. Výkrm skotu byl ještě ponechán  
v čp. 1, 9, 11, 42 a 91. Koně byli umístěni u Maršíka Františka čp. 3, Ptáčka 
Františka čp. 9 a Balcara Josefa čp. 55. Ostatní družstevníci pracovali v rost-
linné výrobě. Chladné jarní počasí v tomto roce způsobilo opožděnou senoseč, 
bylo málo sekáčů na ruční kosení. Některé pastviny nebylo možné kosit trak-
torem s lištou. Otava již kosena nebyla, ani se nepáslo. Průběh žní byl pomalý, 
špatná organizace, vázl svoz i výmlat. Kosení obilí bylo prováděno samovazy. 
Jako nová plodina byla zaseta ozimá směska a krmná kapusta, která se vyda-
řila a posloužila do poloviny listopadu k dokrmování dobytka. Sklizeň brambor 
na 10 ha byla ukončena 7. listopadu. Byla ještě prováděna po staru, koňskými 
potahy a drakem, pouze na rovném poli u Borové pracoval kombajn. Výnosy 
u obilí byly mnohem vyšší než u JZD. U ovsa dosaženo až 30 q po ha. Žňové 
práce byly zahájeny ve Vrbinách 20. srpna, ukončeny 28. září. U brambor 
plánovaný výnos nebyl dosažen. V době žní vypomáhali místní občané, kteří  
odpracovali 4 900 brigádnických hodin, mimo pracovníky z patronátního  
závodu. Podařilo se sklidit veškerou úrodu. Místní družstevníci očekávali, 
že první rok v nových poměrech bude lepší. Potíže však odstraněny nebyly  
a mnohde se situace ještě zhoršila. Vedoucí statků nebyli důslední a nevěnovali 
plnou pozornost celkovému hospodaření, za což byli občany kritizováni. I když 
na polích nezůstala žádná úroda, byly ztráty během roku dosti značné hlavně 
na krmivech, kterých byl nedostatek již v letních měsících, což se v zimě ještě 
zhoršilo. Ztráty se ještě zvětšovaly špatným uskladněním jak krmiva, tak i strojů 
a jevila se nutná potřeba nedostatky urychleně řešit. 
„Celkem lze uplynulý rok hodnotit jako průměrný a nedostatky, které vznikly, 
lze zdůvodnit jedině tím, že zkušenosti vedoucích pracovníků statků v horských 
podmínkách byly nedostatečné. Chyběly pracovní síly a skladovací prostory. 
Příští léta ukáží, zda se s těmito nedostatky vedení statků dovede vypořádat,“ 
zapsal tehdy kronikář.

Údaje byly použity z obecní kroniky, 
kam je podrobně zapsal místní kronikář Josef Vévoda.
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Varhanní hudba – 2012
Josef Nývlt

Také v tomto roce dne 28. září od 17 hodin zazněl v našem kostelíku varhanní 
koncert konaný v rámci Orlicko-kladského varhanního festivalu, a to již  
16. ročníku. Pořad a sestava skladeb koncertu byla tentokrát více zaměřena 
na církevní skladby a zejména na překrásné náboženské žalmy skladatelů 17.  
a 18. století: Johan Sebastian Bach, Angelus Silesius, Dietrich Buxtehude, 
Wolfgang Amadeus Mozart a z mladších Josefh Ahrens. Názvy jednotlivých 
skladeb včetně skladatelů byly uvedeny v programovém letáku před zahájením 
koncertu. Na varhany hrál varhaník p. Lukáš Vendl (1975) a pěveckou část 
koncertu zajistila paní Helena Pellarová. Oba jsou významnými odborníky ve 
svém oboru. Také letos byla účast posluchačů pěkná a díky velmi kvalitnímu 
provedení byly jednotlivé skladby provázeny bohatým potleskem přítomných. 
Naše poděkování patří také organizátorům tohoto festivalu především za to, 
že můžeme i v naší malé vesnici České Čermné prožít pěkné chvíle, při posle-
chu krásné a povznášející barokní hudby. Již nyní se těšíme na příští koncert. 
A ještě malá zmínka o činnosti chrámové hudby. Náš malý pěvecký „sborek“ 
posílený o místní mladé hudebníky uvedl na Boží hod velikonoční Mozartovo 
Ave verum a o vánočních svátcích pásmo vánočních koled. Všem účinkujícím 
ještě jednou děkuji!

varhaník p. Lukáš Vendl, zpěv p. Helena Pellarová
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Noví občané přihlášeni v roce 2012:

Balcarová (Pitrová) Lucie z Jaroměře, přihlášena 5. 9. 2011 do čp. 170
- Omlouváme se za nezveřejnění v minulé ročence.
Ožďanová Miloslava z Náchoda, přihlášena 26. 1. 2012 do čp. 26
Dynterová Venuška z Náchoda, přihlášena 26. 1. 2012 do čp. 89
Husáková Ivana z Náchoda, přihlášena 12. 3. 2012 do čp. 31
Husák Vratislav z Náchoda, přihlášen 12. 3. 2012 do čp. 31
Husáková Lenka z Náchoda, přihlášena 12. 3. 2012 do čp. 31
Husáková Ivana z Náchoda, přihlášena 12. 3. 2012 do čp. 31
Machačová Karin z Náchoda, přihlášena 3. 4. 2012 do čp. 70
Machač Tadeáš z Náchoda, přihlášen 3. 4. 2012 do čp. 70
Trnečková Blanka z Náchoda, přihlášena 14. 5. 2012 do čp. 92
Daňhelková Marie z Karlových Varů, přihlášena 23. 7. 2012 do čp. 140
Simons Sylvia Caterina z Karlových Varů, přihlášena 23. 7. 2012 do čp. 140
Svěcená Lenka z Náchoda, přihlášena 30. 7. 2012 do čp. 197
Svěcená Barbora z Náchoda, přihlášena 30. 7. 2012 do čp. 197
Svěcený Matyáš z Náchoda, přihlášen 30. 7. 2012 do čp. 197
Svěcený Milan z Náchoda, přihlášen 30. 7. 2012 do čp. 197
Adámek Jan z Náchoda, přihlášen 8. 8. 2012 do čp. 143
Trnečka Vojtěch z Náchoda, přihlášen 3. 9. 2012 do čp. 92
Černý Ivan z Náchoda, přihlášen 3. 9. 2012 do e. č. 327
Zelený Adolf z Borové, přihlášen 24. 9. 2012 do čp. 30
Školníková Dana z Jetřichova, přihlášena 24. 9. 2012 do čp. 30

Byli oddáni:

23. 6. Kristýna Martínková z čp. 160 a Filip Hasenöhrl z Hradce Králové
25. 8. Hana Balcarová z čp. 101 a Pavel Motl z Dolní Dobrouče
8. 9. Karel Havlíček z čp. 100 a Klára Micherová z Náchoda
28. 12. Michal Maršík z čp. 36 a Simona Dianová z Náchoda

Doplnění z roku 2011:

23. 8. 2011 Veronika Fišerová z čp. 116 a Stanislav Vincenc Ponikelský z Hořic
- Omlouváme se za nezveřejnění v minulé ročence.
3. 9. 2011 Patrik Balcar z čp. 170 a Lucie Pitrová z Jaroměře
- Omlouváme se za chybné uvedení datumu svatby.

Vítáme nové občánky:

14. 3. 2012 Matějíček Martin, čp. 188
27. 3. 2012 Machač Tadeáš, čp. 70
30. 8. 2012 Sychrovský Filip, čp. 195
28. 11. 2012 Balcarová Patricie, čp. 170

Společenská kronika
Alois Maršík
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92 let Božena Efenberková čp. 62
90 let Karel Zelený čp. 70
89 let Ludmil Michalíček čp. 21
87 let Vladimír Havel čp. 91
80 let Marta Cejnarová čp. 130
80 let Miroslava Bubeníčková čp. 25
80 let Alois Maršík čp. 135
80 let Marie Zelená čp. 37
75 let Julia Maršíková čp. 135
75 let Edita Martínková čp 106

75 let Stanislava Ptáčková čp. 9
70 let Marie Maršíková čp. 36
70 let Kristiána Koláčná čp. 146
70 let Antonín Fišer čp. 155
70 let Irena Bubeníčková čp 11
70 let Václav Pavel čp. 153
70 let Vlasta Šmídová čp. 133
70 let Jana Švorcová čp. 17
70 let Sabina Maršíková čp. 140

Byli odhlášeni z trvalého pobytu:

Smola Jakub, odhlášen 30. dubna 2012 z čp. 190 do Náchoda
Smolová Veronika, odhlášena 30. dubna 2012 z čp. 190 do Náchoda
Novák David, odhlášen 20. srpna 2012 z čp. 94 do Náchoda
Novák Richard, odhlášen 20. srpna 2012 z čp. 94 do Náchoda
Novák Vít, odhlášen 20. srpna 2012 z čp. 94 do Náchoda
Nováková Martina, odhlášena 20. srpna 2012 z čp. 94 do Náchoda
Machač Tadeáš, odhlášen 7. listopadu 2012 z čp. 70 do Náchoda
Machačová Karin, odhlášena 7. listopadu 2012 z čp. 70 do Náchoda

Blahopřejeme k životnímu jubileu:

Opustili nás navždy:

ROBERT HILLMANN – místní rodák z čp. 8, syn Roberta 
Hillmanna a matky Marie rozené Sukové z čp. 38. Vyrůstal 
v rodině jako čtvrté dítě se čtyřmi sourozenci – sestrami.  
Po absolvování základní školy se šel učit do Police nad 
Metují – vyučil se opravářem zemědělských strojů. Pracoval 
v JZD Bohuslavice nad Metují jako traktorista; aby to měl 
blíže k domovu, přešel pracovat do JZD Borová. Rodiče 
i s jeho pomocí postavili nový rodinný domek čp. 38  
a provedli demolici starého. Matka mu zemřela v roce 1989 
v 57 letech. Sestry se postupně provdaly a on zůstal již jen 
s otcem. Našel si přítelkyni Naďu, oba pracovali v lese. Po 
otcově smrti v roce 2001 se od něho odstěhovala i ona.
Samotu nahrazoval návštěvou v pohostinství, kde měl více 
kamarádů. Byl pracovitý a na požádání ochotný. Zemřel po krátké těžké nemoci 
ve věku nedožitých 50 let. Poslední rozloučení se konalo v úzkém rodinném kruhu 
nad hrobem na místním hřbitově dne 12. ledna 2012.

12. 4. 1962
  7. 1. 2012

*
U

Společné soužití:

50 let (zlatá svatba) Zdeňka a Josef Hanušovi čp. 41
25 let (stříbrná svatba) Anna a Jiří Jiruškovi čp. 1
25 let (stříbrná svatba) Zdeňka a Miloš Vondráčkovi čp. 41
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FRANTIŠEK PTÁČEK – místní rodák z čp. 9, syn 
Františka a matky Marie, rodačky z obce Nedvězí. Vyrůstal 
v zemědělské usedlosti s mladším bratrem a starší sestrou. 
Otec mu zemřel v roce 1951 a matka ho přežila o 10 let. 
V roce 1958 vstoupil s bratrem a sestrou do místního JZD.
Bratr Josef měl na traktoru těžký úraz, který uspíšil jeho 
úmrtí v roce 1966 a sestra Marie dožila v roce 1999. Od 
roku 1976 měl zdravotní potíže a o šest roků později po 
vážném onemocnění mu byl přiznán invalidní důchod.  
S manželkou Stanislavou vychovali tři dcery a syna. Celý 
život pracoval v zemědělství a k této profesi měl velmi 
dobrý vztah. Jeho velkým přáním do budoucna bylo 
zachování gruntu pro svůj rod Ptáčků, který je jeden  

z nejstarších v naší obci. I přes vážné nemoci se dožil 84 let. V místní kapli, kterou 
finančně podporoval, se konalo poslední rozloučení a po obřadu též nad rodinným 
hrobem na hřbitově dne 2. února 2012.

MARIE PÁZLEROVÁ – místní rodačka z čp. 106, dcera 
Josefa Martínka a matky Marie roz. Maršíkové z čp. 109. 
Vyrůstala jako nejstarší s dvěma bratry. Po absolvování 
gymnázia v Náchodě se stala učitelkou a první její místo 
byla obecná škola v Dobrošově.
Seznámila se s místním řídícím učitelem Janem Pázlerem, 
se kterým uzavřela sňatek. Zde se jim v r. 1950 narodila 
dcera Marie, ale ještě v tomto roce se stěhují do Slatiny nad 
Úpou, později do Bohdašína, Kratonoh, Probuz a skončili 
u Chlumce nad Cidlinou ve vesnici Převýšov. Zde se trvale 
usídlili, postavili rodinný domek a vychovali tři dcery a syna. 
Její tři dcery žijí s rodinami v Hradci Králové, rodišti otce. 
Poslední rozloučení se konalo 6. února 2012 ve smuteční 
obřadní síni v Kuklenách v úzkém kruhu rodinném.

GABRIELA MARKOVÁ – místní rodačka z čp. 157, 
dcera Zdeňka Marka a matky Mileny rozené Matoulkové 
z Jestřebí. Narodila se s postižením, které ji provázelo po 
celý život. Manželství rodičů se po letech rozpadlo a matka 
si zajistila nový vztah a odstěhovala se. Otec jí svojí péčí 
nahradil oba rodiče.
V posledních letech žila v ústavním zařízení, kde byla 
spokojená. Zemřela náhle ve věku 32 let. Poslední 
rozloučení bylo v úzkém kruhu rodinném.

  1. 8. 1927
27. 1. 2012

*
U

22. 11. 1979
16.   2. 2012

*
U

28. 11. 1924
30.   1. 2012

*
U
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LADISLAV ČÁP – rodák z obce Dlouhé u Nového 
Hrádku. Pochází z rodiny Anežky a Josefa Čápových, 
kteří vychovali 8 dětí. Do školy chodil na Novém Hrádku. 
Za prací dojížděl do Nového Města n. Met., kde pracoval 
jako skladník v nár. podniku Stavostroj. Po uzavření sňatku 
s Miroslavou Bubeníčkovou se přestěhoval do České 
Čermné, kde po boku své manželky spokojeně žili  
u rodičů. Vychovali 2 děti, Miroslavu a Ladislava. S otcem 
manželky Antonínem si zde pod cestou postavili rodinný 
domek čp. 123, do kterého se pak přestěhovali.Jeho život 
nebyl vždy jednoduchý. Velkou ranou osudu pro něj byla 
ztráta milované manželky. Zemřela ve věku 50 let po dlouhé 
těžké nemoci. Po jejím odchodu věnoval všechnu svoji lásku 
a péči dětem a později i vnoučatům. Vždy se snažil všem okolo sebe pomáhat. 
Nikdy nemyslel jen sám na sebe a pro ostatní by se rozdal. Poslední rozloučení  
v místní kapli sv. Václava a na hřbitově bylo dne 19. dubna 2012 v 15 hod.

JOSEF SMAŽÍK – narodil se v Opočně a vyrůstal se svojí 
starší sestrou Jitkou v rodině v Kounově. Vystudoval 
střední elektrotechnickou školu a po vojně nastoupil  
k policii v Náchodě. Nejprve na obvodní oddělení  
a později na oddělení vyšetřování, odkud odešel v roce 
2008 do předčasného důchodu. V roce 1977 se oženil  
s Evou Maršíkovou z čp. 70. Krátce po svatbě se manželé 
přestěhovali do Nového Města n. Metují. Do rodné obce své 
ženy se vrátili až v roce 1989, kdy si zde postavili rodinný 
domek. Společně vychovali dvě děti. Dcera Veronika bydlí 
s rodinou ve svém domku v naší obci a syn Rostislav zůstal 
v domě svých rodičů čp. 167. Josef Smažík zemřel po  
3 měsících marného boje se zákeřnou nemocí ve věku 
58 let. Poslední rozloučení bylo ve smuteční obřadní síni  
v Náchodě – Starém Městě dne 20. dubna 2012.

  8. 9. 1925
  9. 4. 2012

*
U

30. 10. 1953
14.   4. 2012

*
U

MARIE MRŠTINOVÁ – místní rodačka z čp. 18, dcera  
Josefa Balcara a matky Marie. Vyrůstala s bratrem Josefem  
v novém rodinném domku čp. 121. Marie se provdala  
v roce 1954 za Josefa Mrštinu z čp. 29. Manželé se pře-
stěhovali do menšího hospodářského stavení čp. 7, kde  
vychovali dvě děti. Manžel byl vyučený obuvník a Marie šva-
dlena a doma v tomto oboru pomáhala matce. Nejdelší její  
zaměstnání až do důchodu byla práce ve skladu podniku 
Drobné zboží Náchod. Milovala veškeré ruční práce ve své 
profesi. Pro novokřtěnce po mnoho let zajišťovala vyšívané 
tzv. křtící roušky, které bezplatně předávala náchodskému 

25. 9. 1927
28. 4. 2012

*
U
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děkanátu. Do roku 1998 byla věrnou oporou svému manželovi, který ji předešel  
o 14 let. Její bratr Josef, který bydlel s rodinou v rodném domě, zemřel mlád ve 
43 letech v roce 1972. Matka ji zemřela v roce 1977 a otce si ve stáří vzala k sobě  
a posloužila mu až do jeho skonu v roce 1988. Poslední rozloučení v místní kapli 
sv. Václava a nad rodinným hrobem dne 4. května 2012.

IVANA TOMKOVÁ – místní rodačka z čp. 21, dcera 
Ludmila Michalíčka z obce Lipí a matky Marie, místní 
rodačky rozené Nývltové. V manželství rodičů vyrůstala 
s mladší sestrou Jaroslavou. Po provdání s Jaromírem 
Tomkem z Vysoké Srbské se manželé přestěhovali do 
obce Žďárky. V manželství vychovali dvě děti, dceru 
Zuzanu a syna Jaromíra. Mnoho let pracovala v družstvu 
VZOR v Náchodě. Žila pro rodinu, která jí byla velkou 
oporou při dlouhé těžké nemoci. Zemřela v mladém věku 
55 let. Matka jí zemřela v 76 letech v roce 2003 a její otec 
se letos dožívá v domově důchodců v Malé Čermné 89 let. 
Poslední rozloučení se konalo v úzkém kruhu rodinném.

LADISLAV MARTÍNEK – místní rodák z čp. 106, syn 
Josefa Martínka z čp. 50 a matky Marie rozené Maršíkové 
z čp. 109. Vyrůstal se dvěma staršími sourozenci. Vyučil 
se po otci truhlářskému řemeslu. S manželkou Editou 
rozenou Kinnerovou vychovali syna Petra a dceru Janu.  
V rodném domě provedli rekonstrukci truhlářské dílny na 
bytovku. Ve starším věku podstoupil postupně dvě těžké 
operace, které mu zachránily život, ale žil již jako invalida. 
Bratr Václav žijící v Jizbici mu zemřel v roce 2009 a jeho 
setra Marie ho předešla o tři měsíce. Zemřel neočekávaně 
ve věku 77 let. Poslední rozloučení bylo v místní kapli  
a na hřbitově dne 9. května 2012.

23. 11. 1956
29.   4. 2012

*
U

28. 5. 1935
  1. 5. 2012

*
U

MARIE ŠKALDOVÁ – místní občanka, narozená v Rych-
nově nad Kněžnou. Otec Josef Krahulec z Janova a mat-
ka Marie, rozená Lichá z Borové. Vyrůstala v rodině se  
sestrou Danou a Ilonou. Dětství prožila ve Skuhrově nad 
Bělou. Vystudovala pedagogickou školu v Jaroměři ukon-
čenou maturitou v roce 1967. Po provdání za Jaroslava 
Škaldu v roce 1968 manželé žili v naší obci v bytě v naší 
škole. V manželství vychovali dvě děti, Jaroslava a Kamilu, 
provdanou Urbánkovou, žijící v naší obci. Pracovala jako 
učitelka v mateřských školkách, mimo jiné i v naší obci,  
a jako vychovatelka v dětském domově v Potštejně a v do-

30. 9. 1948
29. 5. 2012

*
U
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mově mládeže v Novém Městě n. Met. Po nečekané smrti manžela v roce 2005 
bydlela v bytovce čp. 125. Zde ji postupně začaly provázet stále se zhoršující zdra-
votní problémy nevyléčitelné nemoci. Děti byly nuceny zajistit matce koncem roku 
2010 domov důchodců v Náchodě, kde za půldruhého roku zemřela. Poslední  
rozloučení se konalo ve smuteční obřadní síni v Náchodě Starém Městě dne  
1. června 2012.

MARIE VĚTRNÍKOVÁ – rozená Čápová, rodačka ze sou-
sední obce Borové, se provdala do naší obce za Bohuslava 
Sedláčka do čp. 99. Manžel jí tragicky zemřel na moto-
cyklu v roce 1947. Z manželství zůstali dva synové Bohu-
slav narozený v roce 1943 a Josef o rok později. Z nového 
vztahu s Richardem Větrníkem přibyli další dva souro-
zenci. S manželem postavili nový rodinný domek čp. 96  
a z Vrbin se přestěhovali. Manžel byl dlouholetým řidičem 
autobusu na lince Nový Hrádek-Náchod a Marie auto- 
busová výběrčí, oba v ČSAD. Když manžel v roce 1989 
zemřel, dožívala ve své bytovce s dcerou Evou. Musela se 
smířit s předčasným úmrtím obou synů z prvního manželství. 
Dožila se úctyhodného věku 90 let. Poslední rozloučení  
bylo v místní kapli a nad rodinným hrobem na hřbitově, 
dne 7. června.

3. 5. 1922
3. 6. 2012

*
U

DANUŠKA ZELENÁ – místní rodačka, rozená Maršíko-
vá z čp. 109, dcera Václava a matky Anny. Vyrůstala  
s dvěma bratry. Manželství uzavřela s Adolfem Zeleným  
z čp. 13. Manželé si postupně vybudovali dvougenerační 
rodinný dům a zde vychovali dceru Danu a syna Milana. 
Od roku 1972 pracovala v lisovně umělých hmot a její 
manžel byl zde pověřen vedením podniku patřícího pod 
výrobní družstvo Stavba Jaroměř. Po roce 1990 pracovali  
v lisovně s manželem již jako podnikatelé ve své provozov-
ně. V posledních letech života jí postihly hlavně pohybové 
zdravotní problémy, zemřela nečekaně po krátké nemoci 
ve věku 79 let. Oba bratři ji předešli, Václav v roce 
2006 a Josef v roce 2010. Poslední rozloučení proběhlo  
v místní kapli a na hřbitově nad hrobem rodičů dne 12. 
června 2012. 

13. 8. 1933
  6. 6. 2012

*
U
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FRANTIŠEK JIRÁSEK – narozen v Náchodě, syn Aloise  
Jiráska zdejšího koláře, a matky Marie, rozené Špringerové, 
místní poštovní expedientky z čp. 119. Vyrůstal s dvěma 
bratry. Vyučil se strojním zámečníkem. Do vojny praco-
val v Rubeně. Po vojně nejdříve v Žacléři a odtud přešel do  
náchodské Tepny, kde později dostal byt. V roce 1962 uza-
vřel manželství. Narodila se jim dcera Lada a syn Stanislav. 
Manželství se však nevyvedlo. Po delší době v roce 1974 si 
našel nový vztah na severu Čech ve Varnsdorfu. Zde pra-
coval v podniku Velveta jako údržbář. S manželkou Annou 
a jejím synem Martinem si velmi rozuměl. Nezapomněl na 
svoje děti a rovněž je podporoval. V roce 1991 onemoc-
něl a o rok později byl v invalidním důchodu. Manželka 
mu byla v nemocnici velkou oporou. Zemřel po dlouhé 
nemoci ve věku 74 let. Poslední rozloučení proběhlo  
v úzkém kruhu rodinném na hřbitově ve Varnsdorfu.

STANISLAV ČEJCHAN – místní rodák z čp. 33, syn  
Josefa Čejchana a matky Miroslavy, rozené Jiráskové  
z Bělovse. Vyrůstal jako nejstarší syn se sestrou Martou  
a nejmladším Josefem. Vyučil se automechanikem a pra-
coval v ČSAD. Po uzavření manželství s Marií Smolovou  
z osady Peklo bydleli nejdříve v obci Lipí a později v Nácho-
dě. Po vybudování rodinného domku v Náchodě se rodina 
přestěhovala a zde s manželkou vychovali tři děti – Evu, 
Stanislava a Soňu. Žil pro rodinu, radost mu dělala vnou-
čata. Manželka mu zemřela v březnu 2010, jeho matka  
v roce 1999 a otec v roce 1988. Zemřel nečekaně ve 
věku 79 let. Poslední rozloučení se konalo ve smuteční síni  
v Náchodě – Starém Městě dne 19. září 2012.

JIŘÍ BUBENÍČEK – místní rodák z čp. 68, syn Jaroslavy, 
rozené Zelené, a Václava Bubeníčka z čp. 45. Vyrůstal  
v rodném domě matky se dvěma bratry a sestrou. Vyučil 
se elektromechanikem a nejdříve pracoval v Kovopodniku 
Zbečník. Po uzavření manželství v roce 1975 s Hanou 
Balcarovou žili manželé v rodišti manželky v obci Borové. 
Po kratší době se přestěhovali do rodného domu Jiřího 
a po třech letech do nově vybudovaného rodinného 
domku čp. 145. Zde vychovali tři syny. Jiří pracoval  
v naší obci od roku 1976 v bývalém hostinci čp. 71 v nově 
zřízeném odloučeném pracovišti n. p. MEZ  Náchod jako 

15. 6. 1938
17. 8. 2012

*
U

14. 10. 1954
30. 10. 2012

*
U

13. 4. 1933
13. 9. 2012

*
U
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instruktor – opravář. Pod jeho vedením zde pracovalo až 9 žen v navijárenské 
profesi. Po zrušení provozovny začal po roce 1991 samostatně podnikat v oboru 
služeb v profesi vodoinstalatér, elektromechanik a zedník. Byl velmi pracovitý  
a jeho profesní zkušenosti získané i od svého otce předával svým synům. Zemřel 
za 15 měsíců po zjištění závažné nemoci. Poslední rozloučení v místní kapli dne  
6. listopadu 2012.

VOJTĚCH BALCAR – místní rodák, syn Josefa a matky 
Marie, rozené Ptáčkové z čp. 55. Rodina nejdříve bydlela  
v čp. 71, v roce 1940 se přestěhovala do hostince čp. 66 
a od 1. 7. 1946 do čp. 55, kde se jim v tomto měsíci na- 
rodil poslední syn Vojtěch. Vyrůstal s pěti sourozenci.  
V roce 1963 mu zemřela matka a v roce 1984 otec. 
Po ukončení školní docházky absolvoval zemědělskou  
školu. Nejdříve pracoval v zemědělství, později v lese při 
těžbě dřeva i v zahraničí. Vážné onemocnění ho vyřadilo  
z práce. Měl rád přírodu a společenský život. Byl dvakrát 
ženatý. Z každého vztahu měl jednu dceru. Zemřel po dlou-
hé těžké nemoci v Náchodě, kde bydlel se svojí rodinou. 
Manželka Marcela mu byla při nemoci velkou oporou.  
Poslední rozloučení v kapli sv. Václava v naší obci dne  
19. prosince.

18.   7. 1946
13. 12. 2012

*
U

Počet obyvatel k 31. 12. 2011 – 486 osob.
Počet obyvatel k 31. 12. 2012 – 493 osob.
(21 přihlášeno, 4 narozené děti, 10 zemřelo, 8 odhlášeno)
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Volby do zastupitelstev krajů 
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ ve dnech 12. – 13. 10. 2012

Volební účast: 235 voličů z celkového počtu 412, tj. 57 %
Platných hlasů: 203

Výsledky hlasování:
  7 – Pravý Blok ........................................................................... 3 hlasy
  8 – Strana Práv občanů ZEMANOVCI .......................................... 2 hlasy
11 – TOP 09 a Starostové pro Královéhradecký kraj ..................... 11 hlasů
16 – Strana soukromníků České republiky ...................................... 2 hlasy
18 – Koalice pro Královéhradecký kraj
        KDU-ČSL – HDK – VPM .................................................... 37 hlasů
22 – Národní socialisté – levice 21. Století ...................................... 0 hlasů
30 – Věci veřejné ......................................................................... 0 hlasů
43 – Komunistická strana Čech a Moravy ..................................... 16 hlasů
47 – PATRIOTI ......................................................................... 20 hlasů
53 – Dělnická strana sociální spravedlnosti
       STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! ................................................. 5 hlasů
57 – Suverenita – Strana zdravého rozumu ..................................... 3 hlasy
60 – Česká strana sociálně demokratická ...................................... 54 hlasů
67 – Česká strana národně sociální ................................................ 0 hlasů
70 – Občanská demokratická strana ............................................... 5 hlasů
71 – VÝCHODOČEŠI ................................................................ 27 hlasů
74 – Změna pro Královéhradecký kraj ............................................ 3 hlasy
77 – Strana svobodných občanů .................................................... 2 hlasy
85 – SNK Evropští demokraté ....................................................... 6 hlasů
93 – Česká pirátská strana ............................................................ 7 hlasů

Volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. – 13. 10. 2012

Volební účast: 224 voličů z celkového počtu 412, tj. 54 %
Platných hlasů: 185

Výsledky hlasování po prvním kole:
1. Ing. Jiří Klepsa ....................................................................... 17 hlasů
2. Bc. Petr Fejfar .......................................................................... 7 hlasů
3. Ing. Petr Pakosta .................................................................... 18 hlasů
4. Bc. Lubomír Franc ................................................................. 42 hlasů
5. Mgr. Soňa Marková ................................................................ 16 hlasů

Volby 2012
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6. Ing. Václava Domšová ............................................................ 36 hlasů
7. Mgr. Zdeňka Horníková .......................................................... 20 hlasů
8. Renata Hodovalová .................................................................. 4 hlasy
9. MUDr. Jiří Štětina ...................................................................... 1 hlas
10. prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c. ............................. 7 hlasů
11. Ing. Miroslav Štěpán, genmjr. v. v. ......................................... 17 hlasů

Volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 19. – 20. 10. 2012

Volební účast: 88 voličů z celkového počtu 412, tj. 21 %
Platných hlasů: 88

Výsledky hlasování po druhém kole:
4. Bc. Lubomír Franc (ČSSD) ...................................................... 74 hlasů
5. Mgr. Soňa Marková (KSČM) .................................................... 14 hlasů

Letošní senátní a krajské volby vyhrála levice (ČSSD, KSČM).
Ve druhém kole (obvod č. 47 – Náchod) získal Bc. Lubomír Franc převážnou 
většinu hlasů a stal se senátorem a rovněž obhájil místo hejtmana našeho kraje.
Senát má 81 členů. Třetina (27 členů) se volí každé dva roky. Mandát senátora 
trvá 6 let.

  6. ledna
  
  7. ledna

18. února
  
19. února
30. března

  2. dubna

  8. dubna
28. dubna
30. dubna

  8. května
17. května

Přehled kulturních a prospěšných akcí

myslivecký ples v kulturním domě v Borové v režii honebního společen-
stva Čermná – Borová, hudba Hektor, zvěřinové hody
tříkrálová sbírka pro Charitu – 3 skupiny vybraly u nás 11 582 Kč,
Náchod 655 714 Kč
tradiční masopust, sraz masek v 9:30 hod., od 20 hod. taneční zábava, 
zajišťuje SRPDŠ
dětský karneval na sále U Javora od 14 hod. v režii SRPDŠ
valná hromada honebního společenstva včetně účasti majitelů pozemků 
s občerstvením na Borové
velikonoční dílna s Poláky – výroba závěsů z proutí, keramická dílna  
v ZŠ – projekt O. Ú. „Poznejme se sousedé“
velikonoční taneční zábava
svoz železného odpadu a starých elektrospotřebičů – zajišťují hasiči
Slet Čarodějnic, opékání buřtů, soutěže pro děti, lampionový průvod  
– zajišťuje KČT Česká Čermná
1. ročník memoriálu Vladimíra Stránského v běhu
oslava Dne matek v místní ZŠ od 10 hod. za účasti místních žen
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divadelní představení pro děti „O Kváskovi“

19. května

  7. června
  7. června
  9. června

  9. června

15. června

17. června
18. června
22. června
  7. července
11. července
11. srpna

18. srpna

  1. září

28. září

28. září
16. října

svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů – firma Marius Peder-
sen, O. Ú.
školní autobusový zájezd – Pěnčín, hrad Pecka, Zvičina, Les Království 
výlet dětí MŠ do ZOO Dvůr Králové nad Labem
dětský den na hřišti u sokolovny – zajišťuje obec, SRPDŠ a KČT. Finanční 
podpora Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, projekt obce  
„Poznejme se, sousedé“
kulečníkový turnaj za účasti 12 hráčů v hostinci U Javora – rozhodčí pro-
fesionální hráč Naj Lavok, první místo obsadil domácí hráč Jan Vlček
slavnostní předání dřevěných soch obci od rodiny Bartoň – Dobenín na 
zámku v Novém Městě nad Metují (zvonička + dřevorubec)
vítání nových občánků
každoroční čištění koupaliště, zajišťují místní hasiči
sbírka pro Diakonii Broumov po 2 dny na O. Ú. – sběr věcí dle seznamu 
21. setkání obcí Čermných v Malé Čermné u Hronova a polské Czermne 
taneční zábava v hostinci U Javora – hraje Hudební duo Styl
společné posezení spojené s opékáním prasete ve sportovním areálu  
v České Čermné, pořádá honební společenstvo pro své členy a majitele 
honebních pozemků
společné posezení, opékání prasete pro organizátory Dětského dne – za-
jišťuje O.Ú.
memoriál Václava Havrdy „Havrda Cup 2012“, IX. ročník fotbalového 
turnaje 
„Putování za svatým Václavem“ – turistický výlet na Jiráskovu chatu na 
Dobrošově
varhanní koncert v místní kapli
místní občané se účastnili v sousední polské obci Brzozowie v kulturním 
domě i s vlastní účastí na přípravě jídel – téma setkání „Polské kulinářství“



29

vítání občánků – zleva: Tomáš Sychrovský, Pavel Baudisch

vítání občánků – zleva: Tadeáš Machač, Martin Matějíček
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21. října
27. října

27. října

  3. listopadu
  3. listopadu
23. listopadu

28. listopadu

  2. prosince

14. prosince
31. prosince

společné pouštění draků za humny – zajišťuje KČT Česká Čermná
dopoledních hodinách divadlo pro děti „O Kváskovi“ na sále v hostinci 
U Javora
od 19. hod divadlo pro dospělé „Jekylla Hydeová“ v podání členů Klicpe-
rova divadla z Hradce Králové
svoz nebezpečných odpadů fy Marius Pedersen v režii O. Ú.
svoz železného šrotu v režii místních hasičů
rokový festival Maplefest za účasti čtyř kapel na sále v hostinci U Javo-
ra – přítomny kapely B-SIDE, ASY ME TRI, SILEND AVENGER, ZPĚT 
NA SVĚT
adventní tvoření v ZŠ pro rodiče a veřejnost v rámci projektu „Poznejme 
se sousedé“ – vánoční, fotografická dílna – účast polských kamarádů 
z Brzozowie
rozsvěcení vánočního stromu v parku u kaple s vystoupením dětí z MŠ  
a ZŠ za účasti hojného počtu místních občanů 
zvěřinové hody v místním pohostinství pokračovaly ještě další dva dny
silvestrovský večer s diskotékou DJ Komárem

XXI. setkání Čermných
Jaroslav Lukáš

Pořádání letošního už 21. setkání připadlo na Malou Čermnou, která je sou-
částí Hronova. V rámci mezinárodní spolupráce se do jeho organizace zapojila 
i polská obec Czermna, která leží hned za česko-polskými hranicemi a je sou-
částí lázeňského městečka Kudowa Zdrój.
Na setkání dne 7. 7. 2012 se sešli zástupci devíti obcí - z Malé Čermné, polské 
Czermne, České Čermné, Horní Čermné, Dolní Čermné, Čermné ve Slezku, 
Čermné nad Orlicí, Čermné u Staňkova a Čermné u Libouchce.
Sraz zahájili představitelé zúčastněných obcí v restauraci U papouška v Malé 
Čermné. Zde je přivítala starostka Hronova Hana Nedvědová a starosta  
Kudowy Zdrój Czesław Kręcichwost. S příspěvkem vystoupil i zakladatel spo-
lečných setkání Josef Bezdíček.
Po obědě a debatě se všichni starostové a představitelé zúčastněných obcí včet-
ně spoluobčanů, kteří na setkání přijeli, přemístili do nedalekého lázeňského 
parku. Tam totiž polští kolegové připravili spoustu soutěží a zábavných atrakcí 
pro děti. 
Program začal společnou ukázkou polských a českých hasičů při zásahu  
u hořícího automobilu a jeho následné rozstříhání. Potom se vybraná družstva 
ze všech Čermných vrhla do soutěžních bojů v různých disciplínách a snažila  
se získat co nejvíce bodů. V podvečer se všichni opět odebrali do Malé Čerm-
né, kde v parku u domova důchodců bylo vyhlášení výsledků.
Vítězem se stala Česká Čermná, na druhém místě skončili domácí z Malé 



31

Čermné a třetí místo obsadila Čermná nad Orlicí. Všechna družstva obdržela 
kromě pohárů a diplomů i další věcné ceny.
Po vyhlášení a pozvání na další setkání již přišla na řadu volná zábava, při které 
k tanci a poslechu zahrála hudební skupina Elka.
Na závěr bych chtěl všem zúčastněným poděkovat za velmi dobrou reprezen-
taci naší obce a ostatní pozvat na setkání příští, které proběhne 22. 6. 2013 
v naší České Čermné.

účastníci setkání
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Divadelní představení v naší obci
Alois Maršík

Dne 27. října 2012 se v naší obci téměř po padesáti letech konala v hostinci 
u Javora dvě divadelní představení v režii Klicperova divadla z Hradce Králové. 
V 11:00 hod. pohádka pro děti „O Kváskovi“ a v 19:00 hod. jsme zhlédli 
představení „Jekylla Hydeová“. Místní občané využili tuto příležitost, přišli  
v hojném počtu a nebyli zklamáni, což projevili při ukončení dlouhotrvajícím 
potleskem. Vystupující si váží pomoci při realizaci a děkují obci Česká Čermná 
a náchodskému pivovaru za sponzorování a dotaci na vstupném. 
Divadlo se u nás začalo hrát od roku 1909 v hostinci u Javora prostřednictvím 
ustaveného divadelního spolku „Tyl“. Další divadelní činnost převzala Jednota 
severočeská a později místní jednoty Orel a Sokol a rovněž se zapojila místní 
škola. Ve 2. světové válce byla divadelní představení přes cenzuru povolena, 
taneční zábavy zakázány. Mělo to u nás jedinou výhodu, že se nemuselo jeviště 
po skončení představení rozebírat. Taneční sál je bez jeviště prostorově vyho-
vující. Vzpomínám, že i já jsem ve válce jedenkráte vystupoval v divadelní hře 
„Vánoční sen“. Pohádkové postavy a zvířátka v lese na mýtině slaví Štědrý 
den a před půlnocí objeví spící děvčátko. Mým úkolem bylo pomocí kravského 
rohu 12x zatroubit půlnoc. Při odpoledním představení jsem nepočítal, koli-
krát v zákulisí místní hasičský trubač p. Koláčný zatroubil. Při kratším přerušení 
jsem odsunul roh od úst a pan Koláčný po hlubokém nadechnutí poctivě  
zatroubil po dvanácté. V hledišti bylo hned veselo. Můj spolužák též prvně 
na jevišti měl se při příchodu uklonit a oznámit „Saně jsou zapřaženy“. Řekl 
„Saně“ a podíval se do hlediště a doslova oněměl. Nápověda se mohla strhat, 
až nakonec se to povedlo a opět v hledišti aplaus. Při večerním představení to 
bylo už bezchybné. Takovéto nedokonalosti byly ve vesnických divadlech zcela 
běžné a návštěvníci se na to i těšili a měli si o čem povídat.
Pamatuji si ještě, že se u nás ve válečném období také hrála známá pohád-
ka „Sůl nad zlato“. Velkou zásluhu v tomto těžkém období za nastudování  
a obsazení jednotlivých her a zajištění rekvizit, vhodných kulis a kostýmů měl  
p. Jan Nývlt z čp. 2 a řídící učitel Jaroslav Semerák. Po válce jsou zaznamenána 
v obecní kronice pouze dvě divadelní přestavení. Dne 7. listopadu 1950  
sehrál divadelní hru „Nikdy“ divadelní spolek z obce Babí. K 20. výročí osvo-
bození naší vlasti Sovětskou armádou sehráli žáci místní školy pod vedením  
ředitele školy pana Josefa Pinkavy divadelní hru „Mistr Kopřiva“, a to bylo  
poslední divadlo, které se u nás hrálo. 
Náhradou mělo být od roku 1961 pomítání filmů v místnosti Osvětové besedy 
v bývalé hospodě čp. 71. Celkem bylo promítnuto 82 nedělních představení, 
které zhlédlo přes 3 000 místních občanů. Zvyšováním počtu televizních při-
jímačů se postupně návštěvnost začala snižovat a promítání bylo ukončeno.  
Totéž platí i o vystupování vesnických ochotnických divadel.
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klečící zprava: Adolf Zelený čp. 13, Slávka Bubeníčková čp. 115, Marta Zelená  
čp. 13, Josef Ptáček čp. 63, Jaroslava Nývltová čp. 42, Alois Maršík čp. 24, Josef 
Balcar čp. 61, Marta Čejchanová čp. 33, Alena Zelená čp. 48, Stanislav Čejchan  
čp. 33, poslední dvě děvčata nezjištěna, řídící učitel Jaroslav Semerák 

oba snímky účinkujících v divadelním představení „Vánoční sen“
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Zařazeno: Běžecká Dobrošovská potěšeníčka – seriál sedmnácti běhů v roce 
2012
Konáno: u příležitosti pietního ročního výročí „našeho“ běžce… vše bez star-
tovného
lesní areál Česká Čermná ve svátek 8. 5. 2012 od 10:15 hodin
Klima: slunečno, bezvětří, teplota ve stínu 17 oC na slunci 23 oC, po deštích 
zcela sucho – běželo se za ideálního běžeckého počasí
Trať: bez asfaltu, šotolina s jehličím na lesních cestách, listí, celkem 9,7 km;
seběhli mezi výběhy; převýšení celkem 225 m
Start a cíl: u rekreační chalupy Stránských čp. 97 v České Čermné
Rekordy: ustavující – viz R. Hájková 39.19 min a K. Šesták 36.34 min.

1. Hájková Renata 1975 Maratonstav Úpice 39.19 min

2. Brumlichová Romana 1976 Medvědí Doupě 40.36 min

3. Paulů Blanka (*) 1954 Maratonstav Úpice 40.37 min

4. Přibylová Klára 1988 Náchod 41.57 min

5. Wiesnerová Lenka 1969 Spartak Police 47.56 min

6. Koutská Petra 1987 Javornice 50.56 min

Ženy absolutní pořadí

Muži do 40 let

(*) vítězka ze zimních olympijských her v Sarajevu v r. 1984

1. Nejman Ondřej 1986 FK Náchod 39.03 min

2. Hudcovic Tomáš 1973 Hradec Králové 40.31 min

3. Jirka Jan 1983 AC Náchod 41.58 min

4. Mrázek Vladimír 1985 Chlumec n. Cidlinou 44.22 min

5. Petiška Vojtěch (nejmladší) 2000 Atletika Jaroměř 49.46 min  

6. Roleček Milan 1976 Pěčín 50.59 min

Výsledková listina:

Memoriál
Ing. Vladimíra Stránského – I. ročník
Alois Maršík
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Vyhlášení výsledků, předání vybraných cen bylo při posezení s občerstvením 
na záhumenku. Ceny pro každého, guláš, sladký mls, alko i nealko pití věnova-
li místní osadníci. Výsledky závodu se započítávají do seriálu „Běžecká dobro-
šovská potěšeníčka 2012“. Realizaci I. ročníku navrhli a zajistili ve své režii Ing. 
Zdeněk Kučera z čp. 149 a Mgr. Jiří Škrha, chalupář z čp. 103.
II. ročník „Memoriálu Ing. Vladimíra Stránského“ se uskuteční 8. 5. 2013.

1. Šesták Karel 1971 ŠEPA RS 36.34 min

2. Hudcovic Tomáš 1965 SK Nové Město n. Met. 37.48 min

3. Klimeš Jiří 1961 AC Náchod 38.14 min

4. Mazač Jaroslav 1968 Maratonstav Úpice 39.10 min

5. Tichý Pavel 1963 AC Náchod 40.04 min

6. Valenta Michal 1962 HZS Praha 40.41 min

7. Skalský Miloš 1967 AC Náchod 42.22 min

8. Metelka Josef 1944 Spartak Police 45.07 min

9. Nejman Bedřich 1950 AC Náchod 45.39 min

10. Hynek Petr 1963 SK Nové Město n. Met. 46.50 min

11. Klimeš Bedřich 1956 Bukovice 49.03 min

12. Petiška Eduard 1971 Atletika Jaroměř 49.55 min

13. Kučera Zdeněk 1955 AC Náchod 56.15 min

14. Culka Václav (nejstarší) 1935 Liga 100 Kostelec 61.40 min

15. Škrha Jiří 1961 AC Náchod 61.53 min

16. Ptáček Miloš 1970 Petrovičky DNF

Muži nad 40 let

Ing. Vladimír Stránský



V průběhu měsíce února jsme mohli slyšet několikráte na radiových vlnách 
hradeckého rozhlasu v pěvecké soutěži i naší čermenskou občanku, čtrnác-

tiletou Aničku Bubeníčkovou. V soutěži zazpí-
vala anglickou píseň Thurm Meone od Norah  
Jones. Podle vyjádření odborníků je Anička  
pěvecká naděje se sametovým hlasem, zpívá  
procítěně a má předpoklad dosáhnout vyšší mety. 
Současně se zúčastnila soutěže „Česko zpívá“ 
pod patronací Kamily Nývltové. Zde postoupila 
do finále a umístila se na šestém místě. V soutěži 
„Jaroměřský slavík“ obsadila druhé místo. Před-
pokládá, že i v příštím roce bude vystupovat  
v pěveckých soutěžích. Redakční rada Ročenky 
i místní občané přejí naší nadějné zpěvačce, aby 
se jí podařilo svůj talent v příštích letech zúročit.
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Pěvecká naděje
Alois Maršík

Letos se uskutečnil další ročník této soutěže. Hodnotící komise neměla opět 
lehkou práci. Rozhodnout mezi všemi nafocenými domy a zahradami nebylo 
lehké. Všichni se snažíme zvelebovat své okolí. Každý, kdo má zahrádku jako 
koníček, dobře ví, kolik úsilí to stojí, aby byly záhonky a truhlíky bohatě roz-
kvetlé. Nepřízeň počasí mnohdy udělá pak své dílo zkázy a můžeme začít zno-
va. I tak se našly opravdu hezké, oku lahodící zahrádky a vodopády květin na 
oknech. Díky každému, kdo se stará o hezký vzhled naší vesnice i těmi rozkvet-
lými okny a zahradami. Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v zasedací 
místnosti obecního úřadu 2. 12. 2012 za účasti všech oceněných, členů hod-
notící komise a zastupitelů. Výhercům na prvních třech místech byly předány 
tradiční peněžní poukazy na nákup zboží v zahradnictví Kašpar v Náchodě u 
hřbitova. Rozkvetlý dům: 1. Jaroslav Holý, 2. Markéta Hosszú, 3. Alena Litte-
rová, Rozkvetlá zahrada: 1. rodina Krombholzova čp. 181, 2. rodina Markova 
čp. 127, 3. rodina Prokopova čp. 68.

Soutěž
„Rozkvetlý dům“ „Rozkvetlá zahrada“
Pavel Jireček

Anička Bubeníčková
a Bohouš Josef
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Kronika kaple
Alois Maršík

• V neděli a o církevních svátcích v 10:30 hod. a první čtvrtky v měsíci  
v 17 hod. jsou zde slouženy mše svaté.

• V letošním roce se v místní kapli konaly křtiny, pohřby, varhanní koncert 
(vstupné dobrovolné).

• Jako každý rok proběhla i v naší obci „Tříkrálová sbírka“ pod patronací  
Farní charity Náchod. Chodí tři skupiny dětí s dospělým doprovodem.

• Dne 8. ledna byla nedělní bohoslužba doprovázena „Rybovou mší“ nastu-
dovanou pěvecko-hudebním souborem z Nového Hrádku.

• Na seznamu kulturních památek České republiky přibyla unikátní kopie  
Turinského plátna z kláštera v Broumově.

Historický snímek místních školáků, kteří se účastnili prvého svatého přijímání v roce 1940.
V pozadí stará kaple, vpravo škola – vyučující kaplan P. Sedláček.

Od první řady zleva: Josef Maršík čp. 108, Josef Nývlt čp. 2, Libuše Kapounová čp. 116,  
Jaroslava Koláčná čp. 58, Danuška Maršíková čp. 109, Miloslava Balcarová čp. 12, 

Slávka Bubeníčková čp. 115, Zdeňka Zítková čp. 8a, Josef Ptáček čp. 63, Josef Ptáček  
čp. 9, Rudolf Zelený čp. 68, Václav Maršík čp. 109, Stanislav Čejchan čp. 33, Alois Maršík 

čp. 24, Václav Schejbal čp. 59, Antonín Bubeníček čp. 11, Václav Bubeníček čp. 45
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Rok 2012 na základní škole
Libuše Prokopová

Od září 2011 se vzdělávalo ve škole 24 žáků a byli rozděleni do tříd takto:
I. třída: 1. roč. (5 žáků) a 3. ročník (7 žáků) – třídní uč. L. Prokopová
II. třída: 2. roč. (2 žákyně), 4. roč. (5 žáků) a 5. roč. (5 žáků) – třídní uč.  
H. Hlaváčková 
Učitelský sbor ještě doplňovala pí. E. Voborníková, která dobírala některé  
hodiny a vedla práci školní družiny. Zastupitelstvo obce povolilo k 1. 1. 2012 
základní škole výjimku z počtu žáků, jelikož k tomuto datu klesl jejich počet 
pod povolený průměr na 1 třídu ve dvoutřídní základní škole. Od ledna chodilo 
do školy 23 žáků. V červnu jsme se rozloučili se 4 páťáky, v září jsme přivítali 
jen jednu žákyni do prvního ročníku (z Borové). Počet žáků ve školním roce 
2012/2013 klesl na 20. Zastupitelstvo obce bylo opět požádáno o povolení 
výjimky z nejnižšího počtu žáků. Do školy dojíždějí děti z Náchoda, Jizbice, 
Dobrošova a sousední Borové. Díky malému kolektivu žáků může být každému 
z nich věnována individuální péče nejen v hodinách, ale v případě potřeby i po 
skončení vyučování. 
Život školy není ale jen samotné učení. Při škole pracuje oddělení školní družiny; 
její provoz je denně od 6:30 hodin do 15:30 hodin (v pondělí do 16:00 hodin). 
V rámci družiny se mohou žáci zapojit do množství zájmových útvarů: anglič-
tina, počítače, výtvarný a přírodovědný kroužek (nepravidelně), hra na flétnu. 
Od září vybíráme za vzdělávání ve školní družině úplatu za školské služby;  
finance slouží k nákupu pomůcek pro její činnost. Mezi nejzajímavější akce dru-
žiny patřily: vycházky s myslivci, vánoční a velikonoční pečení dobrot, výroba 
keramiky, čarodějnic, pouštění draků (ve spolupráci s místním KČT), adventní 
setkání a vyrábění.  
Žáci školy se zúčastnili mnoha soutěží: dopravní soutěž „O pohár starostů“, 
krajská vybíjená – účastnili se členové přírodovědného kroužku, výtvarná sou-
těž „Ovoce“ a „Dům, ve kterém bych chtěl bydlet“, Matematický klokan – celo-
světová soutěž, soutěž HITRADIA  MAGIC a Divadla P. Kožíška ve sběru PET 
lahví v určeném časovém období, turnaj ve vybíjené málotřídních škol – letos 
jsme byli organizátory, 8. ročníkem pokračovala soutěž „O nejlepšího sběrače“ 
odpadových surovin a před prázdninami žáci sbírali léčivé bylinky – nejlepší byli 
vyhodnoceni drobnými cenami.

Nejzajímavější akce školy roku 2012
• pokračování v projektu „Poznejme se sousedé“ – společné akce s polskými 

kamarády i dospělými ze sousední Březové – Festival y kuchyně, velikonoční 
a vánoční tvoření – výroba keramiky a zpracování fotografií (spolupracuje-
me s p. F. Kozlem), dětský den

• návštěva služebny Policie ČR v Náchodě
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• beseda se záchranářem p. T. Kulhánkem o poskytnutí první pomoci a její 
praktický nácvik – společná akce s MŠ

• návštěva I. třídy v Muzeu Merkur v Polici n. Met.
• exkurze II. třídy do Prahy
• kulturní pásmo při příležitosti Dne matek
• školní výlet – výletní areál Pěnčín u Železného Brodu, hrad Pecka, vrch  

Zvičina, přehrada Les Království
• kulturní vystoupení při vítání občánků v obci
• tvoření z keramické hlíny – s rodiči a veřejností (pomáhá pí. J. Exnerová)
• návštěva divadelního představení v Beránku – Staré pověsti české (s herci 

J. Přeučilem a E. Hruškovou)
• beseda s ornitologem p. Světlíkem – Ptactvo a jeho ochrana – akce s MŠ
• Advent v Ratibořicích – společný výlet s dětmi ze školky
• vánoční besídka pro rodiče a veřejnost (spojeno s malým prodejním trhem)
• turistická vycházka do Pekla

Na závěr chci touto cestou všem za práci v uplynulém kalendářním roce po-
děkovat. Bez plného nasazení zaměstnanců v pracovní i mimopracovní době 
by se veškeré výše uvedené aktivity nemohly uskutečnit. Velký dík patří paní  
starostce, která nám je též při mimoškolních činnostech nápomocna, poděko-
vat chci rodičům, kteří pomáhali při masopustu, karnevalu, Dětském dnu, při 
stezce odvahy, při opravě zdi na školní zahradě. Těším se na další případnou 
spolupráci.

tvoříme adventní věnce ve škole
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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 Ladislava Mošnerová  
a topič Radomír Balcar.

Průběh roku 2012 v naší mateřské škole

V tomto školním roce docházelo do mateřské školy 28 dětí, z toho bylo 6 před-
školních.
Opět probíhaly 3 kroužky: výtvarně-pracovní, hra na flétnu a výuka angličtiny.
V měsíci dubnu se uskutečnil zápis do MŠ na školní rok 2012/2013. K zá-
pisu se dostavilo 11 dětí, přijato bylo 7, takže se opět naplnila třída na ma-
ximum, což je 28 dětí. K základnímu vzdělávání bylo zařazeno 6 dětí. Do ZŠ 
Česká Čermná odešlo 1 dítě – Jakubcová Julie z Borové. Jedno dítě nastou-
pilo do ZŠ Nový Hrádek, 2 děti nastoupily do ZŠ Náchod a 2 děti dostaly od-
klad školní docházky.

Akce pro rodiče a děti:

• Podzimní setkání – třídní schůzka 
• Mikulášská besídka se zpěvy, básněmi a nadílkou
• Vánoční rozjímání 
• Společné velikonoční tvoření
• Oslava dětského dne a spaní v MŠ
• Společná keramická tvoření
• Výlet do ZOO – společně s rodiči a sourozenci
• Slavnostní rozloučení s předškoláky se z důvodu nemoci dětí konalo indi-

viduálně
• Slavnostní vítání nových dětí 

Akce pro děti:

• Pouštění draka
• Společná oslava narozenin a svátků s drobnými dárky 
• Oslava Dne matek s přáním a sladkým dárkem pro maminky
• Rej čarodějnic den v maskách
• Čistění studánek, hry v lese – přírodovědné vycházky do lesa (ekologie)
• Plavecký výcvik pro předškoláky 
• Pečení vánočního cukroví
• Návštěva ZŠ s předškoláky
• Pečení velikonočních perníčků a beránka, zdobení vajec
• Masopust – Den v maskách, procházka obcí
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• Den dětí – týden plný her, zábavy a sportování
• Letní karneval
• Hledáme poklad – hra na stopovanou
• Focení dětí 2x za rok
• Spaní v MŠ
• Slavnostní předání vysvědčení z kroužku Veselého pískání a z Výtvarně-pra-

covního 

Společné akce se ZŠ:

• Návštěva ZŠ s předškoláky před zápisem do první třídy
• Výlet do Ratibořic o adventních svátcích
• Den s Policií ČR v MŠ – paní Pecoldová
• Přednáška se zdravotníkem – záchranářem Tomášem Kulhánkem
• Beseda o zvířatech v ZŠ  

Oblast materiálního vybavení a oprav

Školní jídelna zajišťuje občerstvení pro akce pořádané ZŠ i MŠ a obědy i pro 
cizí strávníky. Pro důchodce je zajištěna i roznáška obědů domů.
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.

zdobení perníčků
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Dětský den
Libuše Prokopová

Probíhal v sobotu 9. 6. 2012 ve sportovním areálu pod názvem „Pojďte si hrát!“; 
tentokrát v námořnickém duchu. Po úvodním pěveckém vystoupení dětí MŠ  
a ZŠ se všichni rozprchli a plnili úkoly: skládali flotilu lodí z papíru, zachra-
ňovali tonoucího, hasili požár na lodi, házeli koulemi a stříleli ze vzduchovky, 
trénovali šplh na lanech a chůzi na chůdách, lovili ryby a hráli jako správní  
námořníci karty, na pirátskou výpravu se patřičně namalovali. Velkou atrakcí 
bylo zdolání propasti nad rozbouřenou řekou na lanovce, vodorovný bungee 
jumping, práce na hrnčířském kruhu. Jízda na koních patřila už k tradičnímu 
zážitku. Děti za splněné úkoly sbíraly žetony, které pak mohly směnit za drobné 
dárky či pamlsky. Po celé odpoledne se mohly občerstvit – na výběr byl pá-
rek v rohlíku nebo klobása, kýta, nápoje, zmrzlina. Děti, kterých se sešlo 150, 
si odpoledne velmi užily. Takovýto počet účastníků je určitě obrovským podě-
kováním všem dobrovolným organizátorům (členům KČT a SRPDŠ při škole, 
učitelkám školy a školky, místnímu zastupitelstvu, hasičům a zdejší mládeži)  
za skvěle zvládnutou akci. Finanční pomoc škole poskytla Kulturní a sportovní 
nadace města Náchoda.

dětský den na sokolovně
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KČT Česká Čermná 
Pavel Kvapil, předseda KČT Česká Čermná

Protože již druhým rokem funguje v naší obci nový spolek, považuji za správné 
ho blíže představit všem, kteří by se také chtěli zařadit mezi přátele turistiky, 
vodáctví, cyklistiky, sportu, kultury a vůbec různých volnočasových aktivit.
V roce 2011 se několik místních občanů rozhodlo pro společná setkávání za 
účelem poznávání a ochrany přírody, místního kraje, rozvoje kultury v naší 
obci, a tak založilo dobrovolný místní spolek. Pro svůj široký sportovně-turistic-
ko-poetický program a administrativní jednoduchost byl záměrně vybrán Klub 
českých turistů a dne 1. 9. 2011 založen samostatný odbor této organizace 
KČT Česká Čermná.
V roce 2012 oslavil klub první rok své činnosti a můžeme hrdě prohlásit, že 
se nám daří plnit záměr, se kterým jsme klub zakládali. V průběhu roku 2012 
KČT Česká Čermná pořádal několik samostatných akcí a zároveň se zapojil 
do kulturního a společenského života ve spolupráci s obcí a ostatními spolky. 
KČT Česká Čermná je mladým odborem – převážnou část tvoří rodiny s dětmi 
a nízký věk našich členů snižuje věkový průměr celé oblasti v rámci celorepubli-
kové organizace. Dvěma našim členům nebylo v roce 2012 ještě ani rok a akcí 
se účastnili v kočárku nebo na hřbetě svých rodičů. Při většině akcí nás dokonce 
děti svým počtem výrazně převyšují.
Rok jsme zahájili klubovou turistickou akcí „Otevírání studánek“, což je krátká 
procházka po okolních lesích a několika studánkách a jak z názvu vyplývá, 
spojená s poezií. Pro velký úspěch jsme akci zopakovali v pozdním podzimu 
pod názvem „Zavírání studánek“, kde mimo dvou promáchaných dětských bot  
nedošlo ke ztrátě na životech – co jsme na jaře otevřeli, jsme na podzim zase 
zavřeli, aby v našich lesích byl pořádek. Akce byla zakončena příjemným pose-
zením v lese s vařením loupežnické bramboračky v kotlíku. 
V průběhu roku následovaly další akce: „Slet čarodějnic“ se sportovně zábav-
ným soutěžením pro děti, „Splutí Metuje“ z Náchoda do Pekla na nafukovacích 
kanoích plných nadšených dětí i rodičů, „Tajný výlet předsedy“ na Jestřebí 
boudu s výstupem na rozhlednu Žaltman, podzimní „Pouštění draků“ za velké 
mlhy a bezvětří a soutěž o „Nejlepší vánoční bramborový salát“, kde mezi 7 
vzorky bramborových salátů nejvíce triumfovaly řízečky a uzené maso. Na sva-
tého Václava jsme se zúčastnili společného hvězdicového pochodu na Jiráskovu 
chatu na Dobrošově. Tato akce je zařazena do celorepublikového programu 
KČT. Velice zajímavou zkušeností pro nás byla spolupráce při organizaci a po-
řádání „Dětského dne“.
Výlety jsou organizovány s ohledem na výkonnost nejslabšího účastníka, a tedy 
jsou vhodné pro úplně všechny věkové kategorie. Přesto bychom rádi podnikli 
i náročnější akce, jako třeba výlet na běžkách, výstup na vysokou horu nebo  
návštěvu vinobraní v odlehlém tichém koutě naší vlasti.
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KČT má i své webové stránky www.ceska-cermna.cz, kde se můžete dozvědět
více o fungování a činnosti našeho klubu a zároveň o aktuálně pořádaných 
akcích. Všichni jsou srdečně zváni.

pochod na Jiráskovu chatu
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Příjmy v Kč Výdaje v Kč

Daň z příjmu ze závislé činnosti 773 331,65

Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ  59 863,36

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových 
výnosů 83 594,76

Daň z příjmu právnických osob  816 615,84

Daň z příjmů právnických osob za obce   30 970,00 30 970,00

Daň z přidané hodnoty 1 614 128,76

Poplatek za odnětí pozemků plnění funkci lesa 1 168,00

Poplatek ze psů 17 169,00

Příjem z loterií a podobných her 11 480,39

Správní poplatky 7 958,00

Daň z nemovitostí 187 016,21

Volba prezidenta ČR 32 000,00 23 002,40

Dotace ze SR 165 570,00

Dotace – Úřad práce – mzdy, odvody 134 752,00 134 752,00

Základní škola a Mateřská škola 166 202,80 575 700,80

Dotace od SZIF – cesta od školy 1 348 501,00

Ostatní záležitosti kultury, církví 1 309,00 83 223,00

Tělovýchovná činnost 6 600,00 41 648,50

Nájemné 10 600,00

Pohřebnictví 1 200,00 3 048,00

Splátka domu 18 000,00

Hospodaření v lese 176 745,50 44 628,00

Za třídění odpadu od EKO-KOMU 63 372,50

Svoz komunálního, tříděného 
a nebezpečného odpadu 189 624,50 261 254,00

Údržba přírodní památky LOUKA 55 000,00 55 000,00

Dotace – Euroregion – „Poznejme se sousedé!“ 208 909,88

Přeplatek na dani z příjmů ze závislé činnosti 140,00

Příjem z poskytování služeb a výrobků 10 491,00

Neinvestiční dary 15 000,00

Hospodaření za rok 2012
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Počáteční stav účtu k 1. 1. 2012
Příjmy v roce 2012
Splátka úvěru v roce 2012
Výdaje v roce 2012
Zůstatek na účtu k 31. 12. 2012

1 022 255,74 Kč
6 359 314,49 Kč 

488 000,00 Kč
3 108 759,39 Kč
3 784 810,84 Kč

Úroky peněžních ústavů, poplatky 13 888,34 13 440,50

Čištění odpadních vod – rozbory 24 381,00

Silnice včetně zimní údržby, oprava 65 285,00

Neinv. náklady za žáky Náchod, Nový Hrádek 58 900,00

Hospice – dar 5 000,00

Knihovna 15 613,00

Péče o vzhled a veřejnou zeleň 46 700,20

Veřejné osvětlení 35 204,00

Pojištění majetku 31 413,00

Hasiči 34 591,91

Obecní zastupitelstvo 561 839,00

Činnost místní správy 718 741,08

Nákup drobného dlouhodobého majetku 42 111,00

Příspěvky 
(DSO, Svaz obcí a měst, Euroregion, apod.) 26 257,00

Klub českých turistů Česká Čermná 10 000,00

Jízdné pro děti ZŠ a MŠ 19 489,00

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 018,00

Vratky SR finanční vypořádání minulých let 2 545,00

Omylné platby – CENTROPOL 138 112,00 138 112,00

Celkem 6 359 314,39 3 108 759,39

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

Zemřel v Torontu český spisovatel, esejista a překladatel Josef Škvorec-
ký. Narodil se 27. září 1924 v Náchodě. Oženil se s přítelkyní Zdenou 
Salivarovou (1958). Několik měsíců po sovětské okupaci emigrovali do 
Kanady. Zde založili exilové nakladatelství. Jeden z nejvýznamnějších 
českých poválečných prozaiků se do rodného Náchoda vždy rád vracel. 
Náchod označovaný ve Škvoreckého dílech jako Kostelec se stal dějiš-
těm pro řadu děl z jeho tvorby: Zbabělci, Prima sezona, Mirákl a další.

V tento den bylo zjištěno, že na místním hřbitově v budově márnice byl 
odcizen zvon. Je to již třetí případ krádeže v této budově od roku 1995.

Nový majitel místního hostince u Javora pan Aleš Bocek zahájil po 
vnitřních úpravách budovy provoz. Nově bylo instalováno celkové 
ústřední vytápění vč. sálu, byl upraven výčep, prostory zázemí a byt.

Hasiči vyjeli k ohlášenému požáru lesního porostu o rozloze cca 70 x 
100 metrů. Zasahovaly jednotky: PS Náchod, JSDH Česká Čermná, 
JSDH Náchod - město, Běloves, Lipí, Dobrošov, JSDH Nový Hrádek, 
JSDH Olešnice v Orlických horách. Škoda 14 tis. Kč.

Bylo zjištěno, že i náš čermenský potok, který vzniká na hořejší straně 
obce, je pojmenován na staré mapě „Ptačí potok“ (viz výřez mapy na 
obálce). Proč právě ptačí? Domníváme se, že v době velkého sucha byl 
průtok tak malý, že ho mohlo využívat převážně jen ptactvo.

Po 19. hod. mohli místní občané prvně sledovat nad naší obcí přelet 
balonu, který odstartoval z katastru obce v blízkosti Vrbin a postupně 
nabíral výšku ve směru na Dobrušku. Jak jsme se dozvěděli, tento let  
financovaly dcery ke kulatým narozeninám jejich otce Františka Marší-
ka narozeného v čp. 3.

Ministr zdravotnictví Leoš Heger vyhlásil v tento den zákaz prodeje  
lihovin (prohibici), která byla ukončena 27. září. Toto opatření bylo nutné 
kvůli ziskuchtivým obchodníkům s lihovinami, kteří do lihu přidávali  
laciný metanol. Tato aféra si vyžádala již 38 lidských životů a ještě více 
si jich ponese doživotní následky včetně slepoty. Nejméně 30 viníků 
čeká soud.

Na Novém Hrádku byla zahájena demontáž větrných elektráren, které 
nebyly téměř v provozu z důvodu stížností na hlučnost.
Městys Nový Hrádek slavil v letošním roce 650 let od první písemné 
zmínky o obci. Jedním ze stěžejních příspěvků k oslavám je vydání knihy 
„Nový Hrádek 650 let“. Zájemci si ji mohou koupit na Úřadu městyse 
nebo v restauraci na Kovárně.

  3. ledna

16. března

31. března

26. května 

     červen

14. srpna

14. září

14. listopadu
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21. února 2012
OZ schvaluje
• dohodu o úhradě neinvestičních nákladů za žáky docházející do ZŠ Nový Hrádek
• dar Oblastní charitě Červený Kostelec (Hospic Anežky České) ve výši 5 000 Kč.
• uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Náchod o zabezpečení provedení zápisů 

údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí.
• rozpočet na rok 2012 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2015.
• podání žádosti projektu „Dětský svět podle nás“ (obnova dětského hřiště před  

mateřskou školou).
• podání žádosti projektu „Setkávání pod lipami“ (obnova parku u kaple).
• vydání povolení k použití znaku pro soukromou aktivitu firmy Aktiv Opava s. r. o.

ZO bylo informováno o projektech oprava cesty a další etapa výměny veřejného  
světlení.

2. května 2012
OZ schvaluje
• pronájem pozemků č. 849, 845, 843/1, 843/10, 843/11, 843/12 na 5 let
• nákup pro příspěvkovou organizaci ZŠ
• Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce as.s. č. IV – 12 – 2005945/

VB/1 a Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlou-
vu o právu stavby č. IV – 12 – 2010212/VB/5

• přijetí finančního daru ve výši 15 000 Kč
• dodatek smlouvy k dohodě o spolupráci při zajišťování knihovnických služeb, ale  

s poplatkem ve výši 2 000 Kč
OZ neschvaluje
• smlouvu s městem Náchod a pověřilo paní starostku k předložení nového návrhu  

se sníženou částkou platby za žáka na 4 600 Kč

ZO souhlasí s vyhlášením 3. ročníku soutěže „Rozkvetlý dům“ a „Rozkvetlá zahrada“.

14. června 2012
OZ schvaluje
• závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Česká 

Čermná za uplynulý kalendářní rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním  
hospodařením bez výhrad

• hospodaření PO ZŠ a MŠ Česká Čermná okres Náchod se ztrátou 10 060,77 Kč, 
tato ztráta bude kryta výsledkem hospodaření předešlých let

• výjimku z počtu žáků ZŠ na počet 23 žáků od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 bez  
doplatku na mzdy

• úhradu 50 Kč na měsíc za žáka zařazeného do školní družiny v ZŠ Česká Čermná
• nutnou modernizaci WC dívek v ZŠ v přízemí budovy z obecního rozpočtu
• příspěvek na činnost KČT Česká Čermná
• Zastupitelstvo obce schvaluje nákup stanu a vozíku za osobní automobil
• Smlouvu s městem Náchod o hrazení neinvestičních výdajů připadajících na žáka  

č. 26/SVŠ/2012/ŠK ve výši 4 500 Kč na žáka

Ze zasedání Obecního zastupitelstva



52

Ustanovení dvoučlenné komise, která vytipovala místa s potřebou úpravy vegetace okolo 
obecních komunikací (požadavek PČR). Následně byli vlastníci dopisem upozorněni na 
vzniklou situaci a potřebu nápravy.
Informace o těžbě dřeva v obecním lese, odhalení soch „u hříbku“, sběr pro diakonii.

12. července 2012
OZ schvaluje 
• uzavření MŠ od 16. 7. do 19. 8. 2012
• návrh na řešení využití území hřbitova na urnové hroby
• vyvěšení záměru prodeje části pozemku č. 1041/4
• objednání svozu nebezpečného odpadu
• podepsání smlouvy o dílo, smlouvy o zajištění likvidace škodních událostí a smlouvy 

o zprostředkování pojištění s firmou PRO Consulting s. r. o. 

19. září 2012
OZ schvaluje
• výjimku z počtu žáků ZŠ na počet 20 žáků od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012
• výjimku z počtu žáků MŠ na maximální počet dětí 28
• dofinancování přímých výdajů na vzdělávání v ZŠ v částce 35 000 Kč pro období 

1. 9. 2012 – 31. 12. 2012
• přijetí daru – sochy dřevorubce a zvoničky, které jsou umístěny na okraji lesa u cyk-

lostezky (u Hříbku)
• návrh pasportu místních komunikací
• nákup vybavení (talíře, skleničky, hrnky) do jídelny v MŠ
• nákup ozvučení ve výši 20 000 Kč
OZ bere na vědomí
• termín svozu nebezpečného odpadu

Varhanní koncert 28. 9. 2012 v kostele sv. Václava v České Čermné.
Příprava na setkání Čermných a setkání rodáků z České Čermné, návrhy, diskuse.

25. října 2012
OZ schvaluje
• pasport místních komunikací
• návrh dopravního značení místních komunikací
• koupi domu čp. 116 a 117
• finanční podpoření obou představení členů Klicerova divadla dne 27. 10. 2012

Taneční pro páry – Jaroslav Lukáš informoval o organizaci tanečních pro starší a po-
kročilé.
Sokolovna – vzhledem ke špatnému stavu rozvodu elektřiny je dočasný zákaz vstupu 
do těchto prostor.

21. listopadu 2012
OZ schvaluje
• vydání ročenky ve stejném rozsahu jako v minulém roce a v počtu 300 ks
• rozpočtové provizorium na rok 2013, a to na straně příjmů i výdajů ve výši 1/12 

skutečnosti roku 2012.
• podání žádosti na obnovu veřejného osvětlení do POV HK na rok 2013
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OZ bere na vědomí
• vydání příkazu starosty o složení inventarizační komise

Zastupitelstvo se shodlo, že pomůže při organizaci dětského závodu konaného u příleži-
tosti 2. ročníku „Memoriálu V. Stránského“ na začátku měsíce května.

společné foto místních občanů zajišťujích hladký průběh dětského dne

vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ
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LEDEN – První čtyři dny bez srážek a i bez sněhu, denní teploty až 6 oC. Dne 5. 1. 
dorazil k nám od britských ostrovů orkán Andrea, který řádil hlavně v severních ob-
lastech republiky a přinesl k nám sněžení se silným větrem. Během dvou dnů napadlo  
u nás 20 cm těžkého mokrého sněhu. Další dny sníh ubývá. Od 13. 1. mírné sněže-
ní, které pokračuje téměř každodenně, i když denní teploty denní dosahují až 4 oC. 
Dne 24. 1. dosahuje sněhová vrstva v naší obci 30 – 40 cm. K podstatnému ochlazení  
dochází od 25. 1. Noční teploty při jasné obloze až -12 oC, konec měsíce i denní 
teploty až -8 oC, noční -15 oC, severovýchodní vítr.

ÚNOR – Mrazivé počasí pokračuje od prvních dnů. Do Evropy proudí od Sibiře vel-
mi studený vzduch a ovlivňuje počasí v celé střední Evropě. Denní teploty překračují  
-10 oC, noční dosahují až -20 oC. V Adršpachu naměřeno 3. 2. -29,2 oC a na Kvildě 
6. 2. -39,4 oC. Mrazivé počasí převážně při jasné obloze pokračuje až do 12. 2. Další 
dny oteplení, oblačno. Vydatné sněžení způsobilo na mnoha místech kalamitu. Od 17. 
2. denní teploty od -1 oC do 3 oC, slabé sněžení přechází v mrholení. Sněhová vrstva 
u nás dosahuje od 35 do 50 cm. Další dny postupné oteplování, převážně oblačno, 
srážky převážně dešťové. Poslední dny měsíce se denní teploty přiblížily k 10 oC a sníh 
u nás ubyl o polovinu. 

BŘEZEN – Od 1. 3. dosavadní ráz počasí pokračuje. Od 4. 3. do 7. 3. jasno až 
polojasno. Noční teploty až -7 oC, denní do 8 oC, klidno. Sníh taje, aniž by docházelo
k povodním. Další dny až do 14. 3. oblačno. Další tři dny jasno s nárůstem teplot až 
do 15 oC, noční okolo 0 oC. Poslední zbytky sněhu roztály. Od 19. 3. převážně ob-
lačno bez srážek, mírné ochlazení, teploty do 10 oC. Další dny opět jasno s teplotami 
do 15 oC, noční do 4 oC. Koncem měsíce se mírné jihovýchodní proudění mění na 
severozápadní a přináší nad 600 m srážky sněhové a rovněž ochlazení.

DUBEN – Chladné počasí pokračuje. Od 6. 4. sněhové přeháňky, stále severozápadní
proudění. Z 8. 4. na 9. 4. naměřeno u nás v noci při jasné obloze -6 oC, na Jizerce 
-22 oC, denní teploty do 8 oC. Další den noční teplota 4 oC, odpolední 12 oC. Nárazový
jižní vítr přinesl oteplení. Od 14. 4. proměnlivé počasí s dešťovými srážkami a opět-
né ochlazení. Denní teplota 16. 4. jen 5 oC, větrno, na horách nad 600 m sněžení. 
Dosavadní ráz počasí pokračuje bez výrazných teplotních změn až do 25. 4. Další den  
dochází k radikální změně počasí. Při téměř jasné obloze a mírném jihovýchodním  
větru poskočily teploty k 20 oC, noční okolo 8 oC. Další dny až 25 oC a např. v Plzni
naměřeno 30,5 oC. Do konce měsíce při slunečné obloze stále velmi teplé počasí, 
které u nás urychlilo květenství třešní, švestek, hrušní i jabloní.

KVĚTEN – Velmi teplé počasí pokračuje ještě čtyři dny. V noci na 5. 5. deštivo. Pří-
valové deště s bouřkami přinesly ochlazení. Další ochlazení na Pankráce, tj. 12. 5.  
V noci při vyjasnění ranní přízemní mrazíky, které způsobily hlavně ze 17. 5. na 18. 5. 
na jižní Moravě mnoho škod. Mráz -5 oC zničil z velké části úrodu vinné révy a rovněž 
meruněk. U nás byl mráz mírný, nezpůsobil téměř žádné škody. Příliv studeného vzduchu  

Počasí v roce 2012
Alois Maršík
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v dalších dnech zeslábl. Mírný jihovýchodní vítr přinesl opět teplo při jasné až polojas-
né obloze s teplotami postupně dosahujícími 25 oC, noční okolo 10 oC. Dne 23. 5. 
teploty dosáhly až 29 oC. V celé republice trpí vegetace nedostatkem srážek. Koncem 
měsíce denní teploty klesly k 20 oC, noční 7-10 oC.

ČERVEN – V noci na 1. 6. konečně dešťové přeháňky i u nás. Další dny oblačno až 
zataženo, místy srážky. Denní teploty 15-20 oC, noční o 10 oC méně. Na Medarda 
pršelo. Dosavadní ráz počasí se udržel do 14. 6. K výrazné změně dochází další den 
při polojasné obloze. Teploty dosahují 25 oC, další dny překračují hranici 30 oC, u nás 
až 27 oC. Z vysokých teplot bouřková činnost s přívalovými dešti včetně krup. Ve třetí 
dekádě polojasné počasí pokračuje, mírné ochlazení, slabý jižní vítr některý den zesílí. 
Poslední dva dny opět tropické teploty přes 30 oC, u nás okolo 28 oC.

ČERVENEC – Na 1. 7. zaznamenána i u nás tropická noc s teplotou 23 oC, denní
teploty stále přes 30 oC. Dne 2. 7. téměř celodenní bouřková činnost trvající až do 
nočních hodin s vydatnými dešti, někde deště přívalové, kroupy a větrné poryvy. Další 
dny opět velmi teplé počasí až do 9. 8. V odpoledních hodinách částečná oblačnost, 
dusno. Od 10. 7. postupně od západu přibývá oblačnosti, dešťové přeháňky, bouřková 
činnost, ranní mlhy. Teploty okolo 22 oC, noční od 8-12 oC. Deštivé počasí pokračuje
až do 25. 7. Další dny opět s tropickými teplotami, v odpoledních hodinách přeháňky 
a bouřky. Nejvyšší teplota 29 oC byla u nás zaznamenána 28. 7. Další dny teploty kles-
ly asi o 5 oC.

SRPEN – Další dny opět oteplení přesahující i 30 oC pokračuje až do 6. 8. Ve večer-
ních hodinách bouřková činnost téměř na celém území republiky. Na některých  
místech, hlavně v jižních Čechách, přívalové deště včetně krup zanechaly značné škody. 
Další dny od 10. 8. přineslo severozápadní proudění mírné ochlazení. Od 19. 8. výraz-
né oteplení. Jižní saharské proudění posunulo teploty přesahující i 30 oC. V tento den 
byla podle meteorologů zaznamenána v Dobřichovicích u Prahy nejvyšší zjištěná teplota 
v naší republice, která dosáhla 40,4 oC. Další dny jasno až polojasno s teplotami okolo 
25 oC. Od 25. 8. oblačno až zataženo, místy přeháňky. Teploty klesly k 20 oC, noční 
okolo 10 oC. Poslední den v měsíci vydatný déšť po celý den i u nás.

ZÁŘÍ – Od 1. 9. oblačno, severozápadní proudění, denní teploty okolo 15 oC, bez deš-
ťových srážek. Další dny velká oblačnost, postupně polojasno, mírný severozápadní vítr. 
Stávající ráz počasí se nemění až do 11. 9. Denní teploty při polojasné obloze překro-
čily i 20 oC, noční poklesly pod 10 oC. Dne 12. a 13. 9. celodenní deštivo a další den 
slunečno. Od 15. 9. polojasno až jasno, noční teploty klesly k 5 oC, ranní mlhy. Dne 
19. 9. zataženo, deštivo denní teploty slabě nad 10 oC. Chladné proměnlivé počasí
se ještě několik dnů udrželo. Koncem měsíce vlivem mírného jihozápadního proudění  
dosáhly teploty až 18 oC, noční okolo 10 oC. 

ŘÍJEN – Počasí bez podstatných změn. Další dva dny deštivo. Od 8. 10. ochlazení, tep-
lota 13 oC, noční do 5 oC. Nejchladněji bylo 12. 10., u nás byl první mráz s naměřenou 
teplotou -3 oC. Dne 13. a 14. 10. polojasno, teploty max. do 5 oC. Další dny oblačno 
až zataženo, občas déšť i mrholení, místy mlhy nebo nízká oblačnost. Od 18. 10. mírný 
jihovýchodní vítr, mlhavo. Na horách a postupně i v nižších polohách jasno až polojasno. 
Vzniká inverze v níže položených oblastech a dochází k překročení limitu znečištění 
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vzduchu, hlavně v průmyslových centrech jako je Ostravsko, Praha ale i Hradec Králové. 
U nás převážně jasno, odpoledne polojasno až oblačno s teplotami od 10 do 15 oC. Od 
25. 10. ochlazení, severní vítr 3-7 m/s přináší citelné ochlazení. V noci slabé sněžení. 
Dne 27. 10. celý den sněží, větrno, tvoří se závěje. U nás vyjel pluh. Noční teplota do 
-5 oC, denní okolo 0 oC. Chladné počasí pokračuje, ale již bez srážek. Sněhová vrstva 
do 10 cm, na horách přes 30 cm. Do konce měsíce mírné ochlazení.

LISTOPAD – Od 1. 11. jihovýchodní proudění, silný nárazový vítr až 70 km/h. Na 
Sněžce vichřice 108 km/h. Nárazový vítr způsobil na mnoha místech i u nás přerušení 
dodávky elektrické energie, zaznamenáno množství polomů. Denní teploty do 5 oC, 
noční okolo 0 oC. Do 2. 11. u nás roztál sníh. V první dekádě převážně oblačno, ranní
mlhy, občas deštivá přeháňka. Od 9. 11. větrno, mírné oteplení. Denní teplota až do 
10 oC, noční od 0-5 oC. Další dny bez podstatných změn, vítr postupně zeslábl. V hor-
ských oblastech i jasno, téměř bez srážek, ojediněle slabý déšť nebo mrholení, občasně 
i ranní mlhy, hlavně v nížinách, a opět vznik inverze. Stávající ráz počasí se udržel 
až do 29. 11. Poslední den měsíce v nočních hodinách sněžení, u nás vrstva 5 cm,  
v západních Čechách až 30 cm.

PROSINEC – Chladné počasí pokračuje, občas slabé sněžení, teploty při vyjasnění
okolo 0 oC,  noční -7 oC. Dne 7. prosince při jasné noční obloze k ránu naměřeno 
u nás od -15 oC do -18 oC, denní teplota okolo -10 oC. Další dny pomalé zmírňování
mrazů, převážně zataženo, občas i sněžení. Sněhová pokrývka u nás 20 cm, noční tep-
loty stále mrazivé do -7 oC, denní do -4 oC. Od 15. prosince přinesl mírný jihovýchodní 
vítr výrazné oteplení. V noci i ve dne dešťové přeháňky. Během dvou dnů polovina sněhu 
roztála. Na některých místech republiky, např. v Praze vzniklo náledí a tím i množ-
ství úrazů. Další dny občas dešťové přeháňky, sníh u nás postupně zmizel. Na horách 
se lyžuje hlavně na technickém sněhu. Teploty denní od -2 oC do 6 oC, noční -5 oC 
až 2 oC. Na Štědrý den 5 oC až 7 oC, ve Středočeském kraji až 13 oC. Dne 28 a 29. 
prosince bylo jasno až polojasno. Vánoční a novoroční svátky u nás bez sněhu.

O zhruba 0,7 oC byl letošní rok teplejší než dlouhodobý průměr. I když byl velmi 
mrazivý únor, tak většina měsíců byla teplejší než obvykle. Velké sucho postihlo  
výnosy obilovin hlavně u největších vývozců, jako je USA, Ukrajina a rovněž evropské 
státy, což se promítlo do růstu cen těchto komodit.



mapový doklad o názvu čermenského potoka  

start balonu prvně v naší obci



1. místo v soutěži „Rozkvetlá zahrada“ čp. 181

3. místo v soutěži „Rozkvetlý dům“ čp. 131




