Gratulujeme !!!
Přenádherné a úctyhodné životní jubileum

100 let
25. ledna 2012 oslavila

paní Marie Čechová
(rodačka z Velké Čermné čp. 38)

Paní Marii jsme za obec Čermnou nad Orlicí a SPOZ byli popřát po domluvě s její nejbližší rodinou ve
čtvrtek 26. ledna 2012. Neboť jsme tak nějak tušili, že oslavy to budou jistě velké a paní Marii čeká
spousta návštěv a gratulantů. Společně s panem starostou J. Bezdíčkem, paní M. Hellerovou a paní
M. Loufkovou jsme přišli na domluvenou návštěvu na desátou hodinu. Vřele nás přivítala
obdivuhodná, přívětivá a usměvavá dáma. Paní Marii doprovázel syn Josef Čech a žena jednoho
z vnuků Hanka Čechová. Pan starosta paní Marii předal kytici a popřál jménem obce a nás všech
přítomných hodně, hodně zdraví, optimismu a síly do dalších let života. My jsme společně předali
gratulaci k výročí, dárkový balíček a vyřídili paní Marii nespočet pozdravů od našich občanů a
známých. Požádali jsme o slavnostní pamětní podpis do kroniky a o několik společných fotografií.
Paní Marie souhlasila s jejich zveřejněním a také se sepsáním pár řádků a vzpomínek na její život
nejen v Čermné. Po celou návštěvu byla báječnou společnicí. Živě se zajímala o dění v Čermné a
vyptávala se paní Hellerové a paní Loufkové na své známé a na místa, ke kterým ji vážou vzpomínky.
V současnosti se těší dobrému zdraví, je prý spokojená a v Ústí nad Orlicí v DD se jí líbí. Má blízko ke
své rodině, která ji každodenně může potěšit návštěvou. My touto cestou ještě jednou velice
děkujeme za krásné a nezapomenutelné setkání. Paní Marii přejeme opravdu hodně pevného zdraví,
sil, osobní spokojenosti a radosti ze své velké rodiny. K našemu přání a poděkování za setkání
bychom rádi přidali pár řádků ze života paní Marie. Za poskytnuté informace, vzpomínky a spolupráci
děkuji paní Ing. Mileně Grenarové ( dceři paní Marie ) a panu Josefu Čechovi ( synovi paní Marie).

Krátké ohlednutí za životem paní Marie Čechové
* 25. leden 1912
Paní Marie Čechová se narodila jako první ze čtyř dětí do rodiny Josefa a
Růženy Matějusových 25. Ledna 1912 v Čermné nad Orlicí. Její bratři již
bohužel nežijí. Nejstarší bratr Josef se narodil v r. 1915, celý život žil
v Čermné v čp. 97. Bratr Rudolf se narodil v r. 1918 a rovněž celý život žil
v Čermné – Plhov čp. 80. Nejmladší bratr Miroslav se narodil v r. 1926 a
žil v Kostelci n. Orlicí. Rodiče Marie pocházeli z Čermné, ale předek rodu
Matějusů Václav se do Čermné přiženil v r. 1809 (viz. rodokmen, který
sestavil bratr Marie – Miroslav Matějus). Otec Marie - Josef Matějus
postavil ve 20. letech 20. století dům čp. 77. Začal provozovat pilu a
r. 1914
obchod s dřívím. V současné době je majitelem jeho pravnuk J. Novák.
Marie své dětství a mládí prožila v Čermné. Po povinné školní docházce v Obecné škole v Čermné
dojížděla do měšťanky do Chocně. V Praze absolvovala kurzy vaření a šití v Rodinné škole YWCA. V r.
1937 se Marie provdala za četnického strážmistra
Rudolfa Čecha v Kostelci nad Orlicí. Rudolf Čech byl
rovněž rodákem z Čermné. Pocházel ze šesti dětí a
jeho rodiče se do Čermné přistěhovali ze Zdelova v r.
1889. Koupili si k bydlení starou školu ve Velké
Čermné čp. 38. Mladí manželé Marie a Rudolf se
přestěhovali na Slovensko, neboť tam Rudolf po
ukončení četnické školy
sloužil.
Po vzniku
Slovenského štátu museli Slovensko jako ostatní Češi
opustit. Marie s Rudolfem se několikrát stěhovali.
Pobývali v Dobrém u Dobrušky, v Kunštátě,
v Rokytnici v Orlických horách a v Letohradě. V Rokytnici pracovala Marie v ovocnářské školce a
v Letohradě jako školnice na ZŠ. Společně s manželem vychovali dvě děti – dceru Milenu a syna
Josefa. Prvorozený syn Rudolf zemřel v r. 1939 na zápal mozkových
blan. Po odchodu do důchodu se v r. 1972 vrátili do rodné obce.
Opravili si starou chalupu po rodičích a těšili se dál ze společného
života. V té době se Marie aktivně zapojila a pracovala v komisi pro
občanské záležitosti (sbor pro občanské záležitosti). S manželem v r.
1987 oslavili výročí zlaté svatby. V r. 1996 Marii manžel zemřel, ale
ona ještě 8 let pobývala sama v chaloupce. Poté 6 let do konce roku
2010 žila u své dcery v Kolíně. Po prodělané těžké nemoci zůstala na
lůžku a od března r. 2011 žije v DD v Ústí nad Orlicí. Zde má nablízku
celou rodinu syna Josefa. Často vzpomíná na návštěvy u herečky paní
Růženy Šlemrové, která jezdila na letní byt do Čermné a pobývala u
Matějusů. Z dětství si vzpomíná na bídu, kterou s maminkou a
r. 1937
bratrem Josefem zažila za 1. světové války, kdy otec Josef musel
narukovat. Velice živě se zajímá o dění v Čermné a okolí svého dětství, mládí a později stáří. Celý svůj
život věnovala své rodině. Stále udržovala pevné styky s rodinami svých bratrů a manželových
sourozenců.

Milovala zahrádku, která byla jejím celoživotním
koníčkem, z ručních prací především vyšívání. Byla
výbornou kuchařkou, hodně četla a později sledovala
televizní vysílání. V současné době je jí již mnohé
odepřeno kvůli jejímu zdravotnímu stavu. Ale i tak má
ráda, když jí sestry v DD pravidelně předčítají. Potěší jí
každá návštěva a novinka, co se kde děje. Tou největší
oporou, štěstím a potěšením jsou pro ni návštěvy
nejen z její nejbližší rodiny, ale i časté návštěvy synovců
a neteří, dětí jejich bratrů. Jezdili za ní do nemocnice a
nyní jezdí do domova důchodců. Nezapomínají na ni ani
paní Marie s maminkou a bratry r. 1971
po letech její celoživotní přátelé a známí z Dobrého,
Rokytnice, Čermné a Letohradu. Byla prý dojatá, že na ni nezapomněla rodná obec při oslavách
jejího životního jubilea. Má 4 vnoučata a 7 pravnoučat. Těší ji, že chalupu, ve které prožila krásných
30 let života s manželem a kam na prázdniny za ní dojížděla vnoučata a pravnoučata, zvelebuje syn
Josef a vnuk Michal. Tradice Čechova rodu tak může v Čermné pokračovat dále.

paní Marie v 16 letech
a
úžasných 100 letech
S.J. 2012

