
obce České Meziříčí
nepravidelný občasník s informacemi o dění v obci
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Přítomno bylo 14 zastupitelů za účasti 15 občanů.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na 

rok 2016, příloha č. 2.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej části po-

zemku p.č. 199 v k.ú. Skršice označeného v ge-
ometrickém plánu č. 137-29/2015 jako pozemek 
p.č. 199/2 o výměře 195 m2 paní XXX za cenu Kč 
80,-/m2.

Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku 
p.č. 5669 v k.ú. Č. Meziříčí o výměře 351 m2 fi rmě 
Zemspol České Meziříčí a.s., Julia Fučíka 532, 
České Meziříčí, IČO: 25280350 za cenu Kč 300,-/m2.

Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku 
p.č. 249/21 v k.ú. České Meziříčí o výměře 31 m2, 
část pozemku p.č. 249/1 označenou v geometric-
kém plánu č. 912-15/2013 jako pozemek p.č. 249/
24 o výměře 1116 m2 a část pozemku p.č. 249/4 
označenou v geometrickém plánu č. 912-15/2013 
jako pozemek p.č. 249/26 v k.ú. České Meziříčí 
Společenství vlastníků jednotek Al. Jiráska 439, 
517 71 České Meziříčí, IČO: 25986147 za cenu Kč 
60,-/m2.

Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje po-
zemku p.č. 1112/4 v k.ú. České Meziříčí o výměře 
2440 m2.

Zastupitelstvo obce souhlasilo s vypsáním zá-
měru na výměnu části pozemku p.č. 528 v k.ú. 
České Meziříčí o výměře 810 m2 za část pozemku 
p.č. 530 v k.ú. České Meziříčí o výměře 810 m2.

Zastupitelstvo obce revokovalo usnesení č. 7/
2015 ze dne 21. 12. 2015 v bodě 8 takto:

Pronájem obecního pozemku - zastupitelstvo 
obce České Meziříčí schvaluje pronájem pozemku 
p.č. 701 v k.ú. České Meziříčí o výměře 241 m2 
za cenu Kč 1,50/m2 panu XXX a pověřuje starostu 
obce podepsáním nájemní smlouvy.

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opat-
ření č. 17.

Zastupitelstvo obce souhlasilo s tím, že ve smě-
ru otázek p. Josefa Štěpaře podaných v dopise ze 
dne 21. 12. 2015 se nebude úkolovat kontrolní 
výbor.
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Zpravodaj Obce České Meziříčí 3/2016

Vážení spoluobčané,  

již v minulém zpravodaji jsme Vás informovali 
o kompletní opravě komunikace v ulici Osvobo-
zení, která je součástí rekonstrukce silnice 3. 
třídy č. 30815 od kruhového objezdu na „Vrtáč-
ku“ po odbočku na Pohoří u domu čp. 315. 

Celá letošní akce bude rozdělena do tří etap. Prv-
ní etapa by měla probíhat od 25.4.2016 do konce 
měsíce července a týkala by se úseku od mostu u 
kostela po ulici Sokolskou. V rámci této etapy by 
měla být kompletně zrealizována nová splašková 
kanalizace, část nové dešťové kanalizace a komplet-
ní rekonstrukce komunikace včetně mostu. V rámci 
této etapy budou vybudovány tři nové přechody pro 
chodce včetně předepsaného osvětlení (nově bude 
zřízen přechod před mostem z parkoviště u koste-
la („tržnice“), druhý v místě stávajícího přechodu 
naproti obchodu pana Podstaty a třetí proti vstupu 
do prodejny potravin CBA (poblíž mateřské školy). 

Zároveň bude provedena kompletní rekonstrukce 
mostu včetně výměny zábradlí a veškerých sítí ve-
doucích po tělese mostu.

Dopravní obslužnost při této etapě je předběžně 
projednána se zástupci společnosti Cukrovary TTD 
po jejich pozemcích. Vjezd je plánován v prostoru 
nového sila a výjezd v ulici Zahradní u společnosti 
Ecom s.r.o. Objížďky pro občany Českého Meziříčí, 
dopravní obsluhu a autobusovou dopravu směrem na 
Opočno jsou naplánovány od kostela ulicí Záhumen-
skou, dále přes most u Syrových do ul. Julia Fučíka, 
potom do ul. Al. Jiráska a napojení na ul. Osvobození 
v místě vjezdu do Zahradní ulice. Vzhledem tomu, že 
při pracích v této etapě bude na přiléhajících chod-
nících zachován pohyb chodců, žádáme jejich zvýše-
nou opatrnost při chůzi v uvedených ulicích. Objížď-
ka pro ostatní vozidla bude vést ulicí Záhumenskou 
do Vranova a následně přes Mokré na Opočno, kde 
se u mlékárny napojí na silnici 3. třídy č. 30815 do 
Opočna. 

Na dodavatele Splaškové kanalizace proběhlo vý-
běrové řízení, jehož vítězem se stala fi rma Zdeněk 
Klíma-těžká mechanizace, Suchý Důl, PSČ 549 62 za 
nabídkovou cenu 3.348 965 Kč včetně DPH.   
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Druhá část realizace bude probíhat od ul. Sokol-
ské po dům č.p. 315, třetí etapa je naplánována od 
mostu směrem na Královu Lhotu po konec obce Čes-
ké Meziříčí. Dokončení všech prací je nutné zajistit 
do zahájení letošní podzimní řepné kampaně.  

Všichni víme, že se jedná o velký zásah do běžného 
života naší obce. Pro všechny z nás to bude znamenat 
velké omezení v přístupu k obchodům i do ulice Za-
hradní, také se výrazně zvýší provoz v poměrně klid-
ných ulicích Al. Jiráska a Zahradní. Znovu upozorňuje-
me na opatrnost při pohybu v těchto ulicích a ohledu-
plnost řidičů projíždějících motorových vozidel.

Doufám, že nová cesta, kanalizace a nové přechody 
pro chodce přinesou zlepšení v plynulejším provozu 
motorových vozidel a také v bezpečnějším pohybu 
chodců v centru obce. Zároveň touto stavbou bude 
uskutečněna další etapa výstavby kanalizace, která 
do budoucna umožní napojení ulice Zahradní a ne-
movitostí přímo sousedících s touto komunikací. 

Jan Rejchrt, místostarosta  

KOMUNÁLNÍ (DOMOVNÍ) ODPAD
∙ svoz probíhá v každé liché pondělí ve čtrnáctiden-
   ních cyklech
Poplatek 300 Kč za svoz + za psy je nutné splatit 
do konce dubna 2016

SEPAROVANÝ SBĚR (plasty, papír, sklo)
∙ PAPÍR je svážen týdně každý čtvrtek
∙ PLAST je svážen týdně každý pátek
∙ SKLO je sváženo na požádání

TEXTILNÍ ODPAD
∙ svoz zajištěn 2 firmami:
  TextilEco, a.s. - výtěžnost 2695 kg/rok 2015
  DIMATEX CS - výtěžost 4924 kg/rok 2015

KOVY
∙ v obci jsou umístěny 3 kontejnery (u OÚ, u kina, 
  V Poli)
∙ vhazujte pouze kovové obaly (plechovky, konzer-
  vy, menší kovové předměty), NE JINÝ ODPAD!

BIOODPADY
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY (modré)
∙ v letošním roce na stejných stanovištích jako vloni,
   přistavení ve čtvrtek/pátek, svoz v pondělí/úterý
NÁDOBY NA BIOODPAD (hnědé popelnice)
∙ pro sběr biologicky rozložitelného odpadu (rost-

linné zbytky, čajové sáčky, kávová sedlina, dřevní 
štěpka z větví stromů a keřů, piliny, spadané ovo-
ce, skořápky ořechů, vajec, peří, vlasy).

∙ svoz zajišťuje obec 1x za čtrnáct dní (duben-říjen, 
   sudá středa)
Nepatří sem zbytky jídel (gastroodpad), kosti, kůže, 
maso, stavební suť nebo komunální odpad!!
- NEBUDE VYVEZENO!!!

PLASTOVÉ DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY 
∙ vhodné pro kompostování zbytků ovoce, zeleniny, 

trávy, listí, sena, slámy, plevelů, hnoje, pilin, dřev-
ní štěpky, kávy, čaje apod.

Objednané popelnice a kompostéry se budou 
vydávat na farském dvoře 23. a 30. března na 
základě podpisu smlouvy na OÚ u pí. Kubíčkové.

ELEKTROODPAD
∙ v obci budou umístěny 3 červené kontejnery

(u OÚ, u kina, V Poli)
∙ slouží ke sběru drobného vyřazeného elektroza-

řízení (kalkulačky, rádia, počítačové vybavení, 
telefony, audio a videozařízení, baterie apod.) Svoz 
a provozování zajišťuje firma Asekol.
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NEBEZPEČNÉ ODPADY
∙ budou opět řešeny mobilním svozem na jaře a na 

podzim, termín jarního svozu je 9. dubna 2016
(podrobnosti viz letáky)
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Vážení spoluobčané, obracím se na všechny, kte-
rých se to týká, s výzvou: zanechte parkování na 
veřejných travnatých plochách. Spousta aut stojí 
na obecních pozemcích před zavřenými vraty u své 
nemovitosti, ač by se mohlo parkovat uvnitř vlastní-
ho pozemku. Vím, že si takto chráníte vzhled vašich 
dvorků a zahrad a nemusíte při odjezdu a příjezdu 
otevírat vrata. Ovšem parkováním porušujete zákon 
č. 361/2000 Sb. §27, písm. r) Sbírky zákonů o silniční-
mi provozu. Tímto počínáním travnatý porost ničíte 
a při sečení velmi často dochází k poškození obecní 
techniky díky kolejím, které jste vytvořili svým bezo-
hledným jednáním. Věřím, že nikdo z nás nechce mít 
neposekané travnaté plochy před svým domem.

Pokud chcete parkovat na obecním pozemku, po-
dejte si žádost na Obecní úřad, kde vaše žádost bude 
projednána a v případě schválení vám bude parkování 
povoleno s podmínkou svépomocného osazení parko-
vací plochy zatravňovacími prvky. Vzorek těchto prv-
ků je možné zhlédnout na Obecním úřadě a v případě 
zájmu je i odkoupit.    Milan Žďárek, starosta obce

V minulém roce byly v obci uvedeny do provozu 
3 dětská hřiště, která nabízejí malým občánkům 
spoustu možnosti tolik potřebného pohybu. Také 
maminky si pochvalují tyto prostory, kde si mohou 
posedět a pobýt se svými ratolestmi na čerstvém 
vzduchu. I sousedská výměna zkušeností a informací 
nejen z výchovy dětí není zanedbatelná...

Bohužel se mezi občany - majiteli domácích maz-
líčků menších i těch velkých - najdou lidé, kteří ig-
norují tato místa odpočinku a relaxace a dovolí svým 
čtyřnohým svěřencům, aby po hřištích volně pobíhali 
a zanechávali po sobě své psí hromádky. Zvláště V 
Poli je tato skutečnost dokumentována. Provozní řád 
dětského hřiště zakazuje volný pohyb psů po ploše! 
Stejný problém se vyskytuje i na mezích a chodnících 
po obci, které jsou také znečišťovány psími exkre-
menty. Své by si k tomuto nešvaru (nezájmu majitele 
psa o to, kde pes vykoná svou „potřebu“) mohli říci i 
pracovníci, kteří každoročně plochy ošetřují. K dispo-
zici jsou speciální odpadkové koše – vše ostatní je jen 
lidská lenost (nebo bezohlednost?)  

������������������
sociální družstvo

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

Ø Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Ø Lůžkovin�, prostěradl�, ručník�, utěrk�, záclon�
Ø Lát�� (minimálně 1m�, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Ø Domácí potřeb� �nádobí bílé i černé, skleničky� zabalené v ��������
Ø Dětské kočárky, postýlky
Ø �������é a péřové přikrýv��, polštář� ������, peří
Ø �����– nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Ø Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Ø Hračk� – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Ø Menší elektrospotřebič� – mohou být i nefunkční
Ø �����, časopisy

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ø ledničky, televize, počítače�če�če ���������������� – � ekologických důvodů
Ø nábytek
Ø znečištěný a vlhký textil

se uskuteční dne 25. – 26. dubna 2016 v 9.00 – 17.00hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu České Meziříčí.
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Bližší informace na tel.: 491 524 342, 739 999 112
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7.11. 2015 - Oslava 120 let obecní knihovny

8.12. 2015 - Indiánská cesta Vl. Prachaře

18.12. 2015 - Vánoční koncert Opočenky

   10.1. 2016 - Obecní ples

21.1. 2016 - Divadlo „IDIOTKA“ v kině 

21.1. 2016 - Divadlo „IDIOTKA“ v kině 

   10.1. 2016 - Obecní ples

   7.2. 2016 - Dětský muzikál „Ať žijí duchové!“

VÝROČÍ 2016: Obecní knihovna jako nástupce Čtenářské besedy oslavila 120 let, ochotníci slaví 140 let vzniku.
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27. února 2016 - RYCHLÉ ŠÍPY v akci
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Čp. 321 v nedávné minulosti, majitel p. Kudera

OFICIÁLNÍ POPIS UDÁLOSTI:

15.3.1963 došlo k velké letecké katastrofě. Při 
cvičném letu došlo nad Českým Meziříčím ke srážce 
MiGu-15SB č.5235 pilotovaným npor. Jiřím Čer-
mákem a MiGu-15UTI č.2613 s posádkou tvořenou 
kpt. Oldřichem Sedláčkem a kpt. Jaroslavem Ma-
chem. Spárka se v prostoru dálné na odletu srazila
s krajním MiGem-15SB z roje, který se chystal při-
stát. O život přišli všichni tři piloti, trosky jednoho 
ze strojů navíc dopadly na obytný dům č.p.321, kde 
připravily o život čtyřiasedmdesátiletou ženu. Za 
příčinu katastrofy byl označen nedostatečný přehled 
řídícího létání o pohybu letounů, ale hlavní příčinou 
bylo nedodržení stanovené výšky MiGu-15UTI, který 
místo výšky 2.000m letěl o 500m níž. Výška 1.500m 
byla pro průlet prostorem DPRNS obvyklá, ke změně 
na 2.000m došlo na předletové přípravě o den dříve. 
Na té ovšem kpt. Sedláček nebyl, neboť se v Čáslavi 
musel účastnit rozboru letecké katastrofy dvou MiGů-
15 od 18.sbolp, která se stala den předtím 14.3.1963 
(při nácviku přepadu ve dvojici provedl vedoucí letu 
kpt. Slanina bez předchozího upozornění po zteči 
prudký manévr a vedený npor. Vodička do něj narazil, 
byl vymrštěn z letounu). 

Zdroj:  http://www.pavpec.info (web o historii 
pardubického letiště) 

 Letadlo MiG-15SB patřilo k letce 30. bitevního le-
teckého pluku „Ostravský“, VÚ 156230 z letiště v Par-
dubicích. Bitevní letecký pluk byl posledním leteckým 
plukem, který na pardubickém letišti působil ještě v 
devadesátých letech a jeho zrušením a převedením 
letadel do Náměště nad Oslavou skončilo období, kdy 
na letišti působila bojová jednotka československého a 
následně i českého letectva. 

 Poškozený letoun se zřítil před kůlnu, kde v té době 
byla paní Drechselová pro dříví (obr. vlevo). Samotné 
nešťastné střetnutí obou letadel se stalo někde nad 
Ostrovem, pamětníci vzpomínají na rotující letadlo 
bez křídla, které padalo doprostřed obce, ohlušující 
ránu po dopadu a výbuchy kulometných nábojů z 
letadla, které poškodily střechu sousedního Lange-
rova domku. Během chvilky byl prostor okolo domků 
uzavřen vojenskou policií, přesto mnoho spoluobčanů 
bylo svědkem děsivého požáru letadla „zabořeného“ 
v kůlně. To již mnozí věděli, že uvnitř je paní Drech-
selová...

Letadlo MiG-15SB

Plexisklo z kokpitu havarovaného letadla, jehož část 
spadla poblíž cukrovaru (zachovalo se na půdě základ-
ní školy, nyní je uloženo v areálu Technických služeb).

Poh l edy 	 do 	 h i s to r i e



Zpravodaj Obce České Meziříčí 3/2016 �

Co znamená dnes již skoro neznámé slovo šibřin-
ky? Podle strohé slovníkové definice jsou šibřinky 
sokolské maškarní plesy pořádané v určitém rázu 
podle předem vyhlášeného tématu. Slovo šibřinky 
či šibření se tak vžilo, že ho pro své maškarní bály 
používá nejen Sokol, ale i další organizace.

Myšlenku na uspořádání velkého maškarního ple-
su  pojal spoluzakladatel Sokola Jindřich Fügner po 
obrovském úspěchu předchozích společenských akcí 
– tanečních zábav, plesů a různých společenských 
setkání. Podle Památníku Sokola Pražského z roku 
1883 bylo Fügnerovým přáním, aby „členové Sokola 
i mimo cvičiště se scházeli, blíže se poznali a takto 
přátelským svazkem k sobě přilnuli“. A jelikož chtěl, 
aby Sokol vystoupil s něčím novým, zvolil pro ples, 
na radu Miroslava Tyrše, za název polozapomenuté 
slovo šibřinky, které Tyrš našel v Jungmannově slov-
níku s významem "frašky", "šašky", "žerty".  

Slovo šibřiti – žertovat, veselit se – patrně pochází 
z německého schabernack s významem žert, posměš-
ný kousek. Sokolské šibřinky slavily úspěch – již od 
prvních uskutečnění se těšily značnému zájmu a pro 
české vlastence se tyto rozverné maškarní plesy sta-
ly velkou společenskou událostí.

Šibřinky se rychle staly nedílnou součástí pražské-
ho společenského dění. „Tyto české maškarní plesy 
sokolské měly od svého počátku nesmírnou, přímo 
kouzelnou přitažlivost. I jinak už bylo tehdy plesů 
dost, ale pověst o veselém reji šibřinkovém brzy tak 
se rozšířila, že kdekdo chtěl jich být účasten,“ napsal 
ve svých vzpomínkách spisovatel Ignát Herrmann s 
tím, že na pražské šibřinky jezdili ve velkém počtu i 
venkovští zámožní statkáři, lesníci, úředníci z pan-

ství a továrníci se svými manželkami a dcerami.
Šibřinky neměly jenom význam společenský, ale 

stejně jako řada dalších společenských událostí po-
řádaných vlasteneckými spolky, byly i významným 
počinem českého obrození. Na plesech se mluvilo 
jen česky, česky byly tištěny i plakáty, pozvánky a jí-
delní lístky, taneční pořádky obsahovaly i vlastenec-
ké verše českých básníků a utvrzovalo se národní 
uvědomění. Velký podíl na popularitě českých bálů 
měl i tehdy módní tanec polka.

V naší obci byly šibřinky součástí plesové se-
zóny v 50. a 60. letech minulého století, později 
probíhaly pod názvem sportovní maškarní kar-
neval. V poslední době tuto sokolskou tradici 
zachraňuje již jen oblíbený dětský karneval, na 
který Sokol srdečně zve.
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Dětský karneval 22. 3. 2014



Po úspěšném vystoupení domácích “Rychlých šípů” pokračujeme dalším divadelním představením v Sokolovně, 
tentokrát detektivním příběhem Agathy Christie v podání zkušeného Divadelního spolku ZDOBNIČAN z 
Vamberka. Na léto máme přislíbenou známou hudební komedii LIMONÁDOVÝ JOE, kterou v loňském roce 
nacvičil ochotnický divadelní spolek TYL Rychnov nad Kněžnou v režii Josefa Korába.
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