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Výtah z usnesení jednání zastupitelstva – úplný program zasedání najdete na webových stránkách obce.
Slib nových zastupitelů obce
Za zesnulého zastupitele pana Miloslava Štěpaře
nastoupil nový zastupitel pan Václav Kyral a za zastupitele Ing. Pavla Sychru, který se vzdal mandátu,
nastoupil nový zastupitel pan Ota Vojnar.
Volba člena Rady obce
Místostarosta Ing. Jan Rejchrt navrhl jako člena
Rady pana Pavla Podstatu. Jiný protinávrh nebyl.
Zastupitelstvo obce zvolilo pana Pavla Podstatu jako
člena Rady obce.
Hrnčířův mlýn
Pan Šimek promluvil za iniciativu za záchranu
mlýna, která se snaží o zachování Hrnčířova mlýna.
Byl podán podnět na Ministerstvo kultury, aby mlýn
prohlásilo za kulturní památku. Chce, aby zastupitelstvo revokovalo usnesení o souhlasení s demolicí
mlýna. Tato aktivita však není dle slov pana Šimka
namířena ani proti obci ani proti cukrovaru.
Pan starosta: Mlýn je opuštěný dlouhou dobu, je
v soukromých rukách. Do roku 2003 byl mlýn ve
vlastnictví rodiny Hrnčířů, kteří ho prodali cukrovaru.
Ing. Rejchrt: Zajímal by mě Váš další postup, jak
chcete získat na opravu mlýna peníze.
Pan Šimek: Dotační programy, neziskové organizace.
Pan Podolník: Kdo je v čele Vaší iniciativy?
Pan Šimek: Já, podporuje mě Společnost na ochranu památek.
Paní Luňáková: Nejdřív musíte jednat s vlastníkem
mlýna, tedy s cukrovarem.
Pan Světlík: Musíte jednat s generálním ředitelem
společnosti Tereos TTD, a.s., my jako cukrovar v Českém Meziříčí nemůžeme v této věci rozhodovat.
Cesta ke hřbitovu
Zastupitelstvo obce České Meziříčí souhlasí s provedením rekonstrukce chodníku ke hřbitovu, který
byl ve špatném stavu, proto se přistoupilo k jeho
rekonstrukci. Cesta je nyní 2,7 m široká s 8 cm zámkovou dlažbou. Náklad na materiál byl 450.000Kč.
Parcely u hřbitova
Zastupitelstvo obce České Meziříčí bere na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání na řešení

dlouhodobého problému s parcelami U hřbitova. Insolvenční správkyně zjistila, že již v roce 2009 byly 2
rozestavěné domy přepsané na paní Tyasko. Peníze,
které již obec zaplatila, budou insolvenční správkyní
vráceny.
Řepná kampaň
Informace o průběhu řepné kampaně podal Ing.
Světlík. 12. 9. 2017 byla řepná kampaň zahájena a
potrvá pravděpodobně do 25. 1. 2018.
Investiční akce
Zateplení domu čp. 380 – celkový náklad byl Kč
2.276.636,-, poskytnutá dotace Kč 834.000,-. Minulý
týden proběhla kontrola z ministerstva a vše je v pořádku.
Kuchyň v Mateřské škole – v rozpočtu byl 1 milion
korun, celkový náklad byl Kč 950.000,-.
Je požádáno o dotaci na multifunkční hřiště u ZŠ.
Připravuje se žádost o dotaci na chodníky v ulici
Jana Výravy a Zahradní.
Různé
Paní Černá poděkovala starostovi za podporu TJ
Sokol, z peněz bylo pořízeno cvičební nářadí.
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Zaměstnancům Technických služeb se letos podařilo dokončit několik rozsáhlých stavebních akcí
po obci: na jaře došlo k přestěhování technického
dvora z farského dvora do dolní části ulice Julia Fučíka naproti ZEMSPOLU. Díky úpravě zanedbaného
pozemku tak vznikla tolik potřebná „základna“ rozvíjejících se Technických služeb.
Další stavební akcí byla úprava chodníku okolo
rybníku Vrboušťák, kde byl vyřešen letitý problém
s nebezpečným kanálem v silnici a současně bylo
revitalizováno zábradlí a hrana rybníka.
Zřejmě nejvítanější byla výstavba chodníku v aleji
ke hřbitovu. Zde byly panely, původně určené na
historicky nezrealizované koupaliště na fotbalovém
hřišti, nahrazeny zámkovou dlažbou s dostatečnou
nosností. Nový chodník je tak nesrovnatelně pohodlnější pro cyklisty a stal se bezpečnou komunikací
pro pohřební průvody na hřbitov.
Zvládnutí těchto velkých stavebních prací bylo
možné díky nově pořízené technice a nasazení všech
pracovníků Technických služeb, za což jim patří dík.
-něm-
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Pavel Tomeš z Českého Meziříčí, který se věnuje tradičnímu japonskému bojovému umění
iaidó a džódó, si po loňském úspěchu může připsat další.
(na obr. sedící vpravo)

Seminář v sokolovně České Meziříčí

Prvním úspěchem bylo získání titulu Mistra Polska v džódó při Otevřeném mistrovství Polska 2017,
tentokrát ve vyšší kategorii 1. DAN, které se konalo
na konci května v polském rekreačním středisku Zawiercie. Obhájil tak svůj titul z roku 2016.
Druhou, velmi úspěšnou akcí, která sice nebyla
soutěžní, byl Džódó seminář a Otevřený trénink
reprezentace v Českém Meziříčí 2017. Druhý ročník semináře, který se konal v červenci, uspořádal
sportovní klub Nozomi Dojo Hradec Králové. Orga-

nizátorem a garantem akce byl Pavel Tomeš, který
v Hradci Králové a Českém Meziříčí vede džódó cvičení. Akce probíhala pod patronací České Federace
Kendó. Celý seminář byl organizován ve spolupráci
se slovenským sportovním klubem Hikari Dojo Košice a vedl jej vedoucí tohoto oddílu Marián Bartko.
A do třetice Pavel Tomeš v září vybojoval cenný
bronzový kov v kategorii 1. DAN na Mistrovství
Evropy v džódó v Heidelbergu, v Německu. Obhájil
medaili z roku 2016, kdy bojoval v kategorii mudan.
Pavel Tomeš má v současné době zkoušky 3. DAN
v iaidó, 2. DAN v džódó, III. trenérskou třídu iaidó a
je vedoucím reprezentace České republiky v džódó.
Ke všem jeho úspěchům srdečně gratulujeme.
Dagmar Honsnejmanová, členka Syndikátu novinářů ČR
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Do podzimní části sezóny 2017/18
vstoupil FC České Meziříčí s pěti celky. A-tým pod vedením trenéra Martina Šnajdra chtěl navázat na výsledky
v uplynulé sezóně, ale zatím očekávání
i vinou častých zranění a nemocí příliš
nenaplňuje.
Béčko hraje pod vedením nového
trenéra Petra Syrůčka okresní III.
třídu a je doplněné o dorostence,
které se letos nepodařilo přihlásit do
samostatné soutěže. V této soutěži
dorostenci získávají zkušenosti s dospělou soutěží po boku zkušených matadorů. Mladší žáci, které trénují Jan Staré gardy Č. Meziříčí a Opočna na sokolské akci SPOLU V POHYBU
Hospodka se Soňou Zahálkovou, opět
ším hráčům a prakticky každý týden vítá do svých
hrají krajský přebor Královéhradeckého kraje. Je to
řad nového zájemce o fotbal.
pro ně neocenitelná zkušenost do budoucna. Martin
Na konci září se u příležitosti Dne Sokoloven odeBaše, trenér starší přípravky, pracuje letos se širohrál na fotbalovém hřišti zápas starých gard Českým kádrem, s trénováním mu pomáhá hráč béčka
kého Meziříčí a Opočna, který skončil těsným vítězAleš Kupka. Trenér mladší přípravky Ing. Václav
stvím domácích. Na jaro se chystá odveta v Opočně.
Janeček vštěpuje fotbalové základy našim nejmenZpravodaj Obce České Meziříčí 12/2017
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Výstava k 80. výročí úmrtí TGM, 4. října

Výstava k 80. výročí úmrtí TGM, 4. října

Výstava k 80. výročí úmrtí TGM, 4. října

Volby do poslanecké sněmovny, 20. října

Vítání občánků, 28. října

Vítání občánků, 28. října

Ivo Šmoldas - talkshow, 23. října
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Ivo Šmoldas - talkshow, 23. října
Zpravodaj Obce České Meziříčí 12/2017
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Přebor ČOS ve stolním tenisu seniorů, 9. září

Přebor ČOS ve stolním tenisu seniorů, 9. září

SPOLU V POHYBU, 23. září - akce na podporu XVI.
Všesokolského sletu 2018 - převzetí štafety z Opočna

SPOLU V POHYBU, 23. září

SPOLU V POHYBU, 23. září

SPOLU V POHYBU, 23. září

SPOLU V POHYBU 23. září - utkání starých gard

SPOLU V POHYBU 23. září - volejbal
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Obec České Meziříčí spolu
se Základní školou České Meziříčí

ï

Slavnost�í
rozsvícení ï
zvou srdečně spoluobčany na

ï

vánočního st�omu

NEDĚLE 3.12.2017 od 17 h.
PROGRAM:
¬ adventní trh na OÚ od 16.00 h¬
vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ ¬ společné zpívání koled
živý betlém PALDUS ¬ bohaté občerstvení
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TJ SOKOL České Meziříčí a Myslivecký spolek České Meziříčí
zvou širokou veřejnost na

POSLEDNÍ LEČ
k
ZVĚŘINOVÉ HODY
SOBOTA 9. PROSINCE
SOKOLOVNA ČESKÉ MEZIŘÍČÍ
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Obědové menu od 11:00 do 14:00 hod.
Poslední leč a večerní menu s hudbou od 18:00 hod.
Slavnostní výřad ulovené zvěře od 16.00 hodin s trubači
Krom dobré krmě a vybraných nápojů bude hrát hudba
k tanci i poslechu.
K pobavení vážených hostů se bude losovat podařená tombola
a vyhlášen bude KRÁL HONU.
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TS získaly dotaci z EU - Fondu soudržnosti v rámci OP Životní prostředí ve výši 1 700.000 Kč na posílení techniky pro sběr biodpadu.

Multifunkční hřiště za ZŠ
plastový
skládaný povrch

pískové
doskočiště
běžecká dráha
60 m

tartan

malá kopaná

basketbal

tenis

2x volejbal+nohejbal

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci 4.000 000 Kč na výstavbu mutlifunkčního hřiště u Základní školy.
Celkové náklady na výstavbu činí 6.000 000 Kč. Zemní práce byly zahájeny letos, dokončení se plánuje na srpen
2018.
Zpravodaj Obce České Meziříčí 12/2017
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JE VAŠE FIRMA DOSTATEČNĚ ZNÁMÁ?
Nabízíme místním firmám možnost vlastní
propagace na nástěnce v prostorách obecního
úřadu. Služba je zdarma, informace podá V.
Němeček, mob. 724 178 627
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