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Přítomno bylo 14 zastupitelů (1 omluven), jednání 
se zúčastnilo 9 občanů.

USNESENÍ Č. 1/2017
1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou 
paní M. Kubíčkovou a ověřovateli zápisu pana Mgr. 
F. Podolníka a paní Mgr. K. Herzánovou.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření jednání 
o bod: Jmenování zástupce obce na valné hromadě 
společnosti VAK Hradec Králové a.s.
3. Zastupitelstvo obce České Meziříčí schvaluje roz-
počet obce České Meziříčí na rok 2017.
4. Zastupitelstvo obce České Meziříčí schvaluje roz-
počet Základní školy České Meziříčí na rok 2017.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Mateřské 
školy České Meziříčí na rok 2017.
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o při-
pravenosti investičních záměrů obce.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku 
p.č. 131/8 v k.ú. České Meziříčí od společnosti Or-
lický konzum obchodní a výrobní družstvo Kostelec 
nad Orlicí, Husova 149, 517 41 Kostelec nad Orlicí za 
Kč 30,-/m2.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemků 
p.č. 167/3 o výměře 433 m2 a 131/3 o výměře 349 m2 

od společnosti Tereos TTD, a.s, Palackého náměstí 1, 
294 41 Dobrovice za Kč 30,-/m2.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebyto-
vých prostor v přízemí budovy obecního úřadu, ul. 
Bož. Němcové 61, České Meziříčí Technickým služ-
bám České Meziříčí s.r.o., jedná se o místnost o veli-
kosti 18,55 m2. Výše nájemného je Kč 228,-/m2/rok.
10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o 
postupu projednávání územního plánu obce České 
Meziříčí.
11. Zastupitelstvo obce České Meziříčí bere na 
vědomí informaci o plánované rekonstrukci krajské 
silnice České Meziříčí – Malé Meziříčí.
12. Zastupitelstvo obce České Meziříčí jmenuje jako 
zástupce obce na valné hromadě VAK Hradec Králo-
vé a.s. starostu obce.
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V minulém roce se opět dařilo naši obec rozvíjet 
a udržovat. Největší akcí byla rekonstrukce mostu 
přes řeku Dědinu a celého průtahu obcí. Akce za 
cca 18 mil. Kč byla hrazena z rozpočtu vlastníka 
– Královéhradeckého kraje s přispěním Cukrovaru 
TEREOS TTD. V rámci této akce byly zřízeny tři 
přechody pro chodce s nástupními zálivy a speci-
álním osvětlením. Tím se nám podařilo podstatně 
zvýšit bezpečnost dopravy v centru obce. Jsme 
přesvědčeni o účelnosti této stavby, byť si vyžádala 
náklad 276 000 Kč.

Rekonstrukci komunikace obec využila k výstav-
bě splaškové kanalizace s nákladem 3,5 mil Kč. 

Ke zlepšení vzhledu obce také přispěla nová 
autobusová čekárna u cukrovaru, která nahradila 
starou nevyhovující.

Nezapomněli jsme ani na Skršice, kde zřízení 
dalšího dětského hřiště s investicí 75 000,- Kč ur-
čitě udělalo radost tamním malým spoluobčanům a 
jejich rodičům. 

V oblasti odpadového hospodářství obec zajistila  
pro občany zdarma (za přispění Státního fondu ži-
votního prostředí) plastové kompostéry, případně 
hnědé bionádoby na svoz biologicky rozložitelného 
odpadu včetně nástavby na jejich vyklápění a od-
voz na nákladním automobilu MAN. Touto akcí do-
šlo ke zvýšení komfortu a doplnění celého systému 
svozu bioodpadů.

A co dál?
Bude nutné pokračovat ve výstavbě kanalizač-

ních řádů. Tyto investice jsou v různé fázi při-
pravenosti, na některé má obec platné stavební 
povolení, na některé stavební řízení běží. 

Tyto plány vyžadují velké finanční náklady, na 
které rozpočet obce nestačí, a  proto čekáme ote-
vření výzev dotačních titulů.

  Jak jistě víte, jsme poměrně „mladá obec“ (vě-
kový průměr 38,3 let) a s jejím rozvojem je třeba 
jít dále. V současné době je nutné navýšit kapacitu 
mateřské školy a v dohledné době i základní školy, 
protože k naší radosti máme v obci dost dětí a děti, 
to je budoucnost společnosti. 

Přeji všem spoluobčanům hezké Velikonoce a 
spokojený život v naší obci po celý rok.

                   Ing. M. Žďárek, starosta 
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Naše příspěvková organizace Mateřská škola 

České Meziříčí je právním subjektem od 1.1.2003, 
zřizovatelem je Obec České Meziříčí. Cílová kapaci-
ta MŠ je 78 dětí. Stravování zajišťuje školní jídelna s 
kapacitou 78 stravovaných osob a je součástí MŠ.

V posledních letech počet podaných žádostí o 
umístění dětí převyšuje danou kapacitu školy. Ve 
třech odděleních pracuje s dětmi 6 pedagogických 
pracovnic a provoz školy pomáhají zajišťovat 3 pro-
vozní zaměstnanci. Předškolní vzdělávání probíhá 
ve dvou třídách MŠ, do kterých jsou děti rozděleny 
podle věku. Třetí třídu, která je umístěna v budově 
ZŠ, navštěvuje 27 dětí nejstarší věkové skupiny. Pro-
vozní doba MŠ je od 6.15 do 16.00 hodin.

Součástí MŠ je rozsáhlá školní zahrada, která by 
již zasloužila nový kabát – projekt školní zahrady je 
již vytvořen.

Chtěli bychom pokračovat v rozvoji školy a ve 
spolupráci se zřizovatelem reagujeme na nedostatek 
míst v našem předškolním vzdělávání. Naplánovaná 
výstavba nové třídy při MŠ se již realizuje. V součas-
né době ve spolupráci s obcí, MŠ a panem Ing. J. Ko-
zákem je vytvořen  projekt a stavební povolení. Bě-
hem měsíce dubna by měla vyjít výzva na přístavby 
MŠ a pevně doufáme, že dojde k uskutečnění tohoto 
projektu s využitím finančních prostředků z dotací 
EU. Prostor pro 3. třídu nyní využíváme v přístavbě 
ZŠ, kde nám pan ředitel vychází velice vstříc. Provoz 

této třídy je celodenní. Přesto, že jsme se snažili od-
stranit všechny organizační nedostatky, objevují se 
menší problémy – přechody dětí na školní zahradu a 
různé akce, přenášení pomůcek, užší kontakt s paní 
učitelkami i rodiči. Zároveň ale toto odloučené pra-
coviště skýtá předškolákům lepší adaptaci a usnadní 
jim vstup do 1. třídy – úzká spolupráce s paní učitel-
kami, společné akce. Zvykají si na prostory základní 
školy, chodí se tam i stravovat.

Navýšením kapacity MŠ musíme reagovat i na za-
staralou školní jídelnu. V současné době je připrave-
ný projekt školní jídelny, jehož realizace by se měla 
uskutečnit v době letních prázdnin 2017.
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◀  Plně zrekonstruovat umývárny v 1. a 2. třídě za
 sponzorské spolupráce Cukrovaru.
◀  Vylepšit prostory 1. třídy k navýšení kapacity, 
 zařídit novým kobercem a stolečky, vybudovat
 půdní vestavbu.
◀  Postavit nový přístřešek na kola za sponzorské 
 spolupráce firmy Ecom.
◀  Obložit schodiště novým kobercem
◀  Vylepšit prostory pro převlékání zaměstnanců 
 (nové skříně)
◀  Instalovat nové vchodové dveře
◀  Zřídit nové prostory pro celodenní provoz 3. třídy
 v ZŠ s kapacitou 27 dětí.
◀  Zateplit budovu MŠ včetně oken

CO DÍTĚ V TOMTO VĚKU PROŽIJE A CO Z PODNĚTŮ
OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJME, JE TRVALÉ.
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◀  Vyměnit podlahy a topení ve 2. třídě.
◀  Rekonstruovat WC pro dospělé.

������������������
– Uskutečnit projekt přístavby MŠ
– Uskutečnit projekt školní kuchyně
– Uskutečnit projekt školní zahrady
– Pokládka zámkové dlažby kolem MŠ.

Prioritou v nastávajícím období bude využít dotace 
na přístavbu MŠ a tím vytvořit jednotný celek naší 
Mateřské školy, o který již usilujeme několik let. 
Dále uskutečnit projekt kuchyně a školní zahrady v 
roce 2017.

Do budoucna chceme využít sklepní prostory k 
tvoření dětí s keramikou a a za finanční pomoci pří-
padných sponzorů zakoupit keramickou pec.
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Cílem školy je rozvíjet osobnost samostatného, 

zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou při-
rozené výchovy. Naučit děti základním schopnostem 
a vybavit je dovednostmi důležitými pro celý další 
život.

V naší MŠ se snažíme zajistit pocit bezpečí  a jis-
toty a zároveň se přizpůsobovat životu s ostatními 
dětmi. Ráda bych, aby pod mým vedením práce na 
MŠ směřovala k dobré úrovni výchovně vzdělávací 
práce, nadále udržovala stejnou kvalitu předškolní-
ho vzdělávání, aby byly děti připraveny, jak na vstup 
do školy, tak i do života. Aby si vážily vlastní práce, 
ale i práce druhých, měly pěkný vztah k přírodě a 
chránily si své zdraví.

Směr rozvoje výchovné činnosti v příštím období 
chceme zaměřit na zdravý životní styl (zdravý po-
hyb, zdravá výživa, zdravé návyky, vnitřní pohoda a 
zdravé prostředí). Dále pak na bezpečnost a ochranu 
zdraví dětí a zařadit témata na sociálně patologické 
jevy a ochranu životního prostředí. Zapojili jsme se 
do projektu „Celé Česko čte dětem“ a do projektu 

„Mrkvička“.  Naše mateřská škola vychází vstříc 
potřebám dětí konkrétními kroky.

V současné době byla schválena Žádost o podporu 
s názvem výzvy “Učíme se zábavně“ a od 1.1.2017 
byl na naší MŠ přijat školní asistent. Dále je projekt 
zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů v 
oblasti matematické gramotnosti, kterého se účastní 
paní učitelka P. Roubalová.
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Motivujeme spolupráci s rodiči  a chápeme je jako 

partnery. Nabízíme rodičům konzultační hodiny, 
informujeme je o individuálních pokrocích v rozvoji 
učení a domlouváme se na společném postupu při 
jejich výchově a vzdělávání. Rodiče mají možnost 
výpůjčky odborných publikací z naší MŠ – knihov-
na pro rodiče. Dostatečně informujeme rodiče 
prostřednictvím nástěnek a letáčků o tom, co se v 
MŠ děje. Pro další zkvalitnění práce zařazujeme do-
tazníky pro rodiče. Úspěšně jsme pro rodiče zřídili 
informační systém pomocí webových stránek. Zajiš-
ťujeme pro rodiče specializované služby – spolupráci 
se specialisty logopedem, PPP a pediatrem.
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Pro mne je jednou z priorit pěstování dobrých 

vztahů na pracovišti. Důvěra a vzájemná pomoc 
mezi vedením školy, zřizovatelem, zaměstnanci ško-
ly, rodiči a dětmi  je základem toho, aby se škola  sta-
la vzdělávacím a kulturním centrem obce a okolí.

Touto cestou chceme poděkovat všem rodičům, 
kteří v drtivé většině podporují naši snahu a přístup 
ve vyučovacím procesu. Společně se snažíme vycho-
vat zdravé a spokojené dítě. Abychom toho dosáhli, 
neobejdeme se bez Vaší spolupráce a pomoci, která 
si troufám říci, je úspěšná, ochotná a sympatická. 
Veškerý sponzoring od Vás rodičů je využit ku pro-
spěchu dětí a ke zlepšení podmínek předškolního 
vzdělávání v naší MŠ.

Dále děkujeme za vstřícnou a ochotnou spolupráci 
i vedení obce a zastupitelům Českého Meziříčí, pro-
tože bez této spolupráce bychom nemohli dosáhnout 
většinu našich cílů.             Jana Černá, ředitelka MŠ
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Ve školním roce 2016-2017 bylo otevřeno na naší 
škole celkem 12 tříd. Osm z nich patří 1. stupni a 4 
jsou určeny pro stupeň vyšší.  Na škole v letošním 
roce působí 19 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny, 
1 asistent pedagoga a 8 nepedagogických pracovní-
ků. Školu navštěvuje nyní asi 250 dětí, přičemž tento 
počet se během roku mění. Žáci místní školy mohou 
navštěvovat více jak desítku zájmových aktivit, 
které vedou místní učitelé nebo externí pracovníci.
Pro větší motivaci dětí se pedagogové snaží zapojo-
vat žáky do různých soutěží, aby měli možnost po-
rovnat své vědomosti a dovednosti se svými kamará-
dy z jiných škol. Škola také pořádá různé projektové 
dny na podporu zájmu dětí o kulturní a společenské 
dění. Již tradičně se na naší škole konal v říjnu pro-
jektový den Halloween a v měsíci prosinci měly děti 
možnost účastnit se projektu Českomeziříčské Váno-
ce. Pro rozvoj fyzické zdatnosti žáků se děti účastní 
každoročně Běhu E. Zátopka. 

Zpravodaj Obce České Meziříčí 3/2017
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Běh E. Zátopka, září 2016

I v letošním školním roce mají žáci možnost 
účastnit se různých sportovních her a soutěží. Žáci 
5. třídy se na podzim zúčastnili dopravní soutěže 
mladých cyklistů, kde skončili na 7. a 8. místě z 19 
družstev. Dívky ze 7. třídy byly na přespolního běhu, 
chlapci od 6. do 9. třídy si poměřili své síly ve flor-
balu v Dobrušce a později v Rokytnici v Orl. horách,  

Projektový den Halloween, říjen 2016

Lyžařský výcvik v Olešnici v Orl. h., březen 2017

kde se starší chlapci umístili na 2. místě a postoupili 
do krajského kola. Dívky z 2. stupně se zúčastnily 
přehazované v Kostelci nad Orlicí. Starší žákyně se 
zde umístily na 10. místě a děvčata z 6. a 7. třídy 
skončila na 2. místě a postoupila do krajského kola. 
Mezi poslední úspěchy našich školních sportovců 
patří lyžařské závody v Deštném v Orlických ho-
rách, kde se Eliška Rejchrtová umístila na 3. místě 
v obřím slalomu, Jakub Hájek na místě 2. a tříčlenné 
družstvo chlapců z 9. ročníku obsadilo místo první.

 Kromě rozvoje fyzické zdatnosti žáků škola samo-
zřejmě podporuje a pořádá různé vědomostní akti-
vity. Žáci se mohou účastnit soutěží a olympiád. Za 
zmínku jistě stojí pořádání matematických soutěží, 
jako je matematická Pythagoriáda určená žákům 
od 5. do 9. ročníku. Zde z naší školy postoupila do 
okresního kola Nela Jarkovská z 6. třídy. Dále by-
chom neměli opomenout  vědomostní soutěž mate-
matický Klokan pro děti od 2. do 9. třídy. Dva žáci 
naší školy se také letos v zimě zúčastnili olympiády 
v anglickém jazyce bez dalšího postupu. 

Za zmínku jistě stojí již tradičně práce pěveckých 
sborů naší školy. Prvňáčci mají možnost navštěvo-
vat kroužek Písnička, žáci 2. a 3. ročníku mohou 
docházet do Pramínku I, třeťáci a čtvrťáci si mohou 
zazpívat v Pramínku II a starší děti se zájmem o 
zpěv pravidelně navštěvují pěvecký sbor Messisimo. 
Všechny pěvecké zájmové útvary vede sbormistryně 
Mgr. Světlíková, která pro děti pravidelně pořádá 
různá soustředění a s dětmi se zúčastňuje různých 
pěveckých vystoupení a soutěží. Největším letošním 
pěveckým úspěchem bylo 1. místo Vladimíra Novot-
ného, žáka 4. B třídy, na místním kole Karlovarského 
skřivánku v Opočně, který postoupil do celostátního 
kola v Karlových Varech. Tam za svůj pěvecký výkon 
obdržel čestné uznání v kategorii A1.V nebližší době 
čeká naše sbory účast na Krajské přehlídce pěvec-
kých sborů v Hradci Králové, které se každoročně 
tyto sbory účastní a pravidelně se umísťují na před-
ních místech. Odměnou, nejen pro děti, které se 
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zpěvem zabývají aktivně, ale pro všechny žáky naší 
školy, bude v letošním školním roce koncert sboru 
BONI PUERI za přítomnosti japonských zpěváčků.

Naše škola není lhostejná k životnímu prostředí, a 
tak se snaží vést své žáky k jeho ochraně. V rámci 
této kampaně škola pořádá každoročně podzimní a 
jarní sběr papíru, starých baterií a starých použi-
tých elektrozařízení. Jarní sběrová akce proběhne 
letos od 6. do 8. dubna ve dvoře ZŠ. Žáci také mohou 
sbírat sušenou pomerančovou kůru. Motivací dětem 
je např. výlet pro nejlepší sběrače, který se pravidel-
ně koná na konci školního roku.

Z kulturních akcí, které škola uspořádala, bych 
ráda zmínila konání 5. Školského plesu ve spolupráci 
se SRPŠ, výlet do adventní Wroclavi a vánoční kon-
cert sborů naší školy. Menší děti měly zase možnost 
setkat se například se spisovatelkou Jitkou Vítovou a 
popovídat si s ní o její nové knize pro děti.

Starší žáci se účastnili různých exkurzi a besed 
pro rozvoj své budoucí profesní orientace. V listo-
padu navštívili např. Úřad práce v Rychnově n. Kn.,  
kde proběhla beseda k volbě povolání,  a v prosinci 
vyrazili do automobilky ŠKODA v Mladé Boleslavi.

Nedílnou součástí naší školy je práce školní dru-
žiny, kde pracují 2 paní vychovatelky a mají na sta-
rosti 60 dětí, pro které během roku připravují různá 
zábavná odpoledne, jako je karneval, čarodějnice, 
vánoční slavení nebo v neposlední řadě Vítaní jara, 
které proběhlo spolu s vynášením paní zimy v druhé 
polovině března. 

V nejbližší době čeká naši školu zápis do první 
třídy, který se letos poprvé koná až v měsíci dubnu. 

Zápis budoucích prvňáčků proběhne na naší škole
7. dubna od 13.00 do 17.00 hodin. Pro tyto děti dále 
paní učitelky připravily od dubna projekt Dobrý 
start, který má malým holkám a klukům ukázat, jak 
to ve školních lavicích vypadá, a zbavit je jejich pří-
padných obav ze školního prostředí.

A jaké plány má základní škola do budoucna? 
S postupně se měnící školní legislativou a s při-

hlédnutím k potřebám dnešního vzdělávání je třeba 
uvažovat, jakým způsobem naši školu i nadále roz-
víjet, a to jak po stránce výchovně vzdělávací, tak 
i materiální. Záměrem školy je samozřejmě stále 
zlepšovat a modernizovat stávající prostory. V rámci 
další modernizace základní školy se snažíme o úpra-
vu některých odborných učeben, jako jsou školní díl- 
ny a učebna fyziky a chemie. Škola také zažádala 
v rámci IROPu o dotační program na půdní vestavbu. 
V půdní vestavbě plánujeme 3 nové učebny: učebnu 
cizích jazyků, učebnu informatiky a multifunkční 
učebnu, která by měla sloužit především k výuce 
přírodovědných předmětů. Další postup nyní záleží 
na schválení tohoto projektu MŠMT. Již dlouholetým 
záměrem školy je také výstavba školního sportoviš-
tě s běžeckým oválem, jehož součástí by mělo být 
multifunkční hřiště. Nyní škola nechává zpracovat 
po dohodě se zřizovatelem projektovou dokumentaci 
pro toto sportoviště.

Plány základní školy jsou tedy nemalé, uvidíme,
jakým způsobem se podaří tyto představy plnit a re-
alizovat.           Kamila Kupková, zástupkyně ředitele 
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Kino: Noc na Meříčštejně - premiéra 5.2.2017

Dětský karnveval, 2017



Bylo nás 5, 25.2.2017 Meziříčská kulturní bžunda II, 25.2.2017

����������������

Meziříčská kulturní bžunda II, 25.2.2017

Meziříčská kulturní bžunda II, 25.2.2017

Bylo nás 5, 25.2.2017

Meziříčská kulturní bžunda II, 25.2.2017Bylo nás 5, 25.2.2017

Bylo nás 5, 25.2.2017

�Zpravodaj Obce České Meziříčí 3/2017



������������������������������������������

Cvičební rok 2016-17 jsme zahájili potěšitelnými 
změnami – cvičitelský tým se rozrostl o další 4 
dobrovolné cvičitele: Martinu Plesovou, Janu Janču-
rovou, Martina Ševce a Romana Jílka a do dětského 
kolektivu přibylo 25 sportovců. Po úspěšné Noci so-
koloven 2016 tak pravidelně cvičí 66 dětí v oddílech 
Rodiče s dětmi, Sportovní gymnastika, Florbal a 
Sokolská všestrannost.

Připravujeme se na sportovní soutěže a župní 
přebory ve sportovní gymnastice, šplhu, lehké atle-
tice, plavání a v Zálesáckém závodě zdatnosti, které 
všechny vyvrcholí koncem dubna. Do všech aktivit 
se plně zapojujeme a každoročně jsme na špici 
krajské úrovně. Poněkud nepříjemnou novinkou, se 
kterou se musíme letos vyrovnat, je zvýšení člen-
ských příspěvků, ale věříme, že to nebude příčinou 
úbytku členů. Zdravotní pojišťovny tyto příspěvky 
proplácejí.

V těchto dnech žijeme hlavně intenzivní přípravou 
na župní Zálesácký závod zdatnosti, kterého se 
každoročně účastní kolem 100 závodních hlídek 
Orlické župy. Jedná se o náročnou zkoušku nejen 
zálesáckých dovedností jako je práce se dřevem, 
sekerou a pilou, umění uzlování, orientace v terénu 
a signalizace morseovkou, hod na svislý a vodorovný 
cíl, ale také znalostí botaniky, zoologie, vlastivědy a 
astronomie. Děti se budou muset vyznat v základní 

anatomii, umět poskytnout 1.pomoc, přivolat záchra-
nu a transportovat raněného. To všechno v co nej-
rychlejším čase běhu náročným terénem krásného 
lužního lesu Mochov.

Vyhrají jenom ti nejlepší a my věříme, že mezi vítě-
zi budou i naše děti. 

Závod je náročnou výzvou pro organizátory, proto-
že chceme naši obec předvést v co nejlepším světle. 
Velmi povzbuzující  a chvályhodný je fakt, že zá-
stupci obce, spolky a občané, které jsme požádali o 
pomoc, nám vyšli vstříc. Díky finanční podpoře obce 
a několika místních podnikatelů můžeme také odmě-
nit nejen vítězné hlídky, ale všechny děti. Originální 
diplomy a pamětní listy připravuje malíř P. Stančík, 
bývalý učitel naší školy. Závod je otevřený i pro ne-
registrované sokolské děti a trať si mohou vyzkoušet 
i dospělí závodníci. Těšíme se, že nás nezradí počasí 
a že závod bude pěkným sportovním zážitkem pro 
všechny účastníky. Zveme všechny občany. Přihláš-
ky do závodu přijímáme do 9.4.2017 na emailovou 
adresu: jana.piskackova@post.cz nebo osobně.  -jp-

1. Župní zálesácký závod zdatnosti, Mochov 18.4.2015
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KDY:      22. dubna 2017 
KDE:     lužní les Mochov 
     České Meziříčí 
ČAS:      8:30 hod 

3. ročník 

Tyršův dům, Sokol Pražský 28. 11. 2015

Zpravodaj Obce České Meziříčí 3/2017�



Zpravodaj Obce České Meziříčí 3/2017 �

Jarní sezóna již klepe na dveře. Nejzásadnější změ-
nou, která v zimním období proběhla, je to, že k áčku 
nastoupil nový trenér Martin Šnajdr z Opočna. Dosa-
vadní trenér Milan Mikušík opustil áčko z časových 
důvodů, neboť zahájil výstavbu domku v Tošově. Za 
všechnu odvedenou práci pro FC České Meziříčí mu 
ještě jednou děkujeme! 

Zimní příprava byla zahájena 17. ledna a proběhla 
klasicky v hale v Pohoří a v přilehlých terénech. Pří-
pravné zápasy se odehrály na umělé trávě v Dobruš-
ce. Postupně přišly výhry nad Třebechovicemi
2:1, Smiřicemi 3:2, Lokomotivou HK 4:1 a Úpicí
3:2. Dorost absolvoval zimní přípravu také v Pohoří 
a od března se zúčastnil zimního turnaje na „uměl-
ce“ v Černíkovicích. Mladší žáci a přípravky tréno-
valy v tělocvičně Základní školy v Českém Meziříčí. 
Mladší přípravka navíc odehrála Zimní halovou ligu 
OFS Rychnov. Zimní přípravné období bylo tradičně 
zakončeno povedeným Fotbalovým plesem.

Do jarní části sezóny si přejme hodně gólů do bra-
nek soupeřů a to, aby nám fotbal přinášel i nadále 
radost.

Aktuální informace, pozvánky na utkání a podrob-
nosti ze zápasů tradičně naleznete ve facebookové 
skupině FC České Meziříčí a na www.fotbalcm.cz.

David Horký -ll-
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Díky mimořádně příznivé zimě se 28. ledna 2017 
na fotbalovém hřišti v Českém Meziříčí uskutečnily 
první biatlonové závody. Za podpory asi 40 fanoušků 
se v mrazivém odpoledni 14 závodnic a závodníků 
vydalo na připravenou trať, na které absolvovali i 
střelbu ve stoje a vleže, včetně trestných kol. Do 
cíle dorazili ve zdraví všichni a po občerstvení si 
zazávodili i ve štafetě trojic. Po dojezdu závodníků 
pořadatelé vyhlásili umístění ve všech kategoriích. 
Uznání zasloužili všichni závodníci za skvělé spor-
tovní výkony a fanoušci za podporu a fandění.

Text a foto: J. Poskočil

Více než 80 dětských usměvavých tváří si přišlo 
užít tradiční karneval v naší sokolovně. Po nezbyt-
ném rozkoukání si s radostí zasoutěžily a všechny  
připravené úkoly plnily  nejen  děti, ale i jejich tatín-
kové či maminky. Sladká odměna po všech útrapách, 
které si na ně organizátoři vymysleli, do sytosti na-
plnila nejenom jejich bříška, ale užily si i pocit, že ji 
dostávají od pohádkové postavy -Shreka. Celé odpo-
ledne bylo zakončeno velkolepou balónkovou párty, 

kdy se od stropu na všechny přítomné vysypalo více 
jak 150 nafouklých balónků. Když po 3,5 hodinách 
karneval končil, spoustě dětí se ani nechtělo domů.

Děkujeme všem, kteří štědře přispěli dobrovolným 
vstupným - výtěžek karnevalu bude použit pro oddíl 
všestrannosti místního Sokola.

 Velké díky patří organizátorům Martině, Janičce, 
Jolče, Romanovi a Vlaďce a za rok se na vás opět bu-
deme těšit     V. Černá, Sokol ČM 
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Milí čtenáři, jistě jste si již všimli, že na webo-
vých stránkách naší obce přibyla také samostatná 
kolonka o našem spolku. Nebudu tady proto znovu 
zmiňovat historická fakta, která tam jsou uvedená a 
pokusím se shrnout, jak jsme na tom dnes.

Stav základní organizace
V roce 2016 naší organizaci opustili 3 členové a 

přijali jsme jednoho nového člena. Stav členů se tedy 
ze 37 snížil na současných 35. Oproti tomu se stav 
včelstev od 1.5.2016 výšil z 237 na vloni zazimova-
ných 296. Včelstva jsou umístěna na 38 stanovištích 
převážně v katastrech obcí Pohoří, České Meziříčí, 
Mokré, Jílovice, Skršice, Rohenice a Králova Lhota.

Zavčelení oblasti 
Nejvíce včelstev je v katastru obce České Meziříčí 

– 106 ks a v katastru obce Pohoří – 104 ks. Z pohledu 
statistiky je zavčelení v Českém Meziříčí 4,9 včel-
stev na 1 km2; v Pohoří 13,2; v Rohenicích 14,4; ve 
Skršicích 3,2; v Jílovicích 4,6; v Králově Lhotě 0,4; 
v Mokrém 5,9. Celá Česká republika má průměr 9,8, 
královéhradecký kraj také 9,8 a okres Rychnov n. 
Kn. 8,9. Tato zajímavá statistika nám ukazuje na to, 
že zejména v Pohoří a Rohenicích je důležité klást 
veliký důraz na společné a důsledné léčení včelstev. 

Výnosy a chov včel
Výnosy včelstev podle statistiky údajů nahláše-

ných samotnými včelaři dosáhly souhrnu v naší 
základní organizaci 172 kg vosku a 4 733 kg medu 
(průměrný nahlášený výnos na včelstvo tedy není ni-
jak závratný – 16 kg).  Při chovu včel jsme pro každé-
ho včelaře se včelstvy zajistili jednu matku z chovu 
v Nasavrkách. V samotné ZO bylo včelaři vychováno 
29 vlastních nových matek.

Hlavní události
Nepříjemnou skutečností bylo zařazení katastru 

obce Jílovice do ochranného pásma výskytu moru 
včelího plodu v Třebechovicích a z toho plynoucí po-
vinná opatření, která jsme s úspěchem zajistili. Kon-
statuji, že podle posledního rozboru byly odebrané 
vzorky na mor včelího plodu negativní. 

Ing. Václav Jirásek, předseda ZO České Meziříčí

Včelíny v minulosti

■ Kancelář Technických služeb České Meziříčí byla 
zřízena v přízemí Obecního úřadu. Úřední hodiny  
jsou pondělí a středa od 8.00 do 16.30 h, v tuto 
dobu zde bude možné uhradit poplatky za stočné.
■ Velkoobjemové (modré) kontejnery na svoz bio- 
odpadu již byly rozmístěny na obvyklá stanoviště, 
jejich pravidelný čtrnáctidenní svoz začne od středy 
5. dubna. Žádáme důrazně občany, aby do nich 
umisťovali pouze povolené bioodpady a udržovali 
kolem nich pořádek.
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POPLATEK ZA SVOZ ODPADŮ (300 Kč/osobu/rok)
POPLATEK ZA PSA (100 Kč/1 pes, 200 Kč/2 a další psi)
možno platit v hotovosti v úředních dnech Po a St 
8.00-11.00 h a 12.30-17.00 h
bankovním převodem na č. ú. 1240062379/0800,
v.s. číslo domu (i poplatky za psa)
Výběr poplatků v hotovosti zůstává nezměněn - v 
kanceláři pí. Kubíčkové v I. patře 
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Nová společenská místnost bude sloužit jako klu- 
bovna Důchodců od Dědiny, popř. pro besedy, promí-
tání apod. jiných subjektů

Zpravodaj Obce České Meziříčí 3/2017��
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Zákon o odpadech stanoví povinnost držitele 
(občana) předat elektrozařízení na místo zpětného 
odběru vytvořené výrobcem, nebo přímo zpracova-
telem. Nikdo jiný než místo zpětného odběru, prodej-
ce nebo zpracovatel není oprávněn elektrozařízení a 
elektroodpad převzít. Toto omezení se vztahuje i na 
obce a jejich odpadové a svozové společnosti a na 
přebírání elektrozařízení a elektroodpadů od obča-
nů, ať již na sběrném dvoře, sběrném místě, nebo v 
rámci mobilních svozů.

Obec České Meziříčí v loňském roce uzavřela s 
firmou Elektrowin a.s. smlouvu o zpětném odběru 
vysloužilých elektrospotřebičů a tím umožnila svým 
občanům odevzdávat legálně svá vysloužilá elektro-
zařízení.

ELEKTROWIN a.s. je společnost zajišťující sběr, 
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a 
elektroodpadu. Od svého založení v roce 2005 již 
zrecyklovala více než 17 000 000 vyřazených elektro-
spotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.

Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elek-
trospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje.  
Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední 
výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.

Sběrnou síť tvoří více než 13 000 sběrných míst, z 
toho více než 4 600 je veřejně dostupných. Veřejně 
dostupná místa jsou vytvořena ve spolupráci s 1 500 
městy a obcemi na 2 300 sběrných dvorech a umís-
těných kontejnerech na malé spotřebiče a v 2 300 
provozovnách posledních prodejců. 

Proč je důležité třídit staré elektro? 
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme 

co se starým papírem, plasty i sklem. Přesto ale 
mnozí z nás zapomínají při úklidu vyčlenit staré 
elektro. Spotřebiče přitom obsahují nebezpečné lát-
ky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se 
na klasické skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší 
a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte 
drobné elektro do červených kontejnerů, poputují 
přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí růz-
ných separací získávají původní suroviny a materiály 
ke znovuvyužití

Co patří do červených kontejnerů?
◀ mobilní telefony, vysílačky, navigace;
◀ přehrávače mp3, diskmany, rádia;
◀ notebooky, klávesnice, myši;
◀ baterie a nabíječky,
◀ kalkulačky, budíky;
◀ elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti;
◀ menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustova-
 če, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.);
◀ fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky;
◀ žehličky, ruční vysavače;
◀ další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 cm

 2 speciální kontejnery na tříděný elektrosběr 
(červené barvy od firmy Asekol) byly umístěny u kina
a v ulici Jul. Fučíka. Žádáme vhazovat do nich pouze 
povolený elektroodpad, velké kusy, jejichž svoz za-
jišťuje firma Elektrowin, odložte ve sběrném místě
u ZEMSPOLU.

Zpravodaj Obce České Meziříčí 3/2017

  
SBĚRNÉ MÍSTO Z FARSKÉHO DVORA JE 
PŘEMÍSTĚNO DO OPLOCENÉHO PRO-
STORU U ZEMSPOLU - OD KVĚTNA!!
(Možnost odložení matrací, nábytku, podla-
hovin, znečištěného textilního materiálu, 
sanitární keramiky, molitanu aj.)

Mobilní svoz nebezpečných odpadů (oleje, 
barvy, akumlátory, pneumatiky, kyseliny, 
léky) zajišťuje firma Marius Pedersen, pro-
běhne 8. dubna 2017 na obvyklých stanoviš-
tích v obci.

V obci je sběrné místo zpětného odběru elek-
troodpadu umístěno v ul. Jul. Fučíka naproti 
ZEMSPOLU v nově zřízeném oploceném pozem-
ku, otevřeno bude současně s velkoobjemovým 
sběrem každou 1. sobotu v měsíci od 8-11 h. 
Otevření sběrného dvora je 1. sobotu v květnu.
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Pá 13 Po 13 Po 13 Čt 13 So 13 Út 13 Čt 13 Ne 13 St 13 Pá 13 Po 13 St 13

So 14 Út 14 Út 14 Pá 14 Ne 14 St 14 Pá 14 Po 14 Čt 14 So 14 Út 14 Čt 14

Ne 15 St 15 St 15 So 15 Po 15 Čt 15 So 15 Út 15 Pá 15 Ne 15 St 15 Pá 15

Po 16 Čt 16 Čt 16 Ne 16 Út 16 Pá 16 Ne 16 St 16 So 16 Po 16 Čt 16 So 16

Út 17 Pá 17 Pá 17 Po 17 St 17 So 17 Po 17 Čt 17 Ne 17 Út 17 Pá 17 Ne 17

St 18 So 18 So 18 Út 18 Čt 18 Ne 18 Út 18 Pá 18 Po 18 St 18 So 18 Po 18

Čt 19 Ne 19 Ne 19 St 19 Pá 19 Po 19 St 19 So 19 Út 19 Čt 19 Ne 19 Út 19

Pá 20 Po 20 Po 20 Čt 20 So 20 Út 20 Čt 20 Ne 20 St 20 Pá 20 Po 20 St 20

So 21 Út 21 Út 21 Pá 21 Ne 21 St 21 Pá 21 Po 21 Čt 21 So 21 Út 21 Čt 21

Ne 22 St 22 St 22 So 22 Po 22 Čt 22 So 22 Út 22 Pá 22 Ne 22 St 22 Pá 22

Po 23 Čt 23 Čt 23 Ne 23 Út 23 Pá 23 Ne 23 St 23 So 23 Po 23 Čt 23 So 23

Út 24 Pá 24 Pá 24 Po 24 St 24 So 24 Po 24 Čt 24 Ne 24 Út 24 Pá 24 Ne 24

St 25 So 25 So 25 Út 25 Čt 25 Ne 25 Út 25 Pá 25 Po 25 St 25 So 25 Po 25

Čt 26 Ne 26 Ne 26 St 26 Pá 26 Po 26 St 26 So 26 Út 26 Čt 26 Ne 26 Út 26

Pá 27 Po 27 Po 27 Čt 27 So 27 Út 27 Čt 27 Ne 27 St 27 Pá 27 Po 27 St 27

So 28 Út 28 Út 28 Pá 28 Ne 28 St 28 Pá 28 Po 28 Čt 28 So 28 Út 28 Čt 28

Ne 29 St 29 So 29 Po 29 Čt 29 So 29 Út 29 Pá 29 Ne 29 St 29 Pá 29

Po 30 Čt 30 Ne 30 Út 30 Pá 30 Ne 30 St 30 So 30 Po 30 Čt 30 So 30

Út 31 Pá 31 St 31 Po 31 Čt 31 Út 31 Ne 31
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SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU A BIOODPADU 2017 (ČTRNÁCTIDENNÍ CYKLUS)
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