
obce České Meziříčí
nepravidelný občasník s informacemi o dění v obci
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Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno 12 
zastupitelů, omluven pan Miloslav Štěpař, pan Jan 
Hlávko a Ing. Simona Vojnarová, přítomno 5 občanů 
a 2 hosté.

USNESENÍ č. 3/2017

1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou 
paní Michaelu Kubíčkovou a ověřovateli zápisu 
Ing. Petra Pekaře a Ing. Josefa Světlíka

3. Zastupitelstvo obce České Meziříčí schvaluje zá-
věrečný účet za rok 2016 s výhradami a přijímá 
navržená opatření k nápravě zjištěných chyb a 
nedostatků a schvaluje účetní závěrku hospoda-
ření obce za rok 2016.

4.  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ 
České Meziříčí

5.  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku 
MŠ České Meziříčí

6.  Zastupitelstvo obce České Meziříčí schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6

7.  Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. 20 
ze dne 28. 6. 2016: Prodloužení smlouvy s c.k. 
audit s.r.o. na dobu neurčitou. 

8.  Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. 3 
ze dne 28. 6. 2016: Zastupitelstvo obce omezuje 
Radu obce schvalovat rozpočtová opatření do 
výše 100.000,- Kč za položku a možnost přesunu 
mezi paragrafy při nezměněném celkovém obje-
mu rozpočtu nebo změn rozpočtu v souvislosti s 
přijetím dotací.

9.  Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2017, o nočním klidu.

10. Zastupitelstvo obce České Meziříčí schvaluje ná-
vrh vlastníka nemovitosti TEREOS TTD Dobro-
vice a.s. na demolici budovy č.p. 94 „mlýn“.

11. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo se 
zhotovitelem Zdeněk Klíma, Suchý důl 118, IČO 
11054522, DIČ CZ510817048 na akci „Kanalizač-
ní sběrač S7 – překop komunikace“ za nabídnu-
tou cenu Kč 244.183,62.

12. Zastupitelstvo obce schvaluje umístění multi-
funkčního hřiště v areálu ZŠ dle návrhu pana 
Jana Kozáka, Atelier Kozák s.r.o.
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Frekventovaná silnice I. třídy č. 308 do Hradce 
Králové přes Královu Lhotu, Libřice, Černilov a 
Slatinu prošla v uplynulých dvou letech nezbytnou 
rekonstrukcí. První etapa úprav od Hradce Králové 
proběhla v červenci až listopadu 2016, v září 2016 
byla zahájena druhá etapa rekonstrukce silnice v 
úseku mezi Černilovem – Libřicemi až na hranice 
okresu Hradec Králové. Dokončení všech stavebních 
úprav včetně „meziříčského” dílu na Vrtáček bylo 
datumováno k 23. 7. 2017. 

Silnice III/30815 na Vrtáček v délce 2 km vyka-
zovala množství nerovností a konstrukčních po-
ruch. Stávající tloušťka vozovky byla nevyhovující. 
Rekonstrukce silnice spočívala v zesílení stávající 
konstrukce s cílem zvýšení její únosnosti. Došlo k 
celoplošnému frézování vozovky v tl.50 mm. Byla re-
alizována sanace obou krajů vozovky v šířce 1,5 m. V 
rámci stavby byly doplněny směrové sloupky, výmě-
něno svislé dopravní značení a obnoveno vodorovné 
dopravní značení. V prostoru propustku v horní části 
silnice bylo osazeno nové svodidlo. U rekonstruova-
ných propustků došlo k opravě čel a k odláždění vto-
ku a výtoku dlažbou z lomového kamene. 

Dohromady obě fáze vyšly téměř na 80 milionů 
korun. Tyto výdaje byly pokryty z 85 % evropskou 
dotací z Integrovaného regionálního operačního 
programu.
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Obec České Meziříčí má ve svém majetku celkem 14 budov s bytovými a nebytovými prostory, v 80 
obecních bytech bydlí okolo 170 nájemníků. Kromě zdravotního střediska, pošty, domu s pečovatel-
skou službou, domu služeb u kina, objektu u aleje a ubytovny v Zahradní ulici se většinou jedná o bu-
dovy z minulého století. Jejich modernizace probíhala v různých etapách s různou úrovní provedených 
prací a současný stav většiny objektů nevyhovuje dnešním požadavkům na moderní bydlení. Vedení 
obce si tuto situaci uvědomuje a snaží se obecní bytový fond postupně modernizovat. 

Stavební úpravy těchto „historických“ objektů jsou ovšem finančně velmi náročné, ale za pomoci do-
tací se postupně daří zlepšovat vzhled budov i podmínky jejich užívání. V poslední době se klade velký 
důraz na energetickou náročnost budov, tedy snížení spotřeby energie na vytápění prostřednictvím 
zateplení objektů, výměnu oken a dveří a jiná opatření

V roce 2006 byl nákladem 950.000 Kč zrekonstruován bytový dům čp. 357 v Sokolské ulici (zateple-
ní, výměna oken) s investiční dotací Královéhradeckého kraje.   

V roce 2013 došlo k výměně oken v bytech býv. spořitelny (cukrárna) čp. 188 v celkové částce 263.000 Kč.
V roce 2015 proběhlo zateplení budovy základní školy s výměnou oken, zateplením stropu tělocvič-

ny aj., na celkových nákladech ve výši 8 mil. Kč se podílel Evropský fond soudržnosti z 85 %, Státní 
fond životního prostředí 5 % a obec České Meziříčí 10 %. Finanční úspory za vytápění činily v prvním 
roce užívání 400.000 Kč a budova školy se díky svému obnovenému vzhledu stala po právu chloubou 
obce. 

V roce 2016 byla provedena výměna oken a dveří v bytovém domě čp. 455 (dům služeb) v celkové 
částce 470.000 Kč. 

Podobné stavební úpravy proběhly v letošním roce v bytovém domě čp. 380 u fotbalového hřiště, 
kde se realizovalo zateplení obvodových stěn budovy, zateplení podlah na suterénem, ploché střechy 
a soklu spolu s výměnou oken a dveří. Projekt byl spolufinancován EU z fondu pro regionální rozvoj a 
Státním fondem pro životní prostředí, výše nákladů činila 2,6 mil. Kč, z toho 840.000 Kč dotace.

Pro zajímavost uvádíme historický popis obecních budov, které nám předkové zanechali k užívání:
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Na místě dnešního obecního úřadu stávala stará dřevě-
ná škola se šindelovou střechou. Kamenná budova 
krytá taškami vznikla r. 1869 – základní kámen byl po-
svěcen 22. 4. 1869 za přítomnosti zástupce knížete Jo-
sefa Colloredo Mansfelda (majitele přiškolených dvorů 
Ostrov a Vranov); místního faráře P. Františka Pecháč-
ka a kaplana P. Františka Petříka; učitele Václava Krá-
líčka; podučitele Františka Vyhlída; Jana Hrnčíře, 
předsedy MŠV; Jana Hofmana, představeného obce 
Meziříčí; Václava Dohnala, představeného obce Rohe-
nice; stavitele Václava Hrubého z Opočna a mnoha ji-
ných. Základní kámen byl umístěn do západního rohu 
budovy naproti kostelu. V přízemí jednopatrové pod-
sklepené budovy se nacházel dvoupokojový byt s ku-
chyní pro učitele, pokoj pro podučitele a komora s 
chlebovou pecí, v patře potom dvě třídy s toaletami pro 
děti.
Od 1. 9. 1935 se začalo s výukou v nové základní ško-
le a v budově býv. školy vznikly kanceláře obecního 
úřadu, který zde sídlí dodnes. Do r. 1993 zde byla 
provozovna pošty, kancelář České spořitelny, dětská 
ordinace a stomatologie. Také obecní knihovna měla 
až do letošního roku své tradiční prostory na obci. 
Budova prošla řadou rekonstrukcí, zvláště po povod-
ni v r. 1998. V r. 2010 byla vyměněna okna, v r. 2017 
byl modernizovány vnitřní prostory.

Škola (1901)

Obecní úřad (2017)
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Dům postavil r. 1904 MUDr. Rudolf Silvar, po jeho 
smrti v r. 1927 a smrti jeho manželky v r. 1952 při-
padla tato nemovitost čsl. státu. Podle vládního naří-
zení z r. 1950 byla svěřena správa tohoto majetku 
MNV České Meziříčí a bylo rozhodnuto zde zřídit ma- 
teřskou školku. Tomuto účelu slouží dodnes díky 
výrazným stavebním úpravám, letos je plánovaná pří-
stavba s cílem rozšířit kapacitu školky.
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Obecní dům - oslavy 10 let republiky (9.10.1928)

V budově z r. 1884 byla původně obecní kancelář, zá-
ložna a byt učitele, později poštovní úřadovna. Byly 
zde umístěny 2. třídy obecné školy, které se r. 1935 
přestěhovaly do nové budovy. Budova obecního domu 
byla již vně i zevnitř velmi zchátralá, po rozhodnutí 
vládního komisaře Lva byla adaptována pro nájemní 
byty. Bylo nutno vyměnit okna, dveře, novou dlažbu, 
opravit schodiště a vnějšek přizpůsobit sousední 
nové škole.  Kancelář obecního úřadu se přestěhovala 
do „staré“ školy (současný Obecní úřad) 15. května 
1935. Místo nájemních bytů byly v budově r. 1992 
zřízeny 3 třídy  základní školy vč. sociálního příslu-
šenství. Od r. 1996 je objekt spojen s budovou základ-
ní školy propojovací chodbou a tvoří jeden celek. V 
současné době slouží převážně potřebám mateřské 
školy, základní škola zde provozuje školní družinu a 
má zde některé kabinety.  

Budova ZŠ - mateřská škola (2017)Budova ZŠ - mateřská škola (2017)

16. dubna 1921 navrhla obecní stavební a zdravotní 
komise ke stavbě nové školy stavební místo po chalu-
pě p. Pavlové v ulici J. Výravy, teprve po 13 letech se 
kvůli politickým i osobním neshodám v obecním za-
stupitelstvu začalo stavět. Projekt vypracovali archi-
tekti Kubeček a Steklík z Jaroměře, kteří v r. 1932 
projektovali budovu občanské záložny. Celá stavba 
byly zadána firmě Mádlík a Včelák z Hradce Králové, 
ostatní práce prováděli místní řemeslníci. Celkový 
náklad na stavbu nové školy činil 1 720 048 Kč, slav-
nostní otevření proběhlo 15. 9. 1935. O nadčasovém 
projektu stavby svědčí i to, že po 80 letech stavba 
zvenku i zevnitř působí moderním dojmem, zvláště 
po poslední úpravě v r. 2015.

Zpravodaj Obce České Meziříčí 8/2017 �
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V r. 1932 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí k užívá-
ní novostavby Občanské záložny v Meziříčí, která ob-
sahovala úřadovnu záložny, místnost pro obecenstvo, 
ředitelnu, archiv, šatnu, krám a dílnu pro cukráře, 
krám a dílnu pro knihaře, ordinaci pro lékaře, lékár-
nu, čekárnu, v I. a II. patře byty, které jsou zde do-
dnes. V roce 1977 zde byla zřízena Obřadní síň MNV, 
kde probíhaly slavnostní obřady jako svatby, vítání 
občánků, zlaté svatby aj. V roce 1994 zde otevřela 
Česká spořitelna svoji pobočku, která fungovala do r. 
1999. Poté byly tyto prostory pronajímány několika 
soukromým subjektům, v r. 2017 zde obec umístila 
obecní knihovnu.
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2017

V r. 1958 zde zřídil  MNV České Meziříčí výrobnu 
škvárobetonových tvárnic, v r. 1979 jej investor Vý-
chodočeské cukrovary Hradec Králové změnil na 
dvoupodlažní ubytovnu sezonních zaměstnanců. Poté 
ji za 1 mil. Kč odkoupila obec České Meziříčí a nákla-
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Dům byl postaven krátce po první světové válce pro 
potřeby bydlení sociálně slabých občanů – tzv.  chu-
dobinec. V domě bylo celkem 8 bytů, čtyři pro jednot-
livce a čtyři pro manželské dvojice. K tomuto účelu 
sloužil až do konce druhé světové války. Nutné opra-
vy byly prováděny sporadicky, dům v podstatě chát-
ral. Teprve v roce 2006 bylo provedeno zateplení ob-
jektu a dům uveden do současné podoby.

dem 6 mil. Kč. provedla její generální rekonstrukci. 
Vzniklo 18 malometrážních bytů jak pro sociálně 
slabší občany, tak jako tzv. startovací byty. Noví ná-
jemníci se stěhovali do objektu v r. 2000, v součas-
nosti je zde 19 bytů.
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Budova pro 20 nejmenších dětí vznikla v r. 1968 
v rámci tzv. akce Z, tj brigádnicky z prostředků býv. 
MNV. Po zrušení jeslí v 90. letech zde chvíli působila 
Agrobanka, nyní jsou zde bytové a nebytové prostory.

Jesle (1972)

Bytový dům (2017)
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Obec postavila v r. 1939 dvoupatrový nájemní dům 
s 12 malými byty podle plánů stavitelské firmy Wei-
ser-Němeček z Náchoda. Stavěno bylo ve veřejném 
zájmu a pro zmírnění nezaměstnanosti jako tzv. nou-
zová práce. Náklady činily 258.000 Kč, financováno 
bylo formou hypotéčních úvěrů a zápůjček od bank a 
pojišťoven, na stavbu přispělo ministerstvo sociální a 
zdravotní správy. V letech 1983-86 proběhla přestav-
ba na modernější byty a v letošním roce bylo provede-
no zateplení objektu s výměnou oken. Revitalizace 
domu byla spolufinancována Evropskou unií.
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Budovu „Vzájemnost“ (nebo Lidový dům) provedl sta-
vitel A. Rulík z Jaroměře v r. 1921 za pomoci přízniv-
ců strany lidové v nákladu 700.000 Kč. Vznikl zde 
kulturní stánek lidovců, zřízen lidový konzum, v r. 
1928 se sem přestěhoval poštovní úřad. V roce 1929 
zde bylo otevřeno v pořadí druhé kino v obci (první 
bylo na sále v pohostinství u Dostálů (později Zemko-
vi, nyní p. Kyncla).  V budově Vzájemnost sídlilo hos-
podářské družstvo Hermes, četnická stanice a pohos-
tinství. V sále se konaly plesy, taneční i orelská cviče-
ní. Nynější podoba kina se datuje z let 1973-1975, kdy 
občané svépomocí přestavěli budovu pod vedením 
Jos. Škody st. a ml. Další rekonstrukce proběhly v le-
tech 1990, 2008 (zřízena prodejna), 2013 (digitalizace 
kina). Jsou zde i 4 nájemní byty. 

1921

2017

2015

2017
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Existují v Meřiči nebo v okolí místa, která by 

v dnešní době GPS-ek, Google map, tabletů a stále 
chytřejších telefonů byla téměř nebo úplně zapome-
nuta?  Jistě by se našla a bylo by zajímavé je vyhle-
dávat a něco si o nich dozvědět. Což  tak se někdy 
vypravit a dojít tam, kde možná stála tvrz, kde rostl 
nebo ještě roste památný strom, kde bývalo „beze-
dné“ jezírko opředené pověstmi, kde bydlel ten či 
onen soused se zajímavým životním příběhem?

Najít odpověď na podobné otázky se pokusila  
malá partička místních, kteří se jedno parné červ-
nové odpoledne vydali hledat osadu (lépe řečeno dvě 
chalupy) V Lukách, která existovala do šedesátých 
let minulého století v lukách mezi Královou Lhotou a 
Meziříčím někde pod Lelkovými. Hledání se zdařilo 

a odměnou byl pocit, že jsme zase na místech, kde 
jsme dlouho a někteří vůbec nebyli. Dýchla na nás 
historie onoho místa stará téměř sto let. Se zajíma-
vými fakty nás seznámil býv. místostarosta Královy 
Lhoty p. Pavelka. Rádi se s vámi o ně podělíme: 

České Meziříčí – samota V Lukách

(Zaznamenáno dle vyprávění a vzpomínek paní Věry 
Hynkové, rozené Flajšerové)

Dne 10. 11. 2016 jsem zaznamenal vzpomínky paní 
Věry Hynkové (rozené Flajšerové, nar. 6. 7. 1931 V Lu-
kách, dnes bytem Jaroměř) na bývalou, dnes již zanik-
lou samotu V Lukách. Ta se nacházela mezi Českým 
Meziříčím a Královou Lhotou v polích pod Vrtáčkem, 
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administrativně patřila k Českému Meziříčí, lokalita 
patřila Svatoňům z Českého Meziříčí čp. 6.

V Lukách byly dvě usedlosti. V čp. 154 původně 
bydleli sourozenci Uhrovi. Uher se ovšem zastřelil a 
po nich chalupu koupili Josef a Žofie Zítkovi, kteří se 
v roce 1957 přestěhovali do Královy Lhoty čp. 66.

Druhá chalupa měla čp. 155 a v ní bydleli Flajše-
rovi. Praděda (Josef) paní Věry pracoval jako kočí u 
sedláka v Českém Meziříčí, získal od něho chalupu 
a v roce 1926 ji předal vnukovi Rudolfovi, tatínkovi 
paní Věry. Jeho manželkou byla Růžena, roz. Žďár-
ková z Českého Meziříčí (její otec byl bratrancem 
řidiče autobusů čp. 196). Rudolf a Růžena Flajšerovi 
měli jedinou dceru Věru. Později se přestěhovali do 
Českého Meziříčí do chalupy od pana Šplíchala (za-
hradníka).  V roce 1954 se tam nastěhovali Vojnarovi 
(pošťáci), ti tam bydleli do roku 1957, od té doby byla 
chalupa prázdná až do její demolice v roce 1958-59. 
Druhá chalupa po Zítkových byla také prázdná a též 
byla zdemolována..   

Paní Věra si z vyprávění pamatuje, že V Lukách 
byla velká pastvina pro ovce a v těch barácích byd-
leli ošetřovatelé a hlídači ovcí, vše patřilo sedlákovi 
z Českého Meziříčí. Protože tam byla luka a louky pro 
pastvu ovcí, říkalo se tam „V Lukách“. Byl tam i malý 
rybníček, který byl později zrušen a zúrodněn. To si 

ovšem paní Věra nepamatuje, ví jen, že v tom místě 
na poli stále rostl rákos.

Louky byly vysušeny, políčka zcelena do dnešních 
lánů a pouze myslivecký posed poblíž připomíná, že i 
uprostřed luk kdysi bydleli lidé.

Zpracoval a sestavil Dr. M. Pavelka, Králova Lhota

Kostel sv. Kateřiny
V červnu se také uskutečnila prohlídka kostela sv. 

Kateřiny, který uprostřed obce stojí 270 let a je její 
historickou dominantou. K vidění byla originální farní 
kronika ze začátku 19. století, která je nejstarším his-
torickým zápisem v obci (obecní kroniky při požárech 
shořely), dále bronzová, 72 cm vysoká pozlacená mons-
trance, přítomní se více dozvěděli i o cenných sochách 
v kostele.

Tyto dvě akce byl začátek putování po místech zná-
mých i neznámých, jak zní titulek tohoto článku. V sa-
motné obci i v jejím okolí je spousta zajímavostí, které  
stojí za to si připomenout. Historie obce je bohatá a 
na  její objevování zveme každého, kdo o ní má zájem a 
chce se o ní něco nového dozvědět.

Tak kam se vydáme příště? V plánu máme historii 
Zbytek, Mochova, Vranova, Ostrova, cukrovaru, aj. Při-
dejte se k nám, v září pokračujeme...

-rej, něm-
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Bylo nás pět, 25.2.2017

Stavění májky České Meziříčí, 1.5.2017

Vyřazení žáků 9. třídy ZŠ, 30.6.2017Dětský den u Sokolovny, 27.5.2017

Noc na Meříčštejně, 25.2.2017

Stavění májky Skršice, 30.4.2017

�Zpravodaj Obce České Meziříčí 8/2017

Turnaj v Člověče, nezlob se, 8.4.2017 Kladení věnců u pomníku padlých 6.5.2017
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Sokolský Pochod za pokladem, 11.6.2017

Volejbalový turnaj, 17.6.2017

Nohejbalový turnaj, 24.6.2017

Volejbalový turnaj, 17.6.2017

Nohejbalový turnaj, 24.6.2017

Zálesácký závod Mochov, 22.4.2017

Zpravodaj Obce České Meziříčí 8/2017

České Meziříčí - turnaj v malé kopané, 22.7.2017Skršice - 37. ročník fotbalového turnaj, 22.6.2017
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Mistryně České republiky v kategorii sólo pom 
děti se neztratily ani na Mistrovství Evropy v 
Itálii.

Mažoretky Gytta trénují již druhým rokem v Čes-
kém Meziříčí, pod vedením Kateřiny Olexové a jejích 
dvou dcer – Kateřiny a Viktorie. Členkami sportovní-
ho týmu je 40 holčiček ve věku 4-12let, které trénují 
3x týdně. Holčičky soutěží ve dvou různých katego-
riích – s hůlkou (bat) a  třásněmi (pomy).  Mažoretky  
již dávno nejsou jen pochodující děvčátka s hůlkami, 
ale snoubí se zde gymnastika, balet i akrobacie. Je to 
opravdu velmi všestranný a náročný sport.

Náš sportovní tým se účastní různých soutěží, 
z nichž tou nejvyšší je postupová soutěž v asociaci 
MAC, kde musí projít kvalifikací, Mistrovstvím Čech 
a ti nejlepší se poté probojují až na Mistrovství Čes-
ké republiky a Mistrovství Evropy. V loňském roce 
jsme se s 8 choreografiemi dokázaly protančit až na 
MČR a výsledkem byla tři medailová místa a tituly  
I. vícemistryně ČR v kategorii sólo pom a 2x II. ví-
cemistryně ČR v kategorii duo pom a miniformace 
pom.

V letošním roce jsme bojovaly s 33 choreografiemi. 
Odměnou za dřinu a neuvěřitelné výkony holčiček  
bylo několik nádherných titulů na Mistrovství Čech.

Trojnásobné Mistryně Čech v kategoriích sólo 
pom děti (Majda Drobná), sólo pom senior (Viktorie 
Olexová) a mini pom děti (Majda Drobná, Klárka Vai-
sová, Johanka Bolečková, Anička Jílková, Deniska Ši-
chanová, Ivanka Zlámalíková a Nicolka Světlíková).

Trojnásobné I. vícemistryně Čech v kategoriích 
velká formace bat, sólo bat děti (M. Drobná)  a mini 
bat (Majda Drobná, Klárka Vaisová, Johanka Boleč-
ková, Anička Jílková, Deniska Šichanová, Ivanka 
Zlámalíková a Nicolka Světlíková).

Dvojnásobné II. vícemistryně Čech v kategorii 
duo pom děti ( Klárka Vaisová a Majda Drobná) a 
trio bat (Johanka Bolečková, Anička Jílková a Ivanka 
Zlámalíková).

 Na MČR do Brna se nám probojovalo 22choreo-
grafií. A i tuto prestižní soutěž jsme zakončily nád-
hernými dvěma  tituly:

Mistryně České republiky v kategorii sólo pom 
děti (Majda Drobná).

II. vícemistryně České republiky v kategorii 
miniformace pom děti (Majda Drobná, Klárka Vai-
sová, Johanka Bolečková, Anička Jílková, Deniska Ši-
chanová, Ivanka Zlámalíková a Nicolka Světlíková).

Dalším velkým úspěchem byl postup na Mistrov-
ství Evropy našich trenérek Kateřiny a Viktorie 
Olexových, které jely reprezentovat naše mažoretky 
až do vzdálené  Giullianovy v Itálii.  Ani zde se holky 
neztratily a přivezly krásné 6. a 8. místo. 

Děkujeme moc holčičkám i rodičům, kteří jsou 
nám po celý rok velikou oporou.

V SRPNU ZVEME VŠECHNY NOVÉ HOLČIČKY 
do tělocvičny Základní školy v Českém Meziříčí 
14.-16.8.2017 od 9.00 – 17.00hod.
PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT A STAŇTE SE NEJ-
LEPŠÍMI Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY!            -olex-
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V posledním červnovém týdnu proběhl v zasedací 
síni koncert naší malé hudební školy. Ze čtyř aktuál-
ních žákyň na něm vystoupily tři: Anna Světlíková, 
Nikola Pohlová (kytara) a Nelly Kubíčková (zobcová 
flétna). Ačkoliv jich nebylo mnoho co do počtu a ky-
taristky hrají teprve druhým rokem, postaraly se o 
pestrý program: od lidových písní a renesančních 
skladeb po swing, od folku po pop-rock.

Výuka zobcové flétny a kytary probíhá v Českém 
Meziříčí již po tři roky, v současné době přímo 
v našem domě (ul. Jana Výravy čp. 139), za pěkného 
počasí v zahradě. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
výuku soukromou, je díky absenci dotací z veřej-
ných zdrojů v porovnání se ZUŠ nebo SVČ pro mladé 
muzikanty poněkud dražší. Své výhody má však ve 
větší flexibilitě. Neváže nás žádný vzdělávací plán 
a můžeme výuku přizpůsobit věku, schopnostem, 
možnostem, ambicím i osobním hudebním preferen-
cím dětí, různě kombinovat hudební styly, žánry a 
způsoby hry (akordy, noty, tabulatury). Z iniciativy 
dětí letos vznikl i malý hudební soubor, do kterého 
se může přidat kdokoli, kdo umí na něco hrát a s na-
šimi děvčaty udrží muzikantský krokJ

Ing. Štěpánka Čížková

Zpravodaj Obce České Meziříčí 8/2017
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Jak známo, kino České Meziříčí prodělalo v r. 2013 

“omlazovací kůru”, která spočívala v malé digitali-
zaci promítacího zařízení a úpravě společenských 
prostor na reprezentativní kulturní prostředí. Že 
to bylo správné řešení v době zániku malých kin, 
nám potvrdily následující čtyři roky provozu. Zájem 
diváků o filmy pro dospělé je sice poměrně malý (vý-
jimkou snad byl film Anděl páně 2), přesto se obec 
snaží nabízet co nejnovější filmy za skutečně lidovou 
cenu. Kino v té původní podobě,  kdy se promítalo 3x 
týdně, 2x v neděli a na lístky se téměř stály fronty, 
díky nástupu jiných moderních technik ztratilo onen 
punc nositele veřejné kultury a zábavy.  

Naše kino je jedno z mála vesnických, které přežilo 
a „drží“ hlavně díky zájmu malých diváků. Časem se 
stabilizovala parta pořadatelů a promítačů – Z. Luňá-
ková, J. Štěpánová, V. Nejman, J. Tošovský, P. Řehák, 
kteří společně zajišťují bezproblémový chod kina. 

Prostory kina jsou také k dispozici hlavně žákům 
ZŠ pro jejich koncerty, akademie, slavnosti apod. Po-
kud dovolí rozměry scény, odehrávají zde svá před-
stavení ochotnická divadla vč. našich malých herců.

Letošní promítací sezónu jsme zakončili předsta-
vením kouzelníka Čárykluka, který přítomné děti 
zapojil do svých soutěží a scének. Atmosféra byla 
výborná, děti se bavily a celé odpoledne bylo podě-
kováním dětem za jejich půlroční diváckou věrnost. 
V soutěži o „Malého Meziříčského diváka“ budeme 
pokračovat i po prázdninách. 

Kino České Meziříčí zve všechny milovníky filmů 
na další promítací sezónu, která začíná 10. září fil-  
mem Kráska a zvíře.                                   -něm-
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14. června 2017 proběhlo snímkování obce pracovníkem firmy GEODÉZIE- TOPOS Dobruška pomocí profesio-
nálního dronu. Ač nebyly nejpříznivější světelné podmínky, bylo pořízeno množství zdařilých leteckých snímků, 
které si můžete prohlédnout na vývěsce před obecním úřadem. 

  

m u l t i ž á n r o v é  s e t k á n í  a m a t é r s k ý c h  k a p e l

saturn Č E S K É  M E Z I Ř Í Č Í

xantypa H R A D E C  K R Á L O V É

chaos kzr L I T O M Y Š L

žeň sen · tereza kradla
Č E S K É  M E Z I Ř Í Č Í    H K

BEATOVÝ FESTIVÁLEK POD K AŠTANY

tarantule T Ř E B E C H O V I C E

<   Vstup volný - podpořte nás Vaší konzumací  <
SOKOLOVNA ČESKÉ MEZIŘÍČÍ 12. SRPNA 2017 od 16 h

■ 19.8.2017
POUŤOVÁ ZÁBAVA

■ 1.9.2017
ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH KURZŮ

■ 10.9.2017
KINO - KRÁSKA A ZVÍŘE

■ 24.9.2017
KINO - ŠMOULOVÉ - ZAPOMENTÁ 
VESNICE

■ říjen 2017 - sokolovna
DIVADLO:
HOSTINEC U KAMENNÉHO 
STOLU 
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Nabídka prací�

���vádíme výkopové a zemní práce minibagrem JCB 8030�

Disponujeme podkopovými lopatami 20 a 4���������raulickou naklápěcí svahovkou 12������

Nabízím���

·� zemní práce�

·� výkopové práce�

·� výkopy pro inženýrské�sítě�

·� výkopy základů staveb (menšího rozsahu ��např. ploty, garáže, zahr.opěrné zdi)�
·� výkopy drenážních rýh kolem základů staveb�

·� výkopy pro tepelná čerpadla�

·� hloubení jezírek, bazénů, jímek a čističek�

·� terénní úpravy (menšího rozsahu)�
·� zemní a výkopové práce ve stísněných podmínkách�

·� jiné zemní a výkopové práce dle přání zákazníka�

Orientační ceník služeb�

�

Zemní a výkopové práce:�������Kč/h�������

����������zákazníkovi:���������Kč/km�������

Kontakt: tel.: 725 890 440, ts.kopecky@ceskemezirici.cz, Kopecký Petr 
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Technické služby České Meziříčí s.r.o. nabízejí:
t zemní práce
t výkopové práce
t výkopy pro inženýrské sítě
t výkopy základů staveb (menšího rozsahu - např. 
 ploty, garáže, zahradní opěrné zdi)
t výkopy drenážních rýh kolem základů staveb
t výkopy pro tepelná čerpadla
t hloubení jezírek, bazénů, jímek a čis�ček
t terénní úpravy (menšího rozsahu)
t zemní a výkopové práce ve s�sněných podmínkách
t jiné zemní a výkopové práce dle přání zákazníka
Disponujeme podkopovými lopatami 20 a 40 cm, hydraulickou 
naklápěcí svahovkou 120 cm.
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                    CENÍK SLUŽEB 2017

MJ Kč
1 KONTEJNER den 300

vikend 600
2 TRAKTOR SÓLO km 20

TRAKTOR VLEK km 23
TRAKTOR NAKLADAČ h 350

PRÁCE OBSLUHY h 150
VLEK den 100

víkend 200
RUČNÍ NALOŽENÍ + SLOŽENÍ h 150

3 ČERPÁNÍ SEPTIKŮ V ČM fekál 800
ČERPÁNÍ MIMO ČM fekál 1800

DOPRAVA MIMO ČM km 23
PRÁCE OBSLUHY h 150

4 MULTICAR M25 km 20
RUČNÍ NALOŽENÍ + SLOŽENÍ h 150           

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
Služby pro zákazníky budou poskytovány pouze ve volné kapacitě.
Při účtování po dnech se dnem rozumí každý započatý.
Účtuje se každá započatá hodina.
Hodinová sazba 150Kč = za jednoho pracovníka
Uložení odpadu na skládku platí objednatel, pokud není domluveno jinak.
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ORIENTAČNÍ CENÍK SLUŽBY:
Zemní a výkopové práce:    450 Kč/h + DPH
Doprava k zákazníkovi:       20 Kč/km + DPH
Kontakt: Kopecký Petr, tel.: 725 890 440
ts.kopecky@ceskemezirici.cz
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Do modrých velkoobjemových kontejnerů  neumís- 
ťujte komunální odpad, jehož uložení na kompos- 
tárně není možné
Žádáme nepřetěžovat hnědé 240 l nádoby na 
bioodpad - při manipulaci s nimi dochází k lámání 
lemů nádoby a jejímu znehodnocení
Na obecním úřadě jsou stále k vyzvednutí černé 
plastové kompostéry

Nabízíme místním firmám možnost vlastní propagace 
na nástěnce v prostorách obecního úřadu. Služba je 
zdarma, informace podá V. Němeček, mob. 724 178 627

Pokud máte ze života naší obce nějaké postřehy, infor-
mace, zajímavá fota, zašlete je na adresu uvedenou
v tiráži časopisu. Zájmové spolky a sportovní oddíly 
mohou zveřejnit svoji činnost za tento rok v připravo-
vaném podzimním/zimním Zpravodaji.

VÝBĚR POPLATKŮ ZA STOČNÉ V ÚŘEDNÍ 
DNY V KANCELÁŘI TS (v přízemí vlevo):
Pondělí  8.00-11.30   12.30-17.00
Středa  8.00-11.30   12.30-17.00
Dovolená:  28. 8. - 4. 9. 2017


