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1. Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelku paní Ma-
rii Čtvrtečkovou a ověřovatele paní Mgr. Kateřinu 
Herzánovou a pana Otu Vojnara.

2. Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu pro 
nového zastupitele pana Josefa Chudého ve výši 838 
Kč/měsíc.

3. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce 
České Meziříčí na rok 2018.

4. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Základní 
školy České Meziříčí na rok 2018.

5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Mateř-
ské školy České Meziříčí na rok 2018.

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pře-
vod nemovitého infrastrukturního majetku obce 
– Prodloužení vodovodu České Meziříčí – vodovod 
v ul. V Poli na společnost Vodovody a kanalizace 
Hradec Králové, a.s. formou nepeněžitého daru do 
základního kapitálu společnosti, za příslušný úpis 
akcií o jmenovité hodnotě, která bude stanovena 
znaleckým posudkem.

7. Zastupitelstvo obce České Meziříčí jmenuje jako 
zástupce na valné hromadě VAK Hradec Králové a.s. 
starostu obce Ing. Milana Žďárka.

8. Zastupitelstvo obce České Meziříč na základě 
žádosti SÚS Hradec Králové projednalo a schválilo 
záměr: převod pozemků z majetku obce do majetku 
SÚS Hradec Králové dle seznamu – příloha č. 1.

9. Pronájem nebytových prostor.
10. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zá-

měr prodeje pozemků:
Pozemek p.č. 6161 v k.ú České Meziříčí – min. cena 

300 Kč/m2

Pozemek p.č.  533 v k.ú České Meziříčí – min. cena 
300 Kč/m2

11. Zastupitelstvo obce České Meziříčí nesouhlasí 
s Návrhem Zprávy o uplatňování zásad územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém ob-
dobí – (Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje), a to v bodech, které se 
týkají požadavků uplatněných zastupitelem Králo-
véhradeckého kraje Mgr. Martinem Hanouskem na 
vymezení ploch a koridorů pro přírodě blízká proti-
povodňová opatření v povodí Dědiny formou veřejně 
prospěšných opatření nebo staveb v celém správním 
území obce České Meziříčí.                            -mz, jr-
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Letošní předjarní období využili pracovníci Tech-

nických služeb spolu s profesionální fi rmou z Lipov-
ky ke kácení stromů v centru obce. Důvodem tohoto 
zásahu byl u stromů vedle chodníku na hořejší konec 
jejich špatný fyziologický stav a padající suché větve, 
z téhož důvodu byly pokáceny 3 lípy u kostela, které 
byly navíc v minulosti neodborně upraveny. Také 
keře v aleji se dočkaly udržovacího řezu. Práce byly 
provedeny na základě posudku vypracovaného  auto-
rizovanou arboristkou Ing. Hladíkovou.

Náhradou za pokácené stromy bude provedena 
výsadba 6 ks líp, které budou pro příští pokolení 
připomínat 100. výročí založení republiky v r. 1918. 
Stejnou myšlenku měli naši předkové v r. 1919, kdy 
u obecního domu vysadili Lípu svobody, která kromě 
symbolu vzniku republiky poskytuje chladivý stín 
pro dojíždějící žáky i návštěvníky obce. Tato lípa je 
zaregistrovaná v celostátní databázi Stromů svobo-
dy, která k 1. 4. 2018 čítá 1090 stromů.            -něm-
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Školní rok 2017-2018 byl zahájen v pondělí 4. září. 
Do školy v tento den nastoupilo 250 žáků a bylo 
otevřeno 12 kmenových tříd, z toho 8 na 1. stupni a 
4 na stupni vyšším.  Žáci byli přivítání již tradičně 
před budovou školy ředitelem školy Ing. Hrnčířem 
a starostou obce Ing. Žďárkem. Dále následovalo 
tradiční přivítání žáků 1. tříd na obecním úřadě za 
přítomnosti jejich rodičů a prarodičů. 

Ve škole v letošním roce pracuje 32 zaměstnanců, 
z toho 23 pedagogických pracovníků. Jedná se o 19 
učitelů, 2 vychovatelky ve ŠD a 2 asistentky pedago-
ga. Nepedagogických zaměstnanců pracuje ve škole 
9, čtyři na úseku školní jídelny, 3 na úseku údržby a 
úklidu, hospodářka školy a školní asistentka. 

Škola je i v tomto školním roce zapojena do růz-
ných, nejen evropských projektů. Na škole 3. rokem 
probíhá projekt s názvem Hodina pohybu navíc, 
který se snaží podpořit rozvoj fyzické zdatnosti 
žáků. Od října letošního školního roku je naše škola 
zapojena také do projektu na podporu čtenářské 
gramotnosti s názvem Síťování základních škol.
Na podporu rozvoje vzdělávání žáků i pedagogů 
jsme od září letošního roku rovněž zapojeni do pro-
jektu Podpora škol formou projektů. Zde se jedná 
o projekt na podporu inkluzivního vzdělávání na ško-
le. Dále v rámci tohoto programu mají učitelé mož-
nost dalšího vzdělávání, žáci se slabšími studijními 
výsledky mají možnost doučování, na škole probíhají 
kroužky pro rozvoj matematické a čtenářské gra-
motnosti a v neposlední řadě ve škole v rámci tohoto 
projektu pracuje školní asistent, který je k dispozici 
pro potřeby pedagogů a žáků školy.  

Na škole mohou žáci také navštěvovat spoustu 
volnočasových aktivit, které vedou naši pedagogové 
nebo se mohou zapojit do aktivit, které ve škole pro-
bíhají pod vedením jiné organizace. 

Škola se snaží dětem výchovně vzdělávací proces 
zpestřit různými podpůrnými aktivitami. Již od 1. 
školního týdne žáci 2. a 3. ročníku absolvovali 10 
lekcí plaveckého kurzu. Tohoto kurzu se následně 
účastnili také žáci 4. ročníku. Na podzim ve škole 
proběhl projektový den Halloween a Běh Emila 
Zátopka na podporu rozvoje fyzické zdatnosti žáků. 
Pro rozvoj environmentálního rozvoje žáků se žáci 
7. ročníku účastnili programu Recyklace a voda, 
kde na praktických cvičeních zjišťovali složení vody 
z různých zdrojů a hovořili o důležitosti vody pro 
život všech živých organismů. Na podporu ENV 
vzdělání čeká ještě všechny třídy v letošním škol-
ním roce praktická přednáška s názvem Recyklace 
hrou, kde si děti budou moci prakticky vyzkoušet 
třídění odpadu. Škola již tradičně podporuje třídění 
a sběr odpadu dvěma sběrovými akcemi.  Jedná se 
o sběr papíru, starých baterií a starých použitých 
elektrozařízení. V jarním období bude tento sběr na 
škole probíhat v době od 5. do 7. dubna. 

Pro možnost porovnání vědomostí žáků se svými 
vrstevníky z jiných škol probíhá pravidelně tes-
tování v rámci SCIO testů. Letošním testováním 
prošli již z hlavních předmětů, tj, ČJ, M a AJ žáci 

První pololetní vysvědčení našich prvňáčků

Výuka žáků 2. třídy, září 2017
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dětem jako příspěvek na školní výlet nebo příspěvek 
na Dětský den. 

Nedílnou součástí naší školy je také školní družina 
pod vedením paní učitelky Kocourkové. ŠD se každo-
ročně stará o výzdobu suterénu školy v různých roč-
ních obdobích. V  jarním období připravila pro děti 
1. stupně Vítání jara a děti se ještě mohou kromě 
různých her a soutěží těšit na čarodějnické hrátky.  
ŠD pravidelně pořádá pro děti karneval a zajišťují 
program pro Výroční schůzi důchodců. 

Do konce tohoto školního roku zbývá ještě několik 
měsíců. V tomto období nás čeká nejen spousta prá-
ce ve vyučování, ale také další aktivity jako je Múzo-
hraní, různá divadelní a kulturní představení a 
další sportovní a vědomostní soutěže. V dubnu naše 
škola pořádá také zájezd pro žáky 2. stupně do Lon-
dýna na podporu jazykového vzdělávání žáků. Jako 
poděkování svým maminkám a babičkám chystají 
žáci školy 10. května besídku ke Dni matek a 16. 
června se budou konat oslavy 20. výročí založení 
pěveckého sboru Mezissimo na naší škole. 

Kromě již zmíněných aktivit se samozřejmě snaží-
me i o rozvoj našeho školního prostředí. V jarním ob-
dobí budou pokračovat práce na sportovišti za školní 
budovou. Jedná se o stavbu sportovního oválu, jehož 
součástí je také trať na krátké vzdálenosti, doskočiš-
tě pro skok do dálky a multifunkční hřiště. Tato stav-
ba by měla být dokončena na konci června 2018. 

Více než polovina školního roku je za námi, ale 
žáky a zaměstnance školy čeká ještě spousta práce. 
Přeji tedy všem, ať je jejich práce zároveň radostí a 
vše, co dělají, ať se jim daří co nejlépe. 

  Mgr. Kamila Kupková, zástupkyně ředitele školy

Zpravodaj Obce České Meziříčí 4/2018

9. ročníku a čeká nás ještě testování žáků 8. a 7. 
ročníku. Sportovně nadaní žáci mají v rámci školy 
možnost účastnit se různých meziškolních sportov-
ních utkání ve fl órbalu, fotbalu, přehazované nebo 
třeba ve sjezdovém lyžování. V uplynulém období se 
také nejlepší žáci školy zúčastnili okresních olym-
piád v matematice, českém jazyce, dějepise a v ja-
zyce anglickém. V matematice se žák Antonín Plašil 
(4. ročník) umístil na 2. místě a postoupil do krajské-
ho kola, taktéž v českém jazyce Kristýna Bečvářová 
(9. ročník) postoupila v českém jazyce do okresního 
kola olympiády. 

Důležitou a nedílnou součástí naší školy jsou již 
dlouhou dobu pěvecké sbory.  Na škole pracují 3 
sbory, kam dochází žáci se zájmem o sborový zpěv. 
Žáci pracují pod vedením paní učitelky Světlíkové. 
Tyto sbory kromě běžné výuky, která probíhá jed-
nou za týden, pravidelně pořádají různá soustředění 
ve škole nebo vícedenní soustředění mimo školu a 
připravují se na svá pěvecká vystoupení v rámci pra-
videlných školních koncertů a na různé pěvecké sou-
těže, kde se většinou umísťují na předních místech. 
Ráda bych touto cestou připomněla 20leté výročí 
trvání hlavního pěveckého sboru Mezissimo.

V únoru naše škola spolu se SRPŠ uspořádala již 6. 
Školský ples. Výtěžek z tohoto plesu bude věnován 

Lyžařský výcvikový kurz 8. třídy  v Olešnici v O.h.

Múzohraní, společné zpívání dětí s rodiči

Mikulášská nadílka v první třídě
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Přístavba stávající mateřské školy, kterou Obec 
České Meziříčí bude realizovat v tomto roce, pomů-
že vyřešit oddělená umístění tříd, dosud situovaných 
ve dvou objektech (v čp. 250 – vile a v domě čp. 62
u základní školy). 

Navržená přístavba je jednopodlažní objekt obdél-
níkového půdorysu s krátkým krčkem, který navazu-
je na rizalit stávající budovy MŠ. Podlaha přístavby 
je ve stejné výškové úrovni jako podlaha stávající 
předsíně. V novém křídle vznikne jedna třída pro 
25 dětí. Je zde navrženo zázemí pro pro 2 pedagogy, 

dále sociální zázemí pro děti – WC se sprchou, umý-
várna, šatna, místnosti pro denní aktivity – herna, 
pracovna a sklad výukových pomůcek (hraček), dále 
pak přípravna jídla a úklidová místnost. Vzhledem 
k navážce a zatrubněné vodoteči bude celý ob-
jekt umístěn na šikmých podporách, konstrukčně 
bude řešen systémem masivních dřevěných panelů 
DEKPANEL D. Hlavní vstup do areálu bude umís-
těn do dvora objektu, kde bude navazovat na nově 
zřízené parkoviště a pro bezbariérový přístup bude 
vybaven vnější zvíhací plošinou. 
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Kromě již probíhající výstavby multifunkčního hřiš-

tě za základní školou je dalším stavebním záměrem 
vestavba učeben do podkroví objektu. Do podkroví 
bude umístěna jazyková učebna, učebna informatiky, 
multifunkční (enviromentální) učebna,  kabinet – pra-
coviště psychologa, sociální zařízení a sklady. Prostor 
bude přístupný prodloužením stávajícího schodiště do 
podkroví a po provedení přístavby výtahu ze severní 
strany bude škola bezbariérová v rámci jednotlivých 
podlaží vč. podkroví. Vedle výtahové šachty bude při-
stavěno nové požární schodiště z ocelových nosníků 
doplněných schodišťovými stupni a podestami z oce-
lových pororoštů. Vše bude žárově zinkováno. Dále 
proběhnou udržovací práce stávajících učeben fyziky 
a chemie obsahující novou elektroinstalaci, úpravu 
osvětlení a vybavení novým nábytkem. Projekt je již 
připraven, čeká se pouze na schválení dotace. 

�
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Státní pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou pro-
vede rekonstrukci stávající polní cesty podél západ-
ního okraje zástavby obce České Meziříčí k areálu 
společnosti ZEMSPOL. Stavba byla určena navrže-
ným uspořádáním pozemků a společných zařízení 
v rámci schválené komplexní pozemkové úpravy, 
která v dané lokalitě respektovala polohu stávající 
polní cesty a souběžného melioračního příkopu. 

Začátek stavby je u vjezdové brány do areálu 
ZEMSPOL, konec stavby je v napojení polní cesty 
na silnici III/30818 České Meziříčí-Jílovice. Celková 
délka řešené komunikace je 1760 m, dokončení léto/
podzim 2018.  

Podstatou stavby je zřízení dostatečně únosné 
konstrukce vozovky se snadno čistitelným krytem, 
což umožní při odpovídající údržbě celoroční sjízd-
nost vozovky. Velký význam této polní cesty bude 
i v odlehčení provozu zemědělských strojů po ulici 
Záhumenská.
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Naše obec obdržela od Ministerstva  průmyslu a 

obchodu na základě pasportizace a vypracování pro-
jektu dotaci 1.5 mil. Kč na „Modernizaci veřejného 
osvětlení“ – výměnu osvětlovacích těles za úsporná 
LED svítidla. Úspora elektrické energie by měla tím-
to opatřením činit až na 90,8 MWh/rok,  což je 71,7 
%. Práce budou rozloženy do dvou let, mimo výměny 
těles dojde i k dokončení nátěrů sloupů, popř. výmě-
ně či opravě. Rozpočet celé akce je cca 4,5 mil. Kč 
a návratnost by měla být do sedmi let s tím, že se 
nebudou v nočních hodinách zhasínat 2/3 těles, jak 
je tomu nyní.
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Veřejné osvětlení u cukrovaru

Veřejné osvětlení u obchodů
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Foto: J. Poskočil
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23. února letošního roku se v Sokolovně uskutečnil další ročník celodenní kulturní akce Meziříčská kul-
turní bžunda III.

Děti pod vedením M. Bastlové předvedly pohádkovou fantazii ALENKA V KRAJI SNŮ A ZÁZRAKŮ.
Šťastné úsměvy malých herců po skončení hry a spokojenost přítomných rodičů i prarodičů svědčily o tom, 
že se toto poměrně náročné představení líbilo. Vystoupili: Alice Tláskalová, Míša Hlávková, Katka Klem-
tová, Kuba Klemt, Amálka Jurajdová, Natálka Jurajdová, Hedvika Tláskalová, Pepa Panenka, Lucka Panen-
ková, Pavla Podstatová, Eliška Podstatová, Anežka Podstatová, Anička Vojnarová, Anetka Bastlová, Katka 
Jílková, Tomáš Plesl, Matěj Brouček, Míša Broučková, Rozárka Pavlová, Kryštof Pavel.

Dospělí herci sdruženi ve spolku Meziříčská divadelní sešlost téměř čtvrt roku secvičovali komedii
ZE ŽIVOTA LIDÍ, jejíž děj vtipnou formou řešil, co by se stalo, kdyby zkrachoval místní cukrovar. Zaplně-
ný sál se báječně bavil komickými a odvážnými výstupy jednotlivých protagonistů a herci byli po zásluze 
odměněni dlouhotrvajícím potleskem. Poděkování zaslouží „rejža“ Roman Bednář, celá herecká parta a 
v neposlední řadě kulisáci se zvukařem. Na úspěšném představení se podíleli: David Jančura, Lukáš Baše, 
Karel Petr, Míša Kozáková, Míša Bastlová, Hanka Svobodová, Zuzka Luňáková, Monča Benáková, Martina 
Pleslová, Dana Malíková, Jolča Bednářová, Pepa Žďárek, Vladimír Tláskal, Michal Frič, Ivo Luňák, Honza 
Hlávko, Kuba Hloušek, Míra Trnovský, Pepa Beneš, David Kubíček, Roman Bednář a Pavel Urbánek.

Po přestávce následovala hudební část, v ní vystoupila zpěvačka Anetta s akustickou kytarou, soubor 
Factorial! Orchestra (mladí vynikající hudebníci z Týniště n. Orlicí) a akci zakončila skupina Čí je to vina. 

Meziříčská kulturní bžunda se stává nejvýznamnější zimní kulturní akcí s nejvyšší návštěvností, a to 
hlavně přičiněním party ochotníků vedené Romanem Bednářem. Již se těšíme na příští ročník!          -něm-

MEZIŘÍČSKÁ DIVADELNÍ SEŠLOST dosud uvedla:

27. února 2016 Rychlé šípy
27. února 2017  Bylo nás pět
23. února 2018 Ze života lidí

DIVADLO MALÝCH HERCŮ dosud uvedlo:

16. února 2014 Setkání u Aničky
1. února 2015 Hrátky s čertem
7. února 2016 Ať žijí duchové!
5. února 2017 Noc na Meříčštejně
14. února 2018 Alenka v kraji snů
  a zázraků

O tom, že současní ochotníci navazují na úctyhod-
nou tradici divadla v Českém Meziříčí, svědčí násle-
dující sonda do historie: 

����������������������������������
Podnět k založení ochotnického divadla v Meziříčí 

dal p. učitel Josef Kuřátko začátkem r. 1876. Prv-
ní divadelní představení „Nehas co tě nepálí“ 
bylo uskutečněno 7. května 1876 „Na Sále“. Pro 
úspěch bylo představení opakováno  tento první rok 
sedmkrát. Ochotníci potom dlouhá léta zkoušeli a 
vystupovali v hostinci Na Sále. Při rekonstrukci v r. 
1921 tam zřídili stálé jeviště. Brzy po I. světové válce 
obnovila tělocvičná jednota Sokol spolupráci s ochot-
níky. V červenci 1920 společně uvedli v režii Václava 
Poledne Mahenovu hru Jánošík na zahradě Václava 
Kuchaře.

Během let 1918-1938 divadelní ochotníci nastudo-
vali 143 her, Maryšu bratří Mrštíků, Vojnarku nebo 
Psohlavce Aloise Jiráska, hru Zvoník u Matky boží 
podle románu Viktora Huga, nebo současnou komedi 
Falešná kočička, kterou sehráli v r. 1925, tedy ještě 
před uvedením stejnojmenného fi lmu s úžasnou Vě-
rou Ferbasovou a Antonií Nedošínskou.

V hostinci Na Sále 14. 3. 1926 si připomínali pade-
sátileté trvání spolku. Ochotníci nazkoušeli stejnou 
hru, kterou se před padesáti lety představili, Nehas, 
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co tě nepálí. Pozdrav zaslal také čestný člen spolku 
Alois Jirásek. V tomto jubilejním roce sehráli k 75. na-
rozeninám Aloise Jiráska v zahradě hostince Na Staré 
3. a 6. června hru Lucerna. Navzdory špatnému po-
časí představení navštívilo na 2 000 osob. Oslavy o 
deset let později se konaly už v sokolovně, kde 29. 11. 
1936 sehráli ochotníci hru Jaroslava Vrchlického Noc 
na Karlštejně. Tentokrát mohli přivítat už pouze po-
sledního žijícího zakládajícího člena Jana Janečka.

Na pozvání meziříčských ochotníků ve válečných 
letech 1940-1943 několikrát spoluúčinkovali jako hos-
té členové Národního divadla v Praze: 1940 – Karel 
Kolar ve hře JAN VÝRAVA, Jiří Dohnal a K. Kolar ve 
hře OBLAKA, Antonie Nedošínská ve hře VELBLOUD 
UCHEM JEHLY, 1941: Milan Homola a Stanislav Neu-
man ve hře J.K.TYL, 1943: Václav Vydra st. ve hře NA 
BOUŠÍNSKÉ SAMOTĚ, 1944: Zdenka Baldová ve hře 
RODINNÁ POUTA atd.

����������������
I když byl v Meziříčí ustaven loutkářský odbor až 

v polovině 30. let, mlynář Karel Hrnčíř ml. nadšeně 
hrál pro děti i pro dospělé už v r. 1921. Děti si velmi 
oblíbily loutkové divadlo, jenž jim zdarma zapůjčil Ka-
rel Bukač. Ve školním roce 1921/1922 se s úspěchem  
odehrála čtyři představení.
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Učitelé s dětmi pořádali během roku deklamovací 

besedy pro rodiče, jejichž výtěžky byly ukládány do 
místní záložny. Z nich se platily různé školní pomůcky 
a výlety. Pokud je známo, první deklamovací beseda 
proběhla v květnu 1870. Téměř každoročně se besedy 
opakovaly, v letním období za příznivého počasí na 
některé zahradě, v zimě obvykle v hostinci Jana Hof-
mana (Na Staré). Kromě recitací básní děti zpívaly a 
hrály krátké divadlo. V listopadu 1875 na jedné takové 
besedě poprvé v Meziříčí zazněla píseň Kde domov 
můj z Tylovy hry Fidlovačka aneb žádný hněv a žád-
ná rvačka. V dalších letech děti hrály divadlo méně, 
většinou byla zábava pro děti organizována v rámci 
dětského dne nebo při cvičení sokolů. Poslední žákov-
ské divadlo sehrané před 1. sv. válkou byl Otesánek v 
březnu 1912 pod vedením zkušeného V. Poledne. 

Další školní divadla se uskutečnila 7. 3. 1926 pod 
názvem Zlatá nit, po válce potom 24. 6 1951 v po-Zlatá nit, po válce potom 24. 6 1951 v po-Zlatá nit
hádce O třech princeznách a Honzovi, děti účin- O třech princeznách a Honzovi, děti účin- O třech princeznách a Honzovi
kovaly v Babičce v r. 1957, Šedém pírku v r. 1959 a 
v poslední výpravné pohádce na prknech Sokolovny 
– Čarovné housle 3. 5. 1964. Poté již zapracoval zub 
času a dětské divadlo se z mnoha důvodů po několik 
desetiletí neobnovilo. Znovuzrození dětského divadla 
se datuje od 16. února 2014, kdy Dětské ochotnické di-
vadlo malých herců z Českého Meziříčí uvedlo v kině 
divadelní hru od Lumíra Kubátka Setkání u Aničky, 
do současné doby nacvičilo další 4 hry. -něm-

   

        

Alois Jirásek: LUCERNA  (představení v přírodě)
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Dne 28. dubna 2018
se bude v obřadní místnosti
OÚ České Meziříčí konat
SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.
V roce 2017 se narodilo celkem
29 dětí, z toho 13 holčiček
a 16 chlapečků.
K 1.1.2018 žilo v obci 
1862 obyvatel,
z toho 916 mužů a 946 žen. 
Věkový průměr činí 39,43 let.
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Mažoretky Gytta, které trénují již třetím rokem 
v Českém Meziříčí pod vedením Kateřiny Olexové 
a jejích dvou dcer Kateřiny a Viktorie, se účastní 
různých soutěží. Letošní soutěžní sezónu zahájily 
v Opavě, soutěží  Opavská růže. Bojovaly zde s 27 
choreografi emi. Mezi obrovskou konkurencí mažo-
retek z celé republiky i zahraničí se ovšem neztratily 
a přivezly do Českého Meziříčí krásných 18 medai-
lových umístění. 

Největším úspěchem bylo 1. místo v podiové se-
stavě dětí s náčiním pom.

Dále pak:
1. místo v podiové sestavě kadetek s náčiním pom 

a bat – tzv.mix
1. místo v miniformaci kadetek mix
1. místo sólo 2bat – Viktorie Olexová

Sezónu tak mažoretky zahájily s hrdostí a už se 
těší na spousty dalších soutěží, které je čekají. Před 
sebou mají dlouhou a nabytou sezónu plnou nových 
cílů a snů. Cílem pro letošní sezónu  bude co největší 
účast jejich choreografi í na Mistrovství České re-
publiky, kam se musí probojovat dvěmi základními 
koly. A snem největším??? Probojovat se přes tuto 
prestižní soutěž až na Mistrovství Evropy!!         -ol-

Zpravodaj Obce České Meziříčí 4/2018
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Po 1 Čt 1 Čt 1Čt 1 Čt 1 Ne 1 Út 1 Pá 1 Ne 1 St 1 So 1 Po 1 Čt 1 So 1

Út 2 Pá 2 Pá 2 Po 2 St 2 So 2 Po 2 Čt 2 Ne 2 Út 2 Pá 2 Ne 2

St 3 So 3 So 3 Út 3 Čt 3 Ne 3 Út 3 Pá 3 Po 3 St 3 So 3 Po 3

Čt 4 Ne 4 Ne 4 St 4 Pá 4 Po 4 St 4 So 4 Út 4 Čt 4 Ne 4 Út 4

Pá 5 Po 5 Po 5 Čt 5 So 5 Út 5 Čt 5 Ne 5 St 5 Pá 5 Po 5 St 5

So 6 Út 6 Út 6 Pá 6 Ne 6 St 6 Pá 6 Po 6 Čt 6 So 6 Út 6 Čt 6

Ne 7 St 7 St 7 So 7 Po 7 Čt 7 So 7 Út 7 Pá 7 Ne 7 St 7 Pá 7

Po 8 Čt 8 Čt 8 Ne 8 Út 8 Pá 8 Ne 8 St 8 So 8 Po 8 Čt 8 So 8

Út 9 Pá 9 Pá 9 Po 9 St 9 So 9 Po 9 Čt 9 Ne 9 Út 9 Pá 9 Ne 9

St 10 So 10 So 10 Út 10 Čt 10 Ne 10 Út 10 Pá 10 Po 10 St 10 So 10 Po 10

Čt 11 Ne 11 Ne 11 St 11 Pá 11 Po 11 St 11 So 11 Út 11 Čt 11 Ne 11 Út 11

Pá 12 Po 12 Po 12 Čt 12 So 12 Út 12 Čt 12 Ne 12 St 12 Pá 12 Po 12 St 12

So 13 Út 13 Út 13 Pá 13 Ne 13 St 13 Pá 13 Po 13 Čt 13 So 13 Út 13 Čt 13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2 0 1 8

Roční informativní kalendář http://kalendar.beda.cz/rocni-informativni?year=2018&type=empty

1 z 2 28.12.2017 10:15

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

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

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

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

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

St 31 So 31 Čt 31 Út 31 Pá 31 St 31 Po 31
http://kalendar.beda.cz     

Roční informativní kalendář http://kalendar.beda.cz/rocni-informativni?year=2018&type=empty
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TS České Meziříčí v letošním roce dokoupily 

další 3 kontejnery ke svážení bioodpadu, které 
budou umístěny v ulici Jul. Fučíka u Roubalo-
vých, dále na parkovišti u Sokolovny a v ulici parkovišti u Sokolovny a v ulici parkovišti u Sokolovny
Zahradní u býv. Hájkova zahradnictví. Ostatní 
sběrná místa zůstávají nezměněna. Znovu upo-
zorňujeme na nutnost odkládat pouze trávu, listí, 
květiny, plevel, zbytky rostlin, odřezky stromů
a keřů, štěpku, popř. spadané ovoce. Jiný odpad 
nebude vyvezen. Biokontejnery jsou přistaveny vždy 
od pátku do neděle. Svoz hnědých biopopelnic bude 
zahájen 4. dubna a skončí 31. října. 

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
4 MULTICAR M25 km 20

RUČNÍ NALOŽENÍ + SLOŽENÍ h 150

Všechny ceny jsou uvedeny včetně  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.
Objednání na tel.725 890 440 nebo v kanceláři TS.

CENÍK SLUŽEB 2018
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Pracovníci TS žádají všechny pejskaře, aby Pracovníci TS žádají všechny pejskaře, aby 
se chovali ohleduplně k ostatním obyvate-
lům obce při venčení svého psa !
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������cké služby České Meziříčí s.r.o.�
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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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�provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

Vybírané nebezpečné odpady:�
Ø� ������������������
Ø� barvy, lepidla, pryskyřice�
Ø� rozpouštědla�
Ø� kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie�
Ø� detergenty, odmašťovací prostředky�
Ø� staré léky�
Ø� �����������
Ø� akumulátory (i plné)�
�

Další odpady, které od Vás odebereme:�
Ø� pneumatiky (osobní)�
Ø� monočlánky�
Ø� elektropřístroje ��radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.�
Ø� ledničky, mrazničky�
Ø� �����������
Ø� zářivky, výbojky             �
� �
�
�

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, 
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný 
odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti. �

�
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! �

ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! �
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU ! �

ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA 
MÍSTĚ !�
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Stanoviště:                                 u Štěpařů�ul.B.Němcové �������������������������
���������������ČESKÉ�MEZIŘÍČÍ� ������� ������������–�������������
� � U Zohornů��ul.J.Fučíka���������������–������������
� � Skršice� ���������������������

Přineste nám svůj odpad !�
Chraňte naše životní prostředí !�

�


