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Usnesení č. 2/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 20.
června 2018:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou
paní Michaelu Kubíčkovou a ověřovateli zápisu pana
Ing. Petra Pekaře a pana Josefa Chudého.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet
za rok 2017 s výhradami, přijímá navržená opatření
k nápravě zjištěných chyb a schvaluje účetní závěrku
hospodaření obce za rok 2017.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku MŠ
České Meziříčí.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ
České Meziříčí.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku
p.č. 533 o výměře 2220 m2 za nejvyšší navrženou cenu
Kč 506,-/m2 panu XXX.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti
a doporučení rady obce záměr obce na prodej části
pozemku p.č. 145/3 (dle plánku) s podmínkou zapracování do studie parkoviště u MŠ od pana Kozáka.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti
a doporučení rady obce záměr obce na prodej pozemku
p.č. 6161/2 v k.ú. České Meziříčí dle geometrického
plánu.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti
a doporučení rady obce záměr obce na prodej pozemku
p.č. 247/13 v k.ú. České Meziříčí za předpokladu souhlasu zbývajících majitelů tohoto řadového domu, pod
kterou vede kanalizace.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti
a doporučení rady obce záměr obce na prodej části pozemku p.č. 16/1 v k.ú. Skršice dle nákresu.

11. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky spolkům
působícím v Českém Meziříčí dle návrhu Rady obce,
příloha č. 2.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje Knihovní řád, příloha č. 3
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Usnesení č. 3/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 8.
srpna 2018
1. Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou
paní Michaelu Kubíčkovou a ověřovateli zápisu pana
Ing. Petra Pekaře a paní Vladislavu Černou.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje akci 11703 – IROP,
Rekonstrukce půdních prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti ZŠ České Meziříčí (příloha č. 2)
a pověřuje Radu obce vypsáním výběrového řízení na
zhotovitele tohoto díla.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje akci „Kanalizace
České Meziříčí – ul. Bož. Němcové“ podpořenou SFŽP
(příloha č. 3) a pověřuje Radu obce vypsáním výběrového řízení na zhotovitele této stavby.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje akci Projekční práce na inženýrské sítě v lokalitě U Hřbitova a pověřuje:
- Radu obce vypsáním výběrového řízení
- starostu obce podepsáním smlouvy s fi rmou
Ing. Miloslav Pišta PROJEKTIS, Víta Nejedlého
893, 500 03 Hradec Králové za nabídnutou cenu
220.099 Kč včetně DPH.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7 (příloha č. 4).
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o průběhu investičních záměrů obce.
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o projednávání Územního plánu obce České Meziříčí – viz.
Veřejná vyhláška, projednání 3. září 2018.
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V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí byly pro
volební okrsek České Meziříčí a Skršice zaregistrovány kandidátní listiny těchto volebních stran:
1. Sdružení politického hnutí STAN a nezávislých kandidátů
2. NAŠIM DĚTEM
3. Obec pro lidi
4. MLADÉ MEZIŘÍČÍ
5. Sdružení nezávislých kandidátů v Českém Meziříčí
6. Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
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Obec České Meziříčí podala v loňském
roce žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 53 Udržitelná
doprava – integrované projekty SCLLD – SC
4.1 a výzvy č. 3 IROP „MAS Pohoda - IROP –
Bezpečnost dopravy I“ na projekt „Zvýšení
bezpečnosti dopravy v centru obce České Meziříčí a zajištění bezpečné přístupové chodecké trasy do ZŠ České Meziříčí“. Projekt byl schválen k financování, proto
bylo přistoupeno k jeho realizaci s cílem zvýšit bezpečnost chodců a uživatelů veřejné
dopravy a ve svém důsledku i bezpečnost
uživatelů automobilové dopravy v ulici Zahradní a Jana Výravy. Stávající stav nezajišProjekt je spolufinancován z prostředků EU
ťuje bezpečný pohyb chodců, zvláště žáků,
po komunikaci, kterou využívají osobní i nákladní auta vč. traktorů. V rámci kontroly
byla tato komukace vyhodnocena jako nebezpečná. Přihlehlý chodník není odvodněn,
Celkové způsobilé výdaje projektu činí 739 347 Kč
výšky obrubníku je nedostatečná, v zimě se
a podpora z EU (EFRR) je 95%, tedy 702 379 Kč (5%
tvoří nebezpečné náledí, které znemožňuje pohyb
připadne na spolufinancování z rozpočtu obce). Stachodců. Nový bezbariérový chodník bude napojen
vební práce na základě výsledků výběrového řízení
na již zrealizovaný přechod přes okresní komunikaci
provede firma Stavibet a.s., předpokládaný termín
III/30815 u obchodů a po dokončení vznikne bezpečukončení realizace projektu je 30. 9. 2019.
ná chodecká trasa zvláště pro žáky Základní školy.
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Obec plánuje v příštím roce rozšířit síť stávajících
chodeckých komunikací v obci, konkrétně podél
průtahu silnice III/30817 na Mokré (ul. J. Fučíka a
Mochovská) s cílem zajistit bezpečný pohyb chodců.
Nová stavba je navržena jako samostatný chodníkový
pás, od silnice oddělený zeleným travnatým pásem.
Celková délka chodníku včetně přerušení rozjezdy
místních komunikací je 480,30 m, šířka chodníku
bude 1,60 m (vzdálenost mezi zahradními obrubníky). Součástí stavby bude úprava samostatných
sjezdů (chodníkových přejezdů), povrch chodníků
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a samostatných sjezdů bude z betonové skladebné
dlažby. Nasvětlení chodníku bude provedeno stávajícím veřejným osvětlením, které prochází postupnou
rekonstrukcí. Dopravní omezení bude po dobu stavby
částečné (zúžení průjezdného profilu, snížení rychlosti, práce na silnici). Předpokládá se provádění prací v
kratších pracovních úsecích se zúžením silnice na jeden jízdní pruh. Přístup ke stávajícím objektům bude
zachován. Předpokladané zahájení stavby je podle
zpracované projektové dokumentace v roce 2019,
k financování stavby obec požádá o dotaci.
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Stará dřevěná autobusová čekárna v Záhumenské
ulici byla nahrazena moderní prosklenou zastávkou,
která je společně s novým objektem firmy MEDILAB
ukázkou moderní výstavby v této části obce.
V další etapě bude realizován nový chodník naproti zastávce jako zakončení chodecké trasy z lokality
V Poli přes Mochovskou ulici okolo Zemspolu na Zahumenskou ulici.

Po realizaci obecní kanalizace ve spodní části
obce a jejím tříletém úspěšném provozování přistoupila obec k další etapě výstavby – odkanalizování
ulice Bož. Němcové směrem na Rohenice. Schválený
projekt nahradí stávající lokální nedostatečné čištění splaškových vod napojením na již vybudovaný kanalizační systém s konečným čištěním v komunální
ČOV. V obci je v provozu gravitační kanalizace z potrubí DN300, kanalizační přípojky DN150 a DN200.
Vzhledem k nepříznivým spádovým poměrům je v ul.
Bož. Němcové navržena také gravitační kanalizace
v délce 1980 m, na ni bude navazovat 7 dílčích kanalizačních sběračů. Bude provedeno 109 kanalizačních přípojek a stavba umožní připojení 301 obyvatel
této části obce.
Částečné omezení silničního provozu bude označeno dopravním značením v souladu se stanovením
silničního správního úřadu MÚ v Dobrušce, případná úplná uzavírka bude povolena samostaným rozhodnutím Obecního úřadu České Meziříčí.
Obec obdržela od Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí
2014-2020 dotaci v celkové výši 21,3 mil. Kč. Zahájení se předpokládá příští rok, dokončení v roce 2020.
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Nová autobusová čekárna v Záhumenské ulici
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Jako součást základní technické vybavenosti obce
Skršice bylo v létě provedeno rozšíření tamního vodovodu o 2 nové řady v celkové délce 145 m včetně
zřízení 25 nových domovních přípojek. Vytvořily se
tím možnosti pro připojení 30 nemovitostí k obecnímu vodovodu. Náklady stavby dosáhly zhruba
700.000 Kč, výkopové práce provedly Technické
služby České Meziříčí, připojení Královéhradecká
provozní a.s.

Obec využila možnosti finanční podpory z fondů Státního programu na podporu úspor energie
EFEKT 2017-2021 a na základě zpracovaného energetického posudku a pasportu stávajícího veřejného
osvětlení došlo k výměně svítidel za úspornější LED
svítidla. Současně probíhají opravy a nátěry sloupů
VO průběžně po celé obci.
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V pátek 20. července 2018 se v kině Čceské Meziříčí sešli ti, kteří na vlastní kůži zažili velkou vodu, která se
obcí prohnala 23. a 24. července před 20 lety. Přišli i mladší, kteří tuto událost znali pouze z vyprávění. Ke zhlédnutí byla instalována výstava fotografií a také film, který pořídil p. Pavel Láska. V besedě vystoupil mj. bývalý starosta obce p. Panenka, jehož poznámky jsou uvedeny v článku. Přítomní se shodli na tom, že ani po 20 letech od
této události nebyla učiněna taková opatření, aby se podobné neštěstí neopakovalo. V poslední době ale dostává
konkrétnější podobu verze povodňové ochrany suchým poldrem na Dědině v Mělčanech u Dobrušky, snad se tedy
dočkáme větší jistoty při jarním tání a letních přívalových deštích.
Mimořádná katastrofální povodeň v noci z 22. na
23. července 1998 postihla část severovýchodních
Čech, nejvážněji zasáhla a poškodila obce Rychnovska. Příčinou vzniku této povodně byly extrémní
bouřkové přívalové srážky na Orlických horách a
podhůří (na ploše přibližně 20x50 km), kdy v zasažené oblasti přesáhly intenzitu tzv. „katastrofického
lijavce“ s dobou trvání asi 8 hodin a dosaženým
úhrnem téměř 200 l/m2. Nebývalá přívalová vlna
zaplavila během několika hodin 26 734 ha v 31 obcích Rychnovska, úplně zničeno bylo 31 domů a bytů,
záplava se přímo či nepřímo dotkla 27 600 obyvatel.
Řádění vody si vyžádalo 6 lidských životů. Ničivá
vlna poškodila stovky kilometrů silnic a místních komunikací, strženo bylo 10 mostů a desítky mostků.
Velké ztráty vznikly úhynem zvířectva v domácích
chovech nebo ve volné přírodě. Celková škoda povodní byla vyčíslena na 1,927 mld. Kč. Při povodni v
jeden den zasahovalo na území okresu současně 534
hasičů ze 136 jednotek požární ochrany, 135 policistů, 114 zdravotníků, 507 příslušníků Armády ČR a
114 příslušníků civilní ochrany.
V naší obci se povodeň dotkla téměř poloviny všech
domů (tj. přibližně 220), zatopeny byly ulice Osvobození, Na nábřeží, Záhumenská, Nad Dědinou, Fučíkova, Zahradní a velká část ulic Boženy Němcové, Jana
Výravy a Nerudovy. Rozlitá voda obec rozdělila na
dvě části bez možnosti projetí.
I přes hlavní komunikaci se valila voda. Jediné spojení bylo dlouhou objížďkou přes Královu Lhotu, Skršice, Tošov a Mokré, a to až do doby kdy voda strhla
mostek na Stavě k Mokrému. Pak již spojení nebylo
možné vůbec. Zatopení obce trvalo zhruba od 7. hodiny ranní do 19. hodiny večerní, kdy hladina dosáhla
historického maxima. Ve večerních hodinách začalo
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opět pršet, později se situace uklidnila a voda začala
pozvolna klesat.
I když u nás voda příliš nebourala, poškození obce
bylo značné. Byla kompletně stržena lávka přes řeku
u Šolínových, další lávka u školy měla silně poškozené pilíře. Poničeny byly též místní komunikace a
chodníky. Jeden rekreační domek hrozil sesutím.
Hlavní škody byly však v domácnostech a rodinných
domcích - promáčení zdiva, zničené podlahy, zničený nábytek, poškozené el. spotřebiče apod. Toto se
prakticky týkalo všech 220 domů. Obdobně tomu bylo
i v budovách obce. Hlavní škody byly v budově školy v
šatnách, kotelně, tělocvičně, žákovské dílně, údržbářské dílně školníka, ve třídách školní družiny, cvičné
kuchyňce, školní jídelně, kuchyni, v kanceláři a skladech. Poničen byl i byt školníka a další pomocné skladové prostory školy. Všechny tyto prostory byly plné
naplaveného jemného bláta. Převážná část vybavení
byla promáčena a zničena. Ušetřeno nebylo ani školní
hřiště, kde voda odnesla a zničila vše. Stejná situace
byla i v budově obecního úřadu. Zde byla postižena
veřejná knihovna, místnosti důchodců, kotelna, zasedací místnost, mandlovna prádla a sociální zařízení.
Postiženy byly též prostory hasičské zbrojnice - garáže, spolková místnost, sociální zařízení a sklady.
Mateřská škola měla především zničeno dopravní
hřiště, skladové a sklepní prostory včetně kotelny. Z
ostatního vybavení v obci byla plně zničena telefonní
ústředna. Její opětné uvedení do provozu trvalo několik týdnů. Obnova dodávek elektrické energie rovněž
trvala několik dnů, uvádění do provozu bylo prováděno postupně. Předběžně stanovená výše škod v obci
byla odhadnuta na 50 mil. Kč, z toho na majetku obce
na 7 milionů Kč.
Zapsal: J. Panenka, starosta obce 1998
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Jsme v druhé polovině roku a my důchodci máme
za sebou spoustu výletů spojených se spoustu zážitků. Rádi navštěvujeme naši krásnou zemi od severu
k jihu a od západu k východu. Krásně je ale třeba
hned za humny – Obora v Opočně, „náš“ Mochov,
a co potom takový kostelíček u Ducha v Dobrušce!
Příjemná jsou i pravidelná posezení ve společenské
místnosti na obecním úřadě, kde kromě jiného plánujeme svoje výlety. Ale léta přibývají, proto přivítáme každého, kdo by vymyslel něco nového a kdo by
chtěl pomoci. Ne vždy se všechno povedlo na jedničku, přesto by byla škoda nepokračovat v kulturním
obohacení života meziříčských seniorů.
-jr-

Meziříčtí senioři v Lesích České republiky Týniště

Dlouhé Stráně

Jeskyně Na Pomezí

Čapí hnízdo

Kostelík v Klášteře n. Dědinou

Myslivna Mochov

Stezka Korunami stromů
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Letošní dlouhé a horké léto pomalu končí, školní
rok začíná a s ním se náš život vrací do normálních
kolejí, k nímž patří pro mnohé z nás i návštěva obecní knihovny. Ta naše, meříčská, má své nezastupitelné místo v kultuře obce již 123 let. Mnozí si jistě
vybavují oslavy 120 let založení „Čtenářské besedy“,
za jejíž následovnici se naše knihovna má tu čest
považovat. Od nich uplynuly již tři roky. Knihovna
nyní pokračuje ve své činnosti v prostorách bývalé
obřadní síně vedle cukrárny. Obec plánuje provést
změnu vytápění z akumulačních kamen na plynová
topidla spolu se zateplením prostoru. Ve výhledu je i
výměna netěsných oken za plastová.
Pro informaci si dovolím předložit trochu suchých
čísel. V současné době má knihovna 196 registrovaných a převážně aktivních čtenářů, z toho 55 dětí
do 15 let. Nejstarší čtenářkou je paní Marie Červená z Dolních Ředic, které je neuvěřitelných 91 let,
nejmladší registrovanou čtenářkou je pětiletá Alice
Herzánová z Českého Meziříčí. Návštěvníci knihovny si mohou vybrat z 6011 titulů pro dospělé i děti,
případně z 5 druhů časopisů. On-line katalog je k
dispozici 24 h denně a obsahuje 6535 knih.
Při své práci se spolu s kolegyní Jitkou snažíme
zaměřovat na čtenáře všech věkových kategorií,
hlavně však na děti školního věku, které od knih
odvádí spousta lákadel v podobě moderních multimédií. Samozřejmostí jsou návštěvy tříd ze školy,
školní družiny, či mateřské školy, pomoc při výběru
tzv. „povinné četby“, případné rezervace více frekventovaných titulů. Poslední významnou akcí před
prázdninami bylo již tradiční „Pasování prvňáčků
na rytíře řádu čtenářského“, které proběhlo ve
spolupráci se školou, obecním úřadem a za účasti
významého hosta, pana PaedDr. Josefa Lukáška,
spisovatele a krajského radního.
Nyní mi nezbývá než poděkovat všem našim čtenářům za přízeň, obecnímu úřadu v Českém Meziříčí za podporu a připomenout veřejnosti, že od září
bude bude knihovna otevřena opět v pondělí od 13
do 15 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin. Spolu s Jitkou Štěpánovou se budeme těšit na vaši návštěvu.
Mgr. Jana Čížková
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Dětský pěvecký sbor při ZŠ v Českém Meziříčí
MEZISSIMO byl založen sbormistrem Mgr. Zbyňkem Mokrejšem (odchovancem naší ZŠ) na počátku
roku 1998. V současné době sbor řídí Mgr. Marta
Světlíková po stránce hudební, v organizačních
věcech jí pomáhá p. učitelka Mgr. Dana Šolínová.
Mezissimo sdružuje ve třech odděleních více než 70
zpěváků. Nejmladším oddělením je Pramínek I., který navštěvují žáci 2. a 3. třídy. Druhým oddělením je
Pramínek II., do kterého docházejí žáci 4. a 5. třídy a
koncertním oddělením je Mezissimo (6. až 9.třída).
Z bohaté činnosti za uplynulých 20 let připomeňme
zisk zlatého pásma v oblastním kole Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů v Hradci
Králové v letech 2003-2009, zisk stříbrného pásma
na mezinárodním festivalu Svátky písní Olomouc
11.6.2004, účast na jubilejním 30. ročníku mezinárodního dětského kulturního festivalu Joy of Europe
v Srbském Bělehradu, účast na 1. ročníku Celostátní
přehlídky dětských sborů Světlo za Lidice, soutředění v Chorvatsku a 7 koncertů v kostelích na Makarské riviéře a také koncertní zájezd do Rumunska do
oblasti Banátu, kde žijí naši krajané.
V nedávné minulosti se sbor zúčastnil zájezdu do
partnerského města Velké Meziříčí, zpěváci dále zazpívali na velkých oslavách 80. výročí naší školy a ve
spolupráci s Polyfonním sdružením Nové Město n.
Met. uvedli v kostele sv. Kateřiny Českou mši vánočFoto z oslav výročí sboru
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Bývalí i současní členové MEZISSIMA

ní J. J. Ryby. Rok 2016 byl ve znamení operek Zdeňka
Svěráka. A rok 2017 byl pro Mezissimo opět rokem
zlatým. Z krajské přehlídky si zlaté pásmo přivezlo
nejen Mezissimo, ale také přípravný sbor Pramínek.
Všechny tyto úspěchy jako výsledek tvrdé a poctivé
přípravy byly zmíněny na oslavách 20 let sboru, které
proběhly 16. června 2018. Oslavy byly zahájeny slavnostním setkáním v kině, pokračovaly prohlídkou
Základní školy a vše zakončil slavnostní koncert v
kostele sv. Kateřiny.

Všem současným, ale i bývalým členům sboru patří
velký dík za snahu a obětavost při nácvicích i koncertech. Velké uznání zaslouží také sbor Celeste Canto
za svůj temperamentní, mladistvý projev. Ovšem největší poděkování za náročnou přípravu žáčků v začínající zpěváky, kteří později dosahují vzpomínané
výsledky, včetně skvělé propagace domovské školy a
obce, patří hlavně Mgr. Martě Světlíkové, Mgr. Zbyňkovi Mokrejšovi a Mgr. Daně Šolínové.
Foto: Jiří Matějů, info@jm-photography.cz
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Foto: V. Němeček

3. září 2018 nastal pro 33 nových prvňáčků slavnostní okamžik – nastoupili do Základní školy v Českém Meziříčí. 16 žáčků z 1A povede dočasně p. uč.
Mgr. J. Čížková, 17 prvňáčků z 1B p. učitelka Mgr.
I. Ježková. Letos školu navštěvuje celkem 262 žáků.
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Foto:
oto: V. Němeček
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Beatový festiválek
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Foto: J. Poskočil a V. Němeček

Vystoupení Prague Cello Quartet pro ZŠ

Turnaj v malé kopané

Turnaj v nohejbale

Hasičské loučení s létem

Volejbalový turnaj
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PŘEVRAT
Dne 28. října 1918 se v obci ledacos proslýchalo.
Zpráva stihala zprávu, nikdo nevěděl, kde se vzaly,
ale málokdo jim přikládal víry.
Až 29. října ráno přišla na poštovní úřad depeše o
převratu, hlásící, že české země jsou prohlášeny samostatným státem, že rakouské vojsko opouští bojiště a spěchá do svých domovů. „Máme samostatnost
– republiku“, šlo od úst k ústům. Zpráva ta se bleskurychle rozšířila po vesnici, ale byla příliš radostná a
ohromující, aby se jí všeobecně uvěřilo. Obchodník V.
Kudera první vztyčil červenobílý prapor, za ním objevily se prapory na hostincích č. p. 92 a 97, na kovárně
a jinde. Krátce po 9. hodině projel obcí automobil,
v němž seděli asi tři občané, kteří mávali praporky a
provolávali slávu republice.
V tu dobu byla zde právě patrola od maďarského
pluku z josefovské posádky ubytovaná v hostinci „Na
sále“, kde hlídala tři místní desertery. Byli to: Karel
Svatoň, Josef Šitina a Václav Rajchl. Několik občanů,
vedených vojínem na dovolené Jaroslavem Truněčkem, žádalo poddůstojníka, aby zatčení byli propuštěni, že rakouské armády již není. Tomu se však velitel patroly vzepřel a prohlásil, že jich nepropustí. J.
Holanec vypravuje: „Uměl špatně německy a nemohli
jsme mu vše vysvětliti. Proto jsme šli na četnickou
stanici a žádali tam o propuštěná uvězněných. Byli
jsme však odmítnuti s tím, že zběhové byli předáni
eskortě, která za ně zodpovídá. Prohlásili jsme, že je
propustíme sami. Strážmistr Procházka se proti tomu
ohradil a pravil rozčilen, že proti nám použije moci a
třeba i zbraně. Podotkli jsme, že si jejich propuštění
vynutíme, při čemž J. Truněček ukázal na svůj vojenský revolver a kovář J. Červený řekl, že máme také
zbraně připraveny. Dále jsme nevyjednávali, odešli
jsme do hostince a dotyčné jsme propustili. Eskortě
jsme vysvětlili, že i oni jsou od nynějška volni. Tomu
rychle porozuměli a odešli.
Brzy potom se trousili z cukrovaru vojíni strážní
setniny na nádraží. Mezi prvními byl i velitel setniny
leutnant Steiner z Broumova, ale bez „hvězdiček“; ty
mu ořezali, ač se dlouho bránil. Zatím hoši z opočenské měšťanské školy sesazovali po vsi s trafik „orlíčky“ a házeli je do vody. Odpoledne jsme narychlo sehnali hudbu a večer prošel celou vsí průvod za jásotu,
veselí a zpěvu národních písní. U většiny byla radost
a nadšení u některých však byla zřejma nejistota, nedůvěra a opatrnost.
Dne 30. listopadu přišel sem z Opočna okrskový
náčelník „Sokola“ Ondrák a dal svolati schůzi všech

��

členů jednoty. Na schůzi, která byla četně navštívena,
nám oznámil, že sokolské jednoty mají převzíti bezpečnostní službu na drahách, v obcích a továrnách do
té doby, než ji budou moci obstarati příslušné úřady.
V té schůzi jsem byl zvolen velitelem obvodu, k němuž
patřily obce: Meziříčí, Rohenice, Králova Lhota. Skršice-Tošov a nádraží Opočno. Zároveň jsem byl jmenován důvěrníkem okresního Národního výboru z té
příčiny, že ve zdejším cukrovaru pracovalo přes 80
ruských a 40 italských zajatců a několik mužů bývalé
pracovní setniny. Navečer 1. listopadu byly ve schůzi
rozvrženy hlídky na členstvo a dorost; dohlížitelem
zvolen František Špulák. Na žádost ředitelství byla
dána do cukrovaru stálá stráž a určena pochůzková
hlídka při střídání směn. Hlídky dbaly hlavně o zachování pořádku a bezpečnosti v celém obvodu hlavně
v noci, dále dohlížely, by se nevyvážely potraviny a
bděly nad tím, aby se vývoz cukru z cukrovaru děl
pouze se svolením Národního výboru. Za několik dní
zdráhali se zajatci a vojíni pracovati za dosavadních
podmínek a žádali o propuštění. Na zakročení předsedy N. v. Pavlíka z Opočna a Ondráka dostávali nadále
týž plat jako jiní zaměstnanci. Opatření to stalo se
v zájmu nerušeného provozu, aby cukrovka nezůstala
nezpracována a kampaň se dokončila. Dne 5. listopadu byly hlídky odvolány a službu převzala četnická
stanice. Až do toho dne se konala služba v sokolském
kroji s puškami (Werndl) jež jsme obdrželi v Jaroměři
od sokolského župního výboru z vojenských skladišť.
Moje služba však trvala až do 15. února 1919. Nyní
bylo nutno vypraviti zajatce a vojíny buď do jejich
domovů neb do táborů. Zároveň se vedl soupis vojínů
vracejících se z front a spisováni příslušníci ročníků,
které měly nastoupiti vojenskou službu v republice.
První dny se úřadovalo v obecní kanceláři, později
propůjčil místnost K. Otčenášek v hostinci „Na sále“.
Písemné práce mně pomáhali vésti V. Kudera a Fr.
Rajchl. Od okres. Národního výboru obdržel jsem na
cestovném k úhradě poštovného celkem 80 K. Ostatní sokolská služba byla z ochoty a zdarma. Obci ani
jednotě nevzešly žádné výdaje mimo za povoz, který
byl do Jaroměře poslán pro výzbroj.
Přes různá menší nedorozumění zůstává nám milá
vzpomínka, že v té vážné době bylo tolik vlastenecké
obětavosti a pochopení. Pořádek byl všude zachován;
nebylo žádných neshod, dík tomu, že i občanstvo
rychle pochopilo náš úkol. Všechny obtíže jsme rádi
snášeli pro dobro naší nově osvobozené vlasti.
První radost ze samostatnosti a konce války se
brzy po převratu kalila. S front sjížděli se utrmácení,
špinaví a zavšivení vojíni domů, aby v několika dnech
šli brániti Slovenska a Těšínska. Zásobovací obtíže a
nedostatek trvaly; zdálo se, že není útrapám konce.
Brzy bylo zřejmo, že i svoboda žádá si obětí a sebezapření. A tak i málo lidí tuto nutnost pochopilo!
Výňatek z Kroniky obce České Meziříčí, sepsal
K. Dvořák, kronikář obce (*14.1.1895, † 24.10.1951)

Zpravodaj Obce České Meziříčí 9/2018

�����������������������������������������������������������������
V Českém Meziříčí probíhal od 10. 8. – 12. 8. 2018
prázdninový společný Otevřený trénink reprezentace České a Slovenské republiky a NOZOMI DŽÓDÓ
SEMINÁŘ, včetně zkoušek na stupně kjú.
Seminář pořádá tradičně sportovní klub Nozomi
Dojo Hradec Králové. Organizátorem a garantem
akce byl meziříčák Pavel Tomeš (na fotografii
vpravo vzadu), který se džódó věnuje již několik let
a vede cvičení v Hradci Králové a Českém Meziříčí
a je vedoucím reprezentace. Akce probíhala pod patronací České Federace Kendó.
Seminář navázal na loňský rok a v Českém Meziříčí se tak opět sešla skvělá parta sportovců, kteří si
přijeli doplnit vzdělání v japonském bojovém umění
džódó, vylepšit svoje sportovní výkony, případně
vykonat zkoušku na stupně kjú. Na seminář přijeli
sportovci z oddílů Aikido Hradec Králové, Shin Bu
Kan Opava, Hikari Dojo Košice a samozřejmě Nozomi Dojo Hradec Králové.
Třídenní seminář byl velmi náročný, nehledě na
to, jak horké počasí panovalo venku, ale i uvnitř tělocvičny. Zkoušky probíhaly podle Zkušebního řádu
České Federace Kendó a všichni je úspěšně složili.
Seminář probíhal opět ve spolupráci s Hikari
Dojo Košice. Slovenští sportovci jsou velmi úspěšní.
Pravidelně sbírají medaile na mezinárodních pohárových soutěžích, Mistrovstvích Polska, Maďarska a
Mistrovství Evropy.
Mistrovství Evropy v džódó se koná 29. 9. – 30. 9.
2018 v Maďarsku, a tak jistě budeme českým i slovenským sportovcům držet palce.

Doplňující informace:
Džódó je japonské bojové umění využívající džó
– střední hůl z tvrdého dřeva – délka 128 cm, a překládá se jako „cesta hole“. Cvičení džódó poskytuje
variabilitu pohybu, umožňuje rozvinout pohyblivost
kloubní a svalové soustavy kontrolovaným způsobem.
Jako většina bojových umění rozvíjí i jeho vnitřní
stránku, sebedůvěru, postoj k ostatním a smysl pro
hodnoty lidského života. Cvičení džódó vyžaduje
velkou dávku vnitřní disciplíny, spoustu odvahy, celoživotního úsilí a práce. Přirozeným způsobem rozvíjí
běžné lidské dovednosti.
Text a foto: Dagmar Honsnejmanová
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Letošní extrémně suché léto se projevilo na Dědině i ve Zbytkách, kde zmizel potok i všechny mokřady.
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SEZN AM KULTURNÍCH AKCÍ
podzim/zima 2018

ZÁŘÍ
7. 9.

ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH KURZŮ

22.9.
18 h.

NOC SOKOLOVEN

(TJ SOKOL)
(TJ SOKOL)

Sokolovna

27.9.
19 h.

KDO Z VÁS POZNÁ ZNÁMÝ HLAS?

13.10.
19 h.

DIVADLO ZDOBNIČAN: “LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY”

28.10.
14 h.

OSLAVY VÝROČÍ REPUBLIKY

(TJ SOKOL)

Sokolovna

ŘÍJEN
21.10.
16 h.

Sokolovna

(Obec ČM)

100 LET REPUBLIKY � VÝSTAVA (zasedací místnost OÚ)
Slavnostní zahájení + kulturní program

(Obec ČM)

(Obec ČM, SOKOL)

Pietní akt u sochy TGM + kulturní pásmo v Sokolovně
(bližší informace uvedeny na plakátech)

LISTOPAD
1.11.
18 h.

HALLOWEEN

24.11.
18 h.

OCHUTNÁVKA VÍN

26.11.
18 h.

Základní škola

(ZŠ, Obec ČM)

S JAWOU NA CESTÁCH � beseda s promítáním
Kino

(Obec ČM)

(Obec ČM, SZVM)

PROSINEC
2.12.
17 h.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Střed obce

7. 12.

VĚNEČEK TANEČNÍCH KURZŮ

13.12.
18 h.

VÁNOČNÍ KONCERT OPOČENKY

25.12.
8 h.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ POCHOD

16.12.
17 h.

kino

VÁNOČNÍ KONCERT DPS MEZISSIMO
kostel sv. Kateřiny
střed obce

12.1.2019 REPREZENTAČNÍ PLES OBCE ČM
20 h.
Sokolovna

(ZŠ, Obec ČM)

(TJ SOKOL)
(Obec ČM)
(ZŠ)

(SZVM, Obec ČM)
(Obec ČM)

Změna programu a začátku akcí vyhrazena - bližší podrobnosti uvedeny na plakátech
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