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▪ Zastupitelstvo  obce schvaluje rozšíření  jednání  o  
bod:  Schválení  výsledku  výběrového řízení na ve-
řejnou zakázku „ZŠ České Meziříčí – vestavba uče-
ben do podkroví, přístavba výtahu a požárního 
schodiště, udržovací práce odborných učeben –za-
jištění konektivity a dodávky ICT vybavení“

▪ Zastupitelstvo  obce souhlasí s výsledkem výběro-
vého řízení na akci „Rozšíření kapacity MŠ v obci 
České  Meziříčí“  a  schvaluje  rozhodnutí  o  výběru  
nejvhodnější  nabídky  a přidělení zakázky – ozná-
mení o výběru zhotovitele. Nabídková cena bez 
DPH uvedená v návrhu smlouvy účastníka činí Kč
2 0710 000,-. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce 
podepsáním smlouvy s vítězem veřejné soutěže, se 
společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vá-
pence 2677, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí, 
IČ: 252 53361

▪ Zastupitelstvo  obce souhlasí s výsledkem výběro-
vého  řízení  na  veřejnou  zakázku „ZŠ České Me-
ziříčí – vestavba učeben do podkroví, přístavba vý-
tahu a požárního schodiště, udržovací  práce  od-
borných  učeben - zajištění  konektivity  a  dodávka  
ICT  vybavení“ a schvaluje rozhodnutí o výběru nej-
vhodnější nabídky a přidělení zakázky – oznámení 
o výběru zhotovitele. Nabídková cena bez DPH uve-
dená v návrhu smlouvy účastníka činí Kč 1 747 
100,-. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce pode-
psáním smlouvy s vítězem veřejné soutěže, se spo-
lečností  DLNK  s.r.o.,  T.  G.  Masaryka  1427,  549  
01  Nové  Město  nad  Metují, IČ: 26012162

▪ Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním žá-
dosti o dotaci Zateplení a odvlhčení budovy a výmě-
nu zdroje tepla v budově kina v obci České Meziří-
čí.

▪ Zastupitelstvo  obce souhlasí s nabídkou na  rekon-
strukci  kotelny v bytovém domě v Záhumenské uli-
ci  č.p.  455,  České  Meziříčí  za  Kč  181.646,- včet-
ně  DPH  a pověřuje starostu  obce podepsat smlou-
vu s panem Adamem Dražným, 549 21 Česká Čerm-
ná 163, IČ 03752640. 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZE DNE 7. SRPNA 2019

Zpráva o stavu veřejné zakázky
„Kanalizace České Meziříčí – ul. B. Němcové“
Po mnoha průtazích během procesu veřejné soutěže 
dodavatele, obcí nezaviněných, je před dokončením 
výběr zhotovitele stavby „Kanalizace České Meziříčí 
– ul. B. Němcové“. 

Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřej-
ných zakázek dne 30. 4. 2019 a teprve 22. 8. 2019 do-
šlo k otevření nabídek v elektronické podobě. Do sou-
těže se přihlásily čtyři stavební společnosti. Jedna 
musela být z důvodů formálního nedostatku vylouče-
na (podala zároveň i nabídku s nejvyšší cenou). Na-
bídky ostatních účastníků byly vyhodnoceny dle kri-
téria pro zadání zakázky, a tou byla ekonomická vý-
hodnost nabídky, která je hodnocena na základě nej-
nižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Hodnocení nabí-
dek účastníků bylo provedeno seřazením nabídek 
vzestupně dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, při-
čemž nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je nabíd-
kou ekonomicky nejvýhodnější. Hodnotící komise po-
věřila smluvního zástupce zadavatele k podrobné 
kontrole nabídky účastníka s ekonomicky nejvýhod-
nější nabídkou a k posouzení splnění podmínek účasti 
u vybraného účastníka a dalších zadávacích podmí-
nek. Po tomto procesu dojde na nebližším jednání za-
stupitelstva k odsouhlasení výsledků veřejné soutěže 
a následně k podepsání smlouvy se zhotovitelem 
stavby. 

Vzhledem k nadcházející cukrovarnické kampani 
proběhnou letos pouze přípravné práce a s vlastní re-
alizací stavby se začne příští rok na jaře.

▪ Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou společnos-
ti KLÍMA s.r.o., 549 62 Suchý Důl 166, IČO: 110 
54522 na  vybudování čerpací stanice balastních 
vod v ulici Na Štěpnici, České Meziříčí za 1 499 773 
Kč bez DPH a pověřuje starostu podepsáním smlou-
vy.

▪ Zastupitelstvo  obce souhlasí s vypsáním záměru  
na  prodej  části  pozemku  p.č.  6153 označeného 
geometrickým plánem č. 115/2019 ze dne 7. 6. 2019 
jako pozemek p.č. 6153/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Čes-
ké Meziříčí



Zpravodaj Obce České Meziříčí 9/20192

Myšlenka půdní vestavby v naší škole, která je nyní 
realizována, vznikla již dávno. V těchto prostorách 
byly plánovány např. kabinety nebo byty pro učitele. 
Cílem posledního projektu, jenž je nyní realizován, 
bylo postavit v těchto prostorách nové učebny pro 
žáky.  Při nynějším trendu půlených hodin, a to nejen 
v hodinách cizích jazyků, hlavních předmětů (ČJ a 
M), ale i například při výuce informatiky, tělesné vý-
chovy u vícepočetných tříd, chybí prostory pro tyto 
hodiny. Ve školách tedy vzniká potřeba nových pro-
stor pro výuku. V případě budovy naší základní školy 
jsou půdní prostory ideálním místem pro vybudování 
nových učeben, které mají sloužit žákům v jejich 
vzdělávání a pedagogům pro jejich práci. 
V červenci 2016 vznikl první nákres využití půdy 
k vestavbě učeben a zázemí pro žáky i učitele. Bě-
hem následujícího školního roku 2016/2017 byl ško-

lou zpracován první plán potřeb školy, který obsa-
hoval již zmíněnou půdní vestavbu, ale také moder-
nizaci některých dalších stávajících odborných uče-
ben a venkovních prostor školy. Na základě těchto 
požadavků byla zpracována projektová dokumenta-
ce, která byla později povinnou součástí žádosti o 
tyto úpravy. Žádost byla podána v únoru 2017, ale 
dlouhou dobu jsme neměli žádné informace o jejím 
přijetí či zamítnutí. Až teprve v červnu 2018, asi tý-
den po slavnostním otevřením nového multifunkční-
ho hřiště za školou, se nám dostalo kladné odpově-

di, že žádost o dotaci na půdní vestavbu a další na-
defi nované úpravy školy byla schválena. Tímto roz-
hodnutím byla tedy realizace stavby odsouhlasena. 
90%  z celkových nákladů bude hrazeno z fondu EU 
a 10 % celkových nákladů projektu uhradí obec Čes-
ké Meziříčí. Na tomto místě bych ráda zmínila, že 
tato realizace by nebyla možná bez dlouhodobé sys-
tematické přípravy a spolupráce spousty zaintereso-
vaných lidí, kteří pomáhali se zpracováním žádosti. 
Ať to byli zástupci zdejší školy, zastupitelé Obce 
České Meziříčí, architekti, projektanti či další fi r-
my, které se věnovaly samotnému podání žádosti. 
Právě díky snaze všech těchto subjektů byla žádost 
vyřízena s kladným výsledkem. 

VELKÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

V souvislosti s narůstajícími požadavky, které 
jsou v rámci vzdělávání kladeny na žáky zá-
kladních škol, se zavedením inkluzivního vzdě-
lávání do našeho vzdělávacího systému, ale 
také v rámci modernizace budovy školy probí-
hají nyní na naší základní škole velké stavební 
úpravy.
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NOVĚ PŘISTAVOVANÝ VÝTAH UMÍSTĚNÝ VE ZDĚNÉ ŠACHTĚ

NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO PODKROVÍ TL. 450 MM - CELKEM 60 M2

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU - IZOLANT PĚNOVÝ POLYSTYREN
TL. 140 MM A NÁSLEDNĚ PROVEDENÍ NOVÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU - IZOLANT
MINERÁLNÍ VATA TL. 140 MM - CELKEM 97 M2
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Projekt - pohled od školního hřiště

Původní zateplené půdní prostory

Výstavba výtahu 
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V souladu s projektem stavby dojde k modernizaci 
učebny fyziky a chemie i stávající jazykové učebny ve 
3. NP, k modernizaci učebny pro pracovní činnosti 
(školních dílen) v 1. NP. Dále před školou, v prosto-
rách dnešní předzahrádky, vznikne venkovní učební 
prostor, který bude možné využít za pěkného počasí 
pro výuku VV, přírodovědy, hudební výchovy,  prvou-
ky a dalších předmětů. Případně tento prostor bude 
sloužit jako odpočinková zóna pro potřeby školní 
družiny. Nejrozsáhlejší součástí tohoto projektu je 
samozřejmě samotná půdní vestavba v prostorách
4. NP.  V těchto místech vzniknou 3 nové třídy. Jedná 
se o učebnu jazyků, učebnu ICT a tzv. environmentál-
ní učebnu pro výuku přírodovědných předmětů. 

Počátek realizace byl stanoven na duben 2019 a ko-
nec stavby, včetně nadefi novaného vybavení prostor 
novým nábytkem a učebními pomůckami, by měl být 
v dubnu 2020.  Jedná se tedy o rok prací, které naši 
školu zmodernizují, aby i nadále byla chloubou naší 
obce a mohla plnohodnotně sloužit našim žákům 
k výuce. 

Samotná stavba byla zahájena v květnu 2019 za chodu 
školy.  V této době začaly dle harmonogramu stavební 
přípravy v prostorách půdy a první úpravy v učebně 
pracovních činností. Jelikož se jedná o velmi rozsáh-
lou stavbu, která svými úpravami zasahuje do většiny 
prostor školy, vedení školy dle svých možností udělilo 
žákům ředitelské volno v posledním červnovém a prv-

Vstup do výtahu u šaten Ocelová konstrukce podlah

Úprava střešní konstrukce ocelovými nosníkyNové schodiště ze 3.NP

Ocelová konstrukce podlah

Stavba požárního schodiště
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ním zářijovém týdnu. V červnu byl zajištěn provoz 
školní družiny a školní jídelny. Stavba tedy díky zkrá-
cené výuce mohla začít v prostorách stávajících uče-
ben s týdenním předstihem. Poslední červnový týden 
byly započaty bourací práce pro schodiště do 4. NP. 
Toto schodiště bude navazovat na stávající schody z 3. 
NP.  Nyní probíhá spousta stavebních prací na půdě 
školy, dochází k úpravám učebny fyzikálně chemické a 
učebny jazyků.
Součástí všech úprav a také jednou z podmínek pro-
jektu bylo též získat bezbariérový přístup do školy.  
Bezbariérovost je v tomto případě řešena výstavbou 
výtahu, který se bude nacházet v zadní části budovy 
školy. Výtahová šachta je umístěna ze zahrady a vý-
tah bude přístupný pouze z vnitřních prostor školy 
v každém podlaží. V zadní části školy bude též vysta-
věno venkovní ocelové požární schodiště, jež je urče-
no pouze pro případ evakuace ze 4. NP. 
Věřím, že celá tato stavba dopadne výborně a v pláno-
vaném  termínu bude předána k užívání pro potřeby 
školy. Čeká nás ještě spousta práce spojená se stav-
bou, s vybavením učeben i s konektivitou.  Dalo by se 
vlastně říci, že jsme nyní na začátku.  Všichni ale vě-
říme, že tento začátek přinese i zdárný konec a celý 
projekt přispěje jak k modernizaci učebních prostor, 
tak ke zkvalitnění výuky pro naše žáky.                -kk-

Slavnostní vítání občánků
se bude konat v sobotu 28. října 
v obřadní místnosti
obecního úřadu České Meziříčí

Stavba požárního schodiště

Dokončený výtah a požární schodiště

Úprava střešní krytiny

Nová interaktivní tabule v 1.B třídě

Nové prostory v odborné učebně fyziky a chemie
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NOVÁ KULTURNÍ TECHNICKÁ PAMÁTKA V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ − VÁLCOVÝ MLÝN KARLA HRNČÍŘE
Skutečnost, že v minulosti byl téměř v každé vsi nebo městě nejméně jeden 
mlýn na mletí obilnin, případně jiných produktů, je dosti známá. Ani České 
Meziříčí není v tomto případě výjimkou. Množství těchto mlýnů dnes stále 
stojí na svých místech, ale již neplní svůj původní záměr. Byly předělány na 
pily, skladové a jiné výrobní prostory, někde na hotely, pouze malá část 
plní funkci muzeí, skanzenů apod. Velké množství mlýnů již nestojí, proto-
že byly odstraněny. Tento osud málem postihnul i Hrnčířův mlýn v Českém 
Meziříčí. 

Historie, současnost 
a budoucnost
Hrnčířův mlýn, který stojí pod no-
vým cukrovarnickým silem při sil-
nici z Českého Meziříčí do Opočna, 
již rovněž nemele. Nicméně jedná 
se o objekt unikátní, jehož unikát-
nost se začala ukazovat až ve svět-
le posledních několika málo let. 

Dle historických pramenů se jedná 
o nejstarší objekt v Českém Meziří-
čí (budova kostela sv. Kateřiny Ale-
xandrijské je z roku 1748). Součas-
ná budova mlýna byla vystavěna v 
roce 1740 zřejmě na místě ještě 
staršího mlýna. Jednalo se o pan-
ský mlýn náležející do opočenské-
ho velkostatku Colloredo Wallsee. 
První historicky známá zmínka o 
mlýnu v Českém Meziříčí je docho-

vána v opočenském urbáři, a to již 
z roku 1598, kdy opočenské pan-
ství patřilo významnému šlechtic-
kému rodu Trčků z Lípy. Prvním 
historicky doloženým pachtýřem 
mlýna byl jakýsi Pavel Šnorař. V 
zápisu z urbáře se uvádí: 

„Pavel Šnorař z mlýna ouroka svato-
jiřského 31 grošů 3. den, ouroka 
svatohavelského 29 grošů 3. den. 
Mandalena mlynářka s rolí 7 prutů, 
ouroka svatojiřského 19,5 grošů, ou-
roka svatohavelského 19,5 grošů.“

Půdorys mlýna z poloviny 18. stole-
tí zřejmě zůstal zachován bez vel-
kých změn do dnešní doby. Dispo-
zičně se jedná o mlýn s mlýnicí pod 
jednou střechou. Vyzděn je opukou 
a cihlami. V přízemí se nachází v 
jedné z prostor valená klenba s pě-
tibokými výsečemi, odpovídající 
době vzniku z poloviny 18. století. 
Otázkou zůstává, zda byl mlýn v 
roce 1740 zcela nahrazen novou 
stavbou, nebo zůstaly zachovány 
některé starší konstrukce. Na to 
by mohl odpovědět stavebně-histo-
rický průzkum.    

Mlýn byl poháněn vodou z Mlýn-
ského potoku (dnes Zlatý potok), 
ale zároveň mohla být využita voda 
tekoucí do Českého Meziříčí z říč-
ky Dědiny. Mlýnský, resp. Zlatý po-
tok je v současnosti již zasypán a 
sveden před Českým Meziříčím 
přímo do Dědiny. Mlýn měl až 3 
vodní kola na spodní vodu z důvo-
du malého spádu toku, který činil 
pouze 2,1 m. Mlýnská kola poháně-
la 3 tzv. česká složení (české slože-
ní bylo složeno ze dvou kamenů – 
horního otáčejícího se běhounu a 
spodního ležáku s vykřesanými 
drážkami umístěnými na sobě). 

Mlecí složení nesla tzv. mlýnská 
hranice, což je masivní trámová 
hranice z tvrdého dřeva schopná 
nést velkou zátěž a odolná snášet 
poměrně značné otřesy od mlýn-
ských složení. Ve mlýně se docho-
vala v dobrém stavu klasicistní 
hranice z počátku 19. století. 

Po různých pachtýřích, kteří zde 
mleli, dochází k zásadní změně v 

První zakreslení Hrnčířova mlýna je v mapě z tzv. I. vojenského mapování, které 
probíhalo v letech 1760–1780. Budova mlýna je označena mlýnským kolem.

5

Mlýn
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roce 1848. Mlýn odkupuje z pan-
ského velkostatku tehdejší mlynář 
František Šefelín, který na mlýně 
hospodaří již od roku 1812 až do 
roku 1862, kdy mlýn kupuje po-
slední mlynářská rodina na tomto 
mlýně. Jan Hrnčíř ze Lhoty u Naho-
řan mlýn zakoupil za částku 22.000 
zlatých. Dle poslední mlynářské 
rodiny, která v mlýně mlela se ob-
jektu říká Hrnčířův mlýn. Jednalo 
se dnešním jazykem i ofi ciální ná-
zev společnosti.

Během 2. poloviny 19. století do-
chází k takřka revoluční technolo-
gické změně ve zpracovávání obi-

lovin. Hrnčířův mlýn nebyl výjim-
kou. Bylo pořízeno mnoho strojů, 
které zaručovaly na tu dobu kvalit-
ní zpracování meliva. Toto vybave-
ní se ve velké míře zachovalo do 
současnosti a je umístěno v objek-
tu mlýna. Ve mlýně jsou dochovány 
mimo jiné hned 3 mlecí stolice ve 
skříních od různých výrobců. Dále 
jsou zde zachovány dopravníky pro 
dopravu meliva do vyšších pater, 
vysévače pro moučné výrobky, 
transmise pro převod vodní síly 
atd. Klasická vodní kola poháněla 
mlýnské stroje až do roku 1905, 
kdy došlo k nahrazení mlýnských 
kol Francisovou vodní turbínou 
umístěnou vertikálně do nově vy-
budovaného přístavku za mlýnem 
směrem k cukrovaru. Turbína bo-
hužel nezůstala ve mlýně dochová-
na. V roce 1906 bylo do mlýna za-
koupeno dynamo na výrobu elek-
třiny a mohlo se začít svítit. Elek-
třina nebyla využívána pouze ve 
mlýně, ale první přípojka ze mlýna 
vedla nejprve do hostince u Marelů 
(„aby pánové dobře viděli na kar-
ty“), následně rovněž do hostince 
„na sále“, obchodu A. Machače a 
řezníka Kvasničky. Mlynář nabíd-
nul zastupitelům zavést elektřinu 
do celé obce, ale jeho nabídka byla 
odmítnuta a České Meziříčí si na 
osvětlení muselo počkat až do roku 
1920.

Objekt Hrnčířova mlýna byl dlou-
hou dobu zcela opomíjen a chátral 
bez velkého zájmu. Po změně vlast-

níka, kdy poslední majitelé prodali 
objekt mlýna s pozemky zdejšímu 
cukrovaru, došlo k zazdění oken, 
což se však ukázalo, že se jednalo o 
to nejlepší řešení v dané situaci. O 
tom, že se jedná o historickou stav-
bu a je v něm téměř úplné mlynář-
ské vybavení z 19. a počátku 20. 
století, vědělo několik zasvěce-
ných, ale žádné snahy (konkrétně 
záměr bývalého dlouholetého sta-
rosty Českého Meziříčí Josefa Pa-
nenky na zřízení muzea v objektu) 
se nedostaly do takové fáze, aby se 
s objektem dělo něco pozitivního. 
Naopak v roce 2017 cukrovar požá-
dal o demolici objektu stavební 
úřad. S ohledem na fakt, že několik 
místních občanů, kteří jsou mimo 
jiné členy neziskové Společnosti 
ochránců památek (dále jen Spo-
lečnost) si uvědomovalo historic-
kou hodnotu objektu, byl podán na 
Ministerstvo kultury ČR Návrh na 
prohlášení objektu za kulturní pa-
mátku, aby odborníci posoudili, 
zda si mlýn zasluhuje zachování a 
splňuje historické a památkové 
kvality, na které bylo upozorňová-
no. Vedení cukrovaru se rozhodlo s 
naší Společností jednat, až nako-
nec tato snaha vyústila v ochotu 
předat objekt s okolními pozemky 
společností TEREOS TTD, a. s. naší 
Společnosti za symbolickou částku 
s tím, že objekt bude námi opraven 
a bude v něm zřízeno kulturně-spo-
lečenské centrum pro místní i 
přespolní. Příprava samotných 
podmínek smlouvy a její konečné 
podepsání si vyžádalo poměrně 
dlouhý čas. Stejně tak rozhodnutí 
ve věci prohlášení objektu za kul-
turní památku. Nicméně práce a 
trpělivost se vyplatila. K samotné-
mu zapsání objektu do seznamu 
kulturních památek došlo 2. květ-
na 2019. Vedle kostela sv. Kateřiny 
tak máme nyní v obci již dvě pamě-
tihodnosti, na které můžeme být 
pyšní. Vzápětí po zapsání mlýna do 
seznamu kulturních památek Čes-
ké republiky následoval podpis 
kupní smlouvy mezi cukrovarem a 
Společností, na jejímž základě se 
Společnost stala novým vlastní-
kem mlýna.

  Ještě před těmito událostmi jsme 
nezaháleli a v rámci možností a do-

České složení 

Mlýn ve 20. letech minulého století
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Návštěva ministra kultury a A. Staňka a hejtmana J. Štěpána 5. 3. 2019

co s mlýnem. Výstavka byla ke 
shlédnutí v IC Opočno. Naše aktivi-
ty se setkaly s pochopením u králo-
vehradeckého hejtmana J. Štěpána 
a díky tomu jsme mohli v březnu 
2019 uvítat na mlýně vedle hejtma-
na také ministra kultury České re-
publiky Antonína Staňka. Oba pá-
nové se pozitivně vyjádřili o význa-
mu této záchranné akce.   

Záměrem Společnosti je vybudo-
vat v objektu muzeum mlynářské 
výroby a přidružených tradičních 
řemesel, jako je sekernictví. Chce-
me prezentovat „přetechnizova-
né“ společnosti a především dě-
tem, co vše se skrývá za tím, než 
se na stůl dostane pečivo. V dal-
ších prostorách mlýna by měly být 
expozice věnované dějinám obce s 
důrazem na významného rodáka 
23. královehradeckého biskupa 
Karla Otčenáška. V neposlední 
řadě bychom chtěli, aby objekt 
skýtal zázemí jak pro kulturně-
-vzdělávací akce typu přednášek, 
menších koncertů, tvůrčích dílen 
apod., ale zároveň byl místem pro 
komunitní život.
Dne 14. září 2019 bude možné 
objekt navštívit v rámci Dnů ev-
ropského dědictví, aby si zájem-
ci mohli prohlédnout technické 
vybavení a zjistili, co se skrývá 
za šedou a částečně opadanou 
fasádou objektu, jehož silueta 
patří již několik století k obci.
Pro příští rok chystáme projekt a 
budeme shánět fi nanční prostřed-
ky na obnovu střechy a některých 
konstrukčních prvků Hrnčířova 
mlýna. 
Jak rychle se nám bude dařit napl-
ňovat náš cíl, je mimo jiné otázkou 
fi nančních prostředků. Celou akci 
se budeme snažit fi nancovat více-
zdrojově. Vedle dotačních pro-
středků, o které se budeme uchá-
zet u nadací, kraje, nebo Minister-
stva kultury, jsme rovněž vyhlásili 
veřejnou sbírku, v rámci které mo-
hou zájemci o historii přispívat na 
obnovu této památky, a to i formou 
DMS.

Za Společnost ochránců památek 
ve východních Čechách, z. s.

Mgr. Vlastimil Šimek

mluvy s původním vlastníkem ob-
jektu jsme zorganizovali minulý 
rok 4 brigády. Hlavním cílem byl 
úklid vnitřních prostor, do kterých 
se zapojili jak členové Společnosti, 
tak místní občané, kterým není 
lhostejný osud objektu. Během 
roku 2018 jsme připravili malou 
putovní výstavku o historii objek-
tu, současnosti a našem záměru, 

Veškeré detaily a aktuální dění o nás lze pak sledovat na stránkách 
www.hrnciruvmlyn-cz.webnode.czwww.hrnciruvmlyn-cz.webnode.cz

nebo na skupině www.facebook.com/hrnciruvmlynwww.facebook.com/hrnciruvmlyn/    
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ÁČKO pod vedením trenéra Martina 
Šnajdra vstoupilo do sezóny 
zápasem v sousedním Opočně, po 
vyrovnaném průběhu z toho byla 
prohra 2:1. Zatímco Opočno se 
touto výhrou nastartovalo a podzim 
zakončilo na prvním místě, Meřičáci 
tímto načali hodně nepovedenou 
sezónu, ač se šťastným koncem. 
První bod přišel až ve čtvrtém kole a 
první výhru jsme slavili až v šestém 
kole. Hodně hráčů bylo zraněných, 
mnoho se jich zotavovalo po 
plánovaných operacích, vysloveně 
špatná byla i docházka na tréninky. 
S výraznou podporou hráčů béčka 
se vyhlížel konec podzimu. Uhrálo 
se pouhých 10 bodů a bylo z toho 
předposlední místo s výhledem na 
to, že sestupovat z obou 1.B tříd 
může až 7 mužstev (z naší skupiny 
až 4 mužstva). Vstup do druhé 
půlky sezóny se také nepovedl,  
debakl před vlastními fanoušky 
s Opočnem 0:4. Následovala 
výhra na penalty v Malšovicích, 
ale pak přišli další porážky. Po 
čtvrtém jarním kole skončil po 
vzájemné dohodě trenér Martin 
Šnajdr a tým převzal staronový 
trenér Milan Mikušík. Byla to 
změna uskutečněná vskutku za 
vteřinu dvanáct. Obrovský respekt 
a poděkování Milanovi, že do toho 
šel, protože situace byla opravdu 
kritická. Jemu moc dobře známé 

mužstvo zkonsolidoval a díky jeho 
usilovné práci a 100% nasazení a 
bojovnosti všech hráčů se podařilo 
uhrát za devět zbývajících zápasů 
neskutečných 20 bodů. Konečné 
umístění bylo deváté místo, zisk 
32 bodů a pětibodový náskok 
na sestupující týmy. Následující 
sezóna tak bude osmnáctou v řadě 
v krajských soutěžích (16 sezón v 
1.B třídě, 1 sezóna v 1.A třídě).

BÉČKO vstupovalo pod trenérem 
Petrem Tomáškem do nové sezóny 
v okresní III. třídě s částečně 
obměněným kádrem. Někteří hráči 
ukončili kariéry a jiní hráči se opět 
k fotbalu vrátili. Celou sezónu se 

pohybovalo v poklidném středu 
tabulky, aby ji zakončilo na 7. místě. 
B-mužstvo rozhodně splnilo svůj 
účel. Hlavně na podzim doplňovalo 
A-tým zdecimovaný zraněními, 
sloužilo hráčům k rozehrání po 
zranění nebo karetním trestu, stejně 
tak méně vytěžovaným áčkařům 
k udržení zápasového rytmu.

Tým starších žáků neměl na 
Rychnovském okrese vypsanou 
soutěž, přihlásili jsme ho tedy do 
okresního přeboru starších žáků 
pod OFS Náchod. Až 17členný 
kádr pod vedením Petra Syrůčka 
a Soni Zahálkové hrál v pětičlenné 
skupině. Na podzim se ještě 
seznamoval s větším hřištěm 
a se zkušenějšími soupeři, aby 
jarní část projel jako nůž máslem 
bez ztráty bodu. V posledním 
zápase sezóny doma proti Polici, 
v přímé bitvě o vítězství v soutěži, 
prohrávali žáci už 0:2, ale ve 
strhujícím utkání skóre otočili na 
4:2 a převzali pohár a medaile za 
vítězství v soutěži! Do jarní části 
sezóny jsme žáky navíc přihlásili 
do nultého ročníku okresní soutěže 
9. tříd na Rychnovsku, a tak jaro 
odehráli systémem zápasů středa, 
sobota. Utvořila se opravdu skvělá 
parta, která s trenéry absolvovala 
týmové soustředění, účastnila 
se turnajů v malém fotbale a 
měla dokonce svůj dívčí fanklub, 
jehož jádro byl složen z místních 
mažoretek Gytta. Nejlepším 
střelcem se stal Dan Fiala s 20 
góly, i když nastoupil pouze do 10 
zápasů, vhledem k jeho vytížení 
už za B i A mužstvo mužů. V nové 
sezóně je čeká obhajoba okresního 
přeborníka na Náchodsku a sou-
časně účast v 1. ročníku soutěže 
9. tříd na Rychnovsku. Starší žáky 
věkově opouštějí pouze 2 hráči a 
tak všichni věříme, že se úspěšnou 
partu podaří udržet a dovést v co 
největším počtu do dorostenecké 
soutěže, kterou tak nutně 
potřebujeme k doplnění mužstev 
mužů.

FC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ  −  zhodnocení uplynulé sezóny 2018/19

1920-2020
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vznikl areál na pořádání kultur-
ních akci – o pátečních večerech je 
v provozu letní kino s promítáním 
fi lmů na velké plátno, své 
představení zde sehrál i místní 
ochotnický divadelní spolek a 
divadlo malých herců. V červenci 
se uskutečnil turnaj v malém 
fotbale a vydařené Pivobraní.

Díky usilovné práci členů v jejich 
volném čase a v rámci brigád se také 
pokračuje ve zvelebování areálu 
FC. Tréninkové hřiště má nově 
natřené sloupy a sítě za brankami. 
Branky na hlavním hřišti mají nové 
sítě a jsou doseta vyšlapaná místa. 
Je nově vybudovaný chodník se 
zámkovou dlažbou od hlavní brány 
až ke kabinám. Před bufetem vznikl 
nový osvětlený přístřešek a byla 
vydlážděna plocha před kabinami 
a plocha pro grilování. Nově je 
také vyřešen odtok dešťové vody 
a odpady. Jsou obnovené záchody 
z boku budovy. Katastrofální 
stav střídaček na hlavním hřišti 
se nyní řeší jejich kompletní 
rekonstrukcí. Bývalá klubovna 
v kabinách, která později sloužila 
jako kabina A mužstva, byla opět 
přebudována na útulnou klubovnu. 
Byla zrekonstruována kabina pro 
rozhodčí a delegáty. V nejbližší 
době nás čeká vybudování závlahy 
pod hřištěm, konstrukce na 
světelnou tabuli či vybudování 
dětského hřiště.

Hlavním cílem v roce 2020 
kromě kvalitních sportovních 
výsledků bude zajištění oslav 
100 let fotbalu, který má v obci 
stále velké množství přiznivců.

Za výbor FC Horký David

Starší přípravka pod vedením 
trenérů Martina Bašeho a Radima 
Lehkého skončila v okresním 
přeboru Rychnovska na šestém 
místě se ziskem 41. bodů. 
Po celou sezónu se potýkala 
s úzkým kádrem, ale bojovala a 
do každého turnaje vstupovala 
naplno. Do následují sezóny se 
bohužel nepodaří početně dát tým 
dohromady, ale místo toho se nově 
přihlásí mladší žáci, kde všichni 
hráči najdou uplatnění.

Mladší přípravka s hlavním 
trenérem Václavem Janečkem a 
asistentem Zdeňkem Roubalem 
mladším vstupovala do sezóny 
s velmi mladým týmem. Spousta 
hráčů se teprve seznamovala 
s fotbalem. V sezóně odehráli 
spoustu prospěšných zápasů proti 
starším protihráčům. Před novou 
sezónou proběhne nábor nových 
hráčů fotbalu na místní základní 
škole. Rádi ve svém středu uvítáme 
nové hráče a hráčky. Doplnit 
potřebujeme ale i trenérský tým.

Předpřípravka je nově vzniklá 
kategorie, které se ujal v minulosti 
velice úspěšný hráč a nyní trenér 
Roman Havel. Na podzim trénovala 
a hrála přátelské zápasy a turnaje. 
V zimě se zúčastnila halové ligy 
OFS Rychnov, aby na jaře již 
absolvovala plnohodnotnou soutěž 
na Rychnovsku, která se hrála 
systémem středečních turnajů. 
Od nové sezóny se předpokládá 
její účast už v celosezónní soutěží, 
jejíž pravidla se budou ještě 
upřesňovat na letním aktivu. 
V rámci březnového plesu FC 
v místní sokolovně vystoupili hráči 
předpřípravky a sehráli modelový 
zápas.

PŘIHLÁŠENÉ TÝMY FC ČESKÉ 
MEZIŘÍČÍ A JEJICH REALIZAČNÍ 
TÝMY:

Muži A: 1.B třída sk. B 
Královéhradeckého kraje
trenér: Krajňák Tibor, asistenti: 
Tomášek Petr, Tomášek Jan, 
vedoucí mužstva: Roubal Zdeněk

Muži B: Okresní přebor
III. třídy Rychnovska
trenéři: Petr Karel, Hubáček Pavel, 
vedoucí mužstva: Hubáček Pavel

Starší žáci: Okresní přebor 
Náchodska + Okresní přebor 
Rychnovska
Trenéři: Syrůček Petr, Slezák 
Miroslav, vedoucí mužstva: 
Zahálková Soňa

Mladší žáci: Okresní přebor 
Rychnovska
Trenér: Baše Martin, vedoucí 
mužstva: Lehký Radim

Mladší přípravka: Okresní 
přebor Rychnovska
Trenér: Janeček Václav

Předpřípravka: Okresní přebor 
Rychnovska
Trenér: Havel Roman

VÝBOR FC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ:
Předseda: Čepela Petr
Hospodář: Tomášek Petr
Pokladník: Roubal Zdeněk
Sekretář: Horký David
Členové: Bednář Roman, Hubáček 
Pavel, Roubal Jaroslav, Slezák 
Miroslav, Štěpán Jiří.

Co se týče tréninkových ploch, 
hráči využívají perfektně  připra-
vované hlavní a vedlejší hřiště 
na stadionu v Českém Meziříčí. 
V zimní přípravě se využívá 
tělocvična místní základní školy 
i krásné nové venkovní hřiště 
za školou s umělým povrchem, 
které ale není moc vhodné pro 
hraní fotbalu. Tartanová dráha 
je výborná. Využívá se i místní 
sokolovna a tělocvična v Pohoří. 
V letní přípravě pro zpestření se 
uskutečnil trénink mužů na hřišti 
Sokola za hospůdkou ve Skršicích a 
na hřišti za Ohrádkou v Jílovicích.

Od května je opět na hřišti 
denně otevřen bufet  s nabídkou 
alkoholických a nealkoholických 
nápojů a rychlého občerstvení. 
Vyhlášené už jsou již tradiční 
páteční tematické grilovačky. V 
nevyužitém prostoru za kabinami 
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1. místo a titul Mistryně Evropy
v kategorii pódio pom kadet ze 17 
startujících 

1. místo a titul Mistryně Evropy
v kategorii mini mix kadet z 9 
startujících 

2. místo a titul I. vicemistryně 
Evropy v kategorii pódio mix kadet Evropy v kategorii pódio mix kadet Evropy
z 9 startujících

3. místo a titul II. vicemistryně 
Evropy v kategorii sólo twirl senior Evropy v kategorii sólo twirl senior Evropy
Viky Olexová z 9 startujících

6. místo - sólo pom senior Viky 
Olexová z 12 startujících

7. místo - sólo 2bat senior Viky 
Olexová z 23 startujících

HYMNA ČESKÉ REPUBLIKY PRO MAŽORETKY GYTTA Z ČESKÉHO MEZIŘÍČÍ

Ve dnech 4. – 7. července 2019 se mažoretky Gytta z Českého Meziříčí 
zúčastnily Mistrovství Evropyzúčastnily Mistrovství Evropyzúčastnily , kam se probojovaly z Mistrovství České  Mistrovství Evropy, kam se probojovaly z Mistrovství České  Mistrovství Evropy
republiky. Získaly šest postupů a doufaly v co nejlepší umístění na této 
velmi prestižní a týmy z celé Evropy nabité soutěži. Bylo to teprve 
jejich  druhé ME, kterého se účastnily, jako celý tým. Proto s obrovskou 
pokorou a troškou naděje na umístění do první šestky těch nejlepších 
týmů z Evropy odjely do Zagrebu, hlavního města Chorvatska, 
reprezentovat svou malou obec a Českou republiku. Jejich sen se stal 
skutečností a ony vybojovaly čtyři medailová umístění. Holky za jediný 
rok zvládly z 11. místa pro rok 2018 “vykouzlit” dvakrát 1. místo a titul 
Mistryně Evropy pro rok 2019. Dále jedno druhé a třetí místo a 
s tím spojené další tituly. Celého Mistrovství Evropy se účastnilo celkem 
102 týmů z celé Evropy a naše holky se ani v tak obrovské konkurenci 
neztratily a zvládly vybojovat tolik vzácných kovů a titulů. 

     Moc děkujeme všem našim holkám za úžasné výkony, našim rodičům 
za obrovskou a hlasitou podporu a všem českým i zahraničním týmům 
za neuvěřitelnou atmosféru. Dále děkujeme všem sponzorům, kteří si 
váží naší práce a dřiny a podporují nás. Vážíme si toho, že jsme letos, i 
díky nim, mohly být součástí tak velkolepé soutěže, kterou je Mistrovství 
Evropy. Stále budeme hrdí na to, že dvakrát za celý šampionát hrála 
hymna České republiky jen pro nás.

Jakými tituly se mohou 
děvčata pochlubit?
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Tak jaká byla uplynulá divadelní sezóna?

Troufám si říct, že sezóna byla velmi vydařená. Více 
jak 1600 diváků shlédlo letošní dvě představení obou 
meziříčských divadelních souborů, které si pro letoš-
ní rok připravily.

Divadelní soubor „Malých herců“ je o něco málo 
starší než ten „dospělácký“. Zkuste zhodnotit 
jeho dosavadní fungování.

Divadlo „Malých herců“ pod vedením Míši Bastlové, 
Jolči Bednářové a mé maličkosti letos nazkoušelo di-
vadelní hru na motivy fi lmu S tebou mě baví svět. Pro 
tento soubor se jednalo již o šesté představení. Ně-
kteří herci působí v divadle od jeho samého začátku 
(Matěj Brouček, Tomáš Plesl, Pepa Panenka, Míša 
Hlávková, Anetka Bastlová, Anička Vojnarová). Na 
těchto malých hercích je vidět, jak rok od roku více 
herecky rostou a tím do hlediště lákají víc a víc divá-
ků. A nejen do hlediště. Postupně se k nim přidávali a 
přidávají další výborný človíčci, kteří perfektně zapa-
dají do hereckého kolektivu. Všichni tito mladí herci 
odvedli, ostatně jako každý rok, bravurní výkon na 
jevišti a hra samotná se setkala jak u dětí, tak i u do-
spělých s vřelým přijetím. Jejich výkon diváci odmě-
nili bouřlivým potleskem a pěti děkovačkami (což 
není běžné ani u profesionálních souborů).

Divadlo „Malých herců“ se setkává s velkým 
úspěchem. Jak je u to dospěláků?

„Divadelní sešlost v Českém Meziříčí“ se postupně 
rozrostla, díky náročnosti her, které hraje, na 21 her-

ců. Každý zde má svoji nenahraditelnou roli a podob-
ně, jak je tomu u „Malých herců“, jejich umělecké a 
herecké schopnosti rostou ode hry ke hře. 

Vaše hry jsou vždy velmi originálně pojaté. Mnozí 
tvrdí, že vaše divadlo už nemůže dosáhnout vyšší 
laťky.

Po loňském představení „Ze života lidí“ na motivy 
muzikálu „Do naha“ někteří souboru prorokovali, že 
vrchol má již za sebou a že to už lepší nebude. Na toto 
jsem jen odpovídal: „To už by divadlo muselo být 
2000 let mrtvé…“. Pro nás divadelníky byl zásadní 
příchod taneční choreografky Dany Malíkové. Prak-
ticky od chvíle, kdy se mezi námi objevila, jsme moh-
li začít zkoušet takto náročná představení. A věřte 
nebo ne, naučit takovouto sešlost různě pohybově na-
daných lidí tančit je opravdu kumšt!

Kromě tance jste se také vrhli na zpěv. Je vidět, 
že se opravdu ničeho nebojíte.

Po výborné spolupráci na představení k 100 letům 
vzniku republiky jsme oslovili paní učitelku Martu 
Světlíkovou. Když jsem za ní poprvé přišel, vyprávěl 
ji svůj nápad a seznámil ji s myšlenkou, že nás naučí 
zpívat minimálně tak jako ve fi lmu a to trojhlasně… 
Výraz v jejích očích mluvil za vše. Nakonec se jí to ale 
povedlo, což diváci velmi ocenili. 

Letošní hra byla velmi propracovaná. Vidět tolik 
jeptišek pohromadě se snad nepoštěstí ani 
v klášteře. Kdo všechno se na tomto představení 
podílel?

OHLÉDNUTÍ ZA DIVADELNÍ SEZÓNOU 2019

V současné době v Českém Meziříčí působí dva divadelní soubory – divadlo „Malých herců“ a „Di-
vadelní sešlost v Českém Meziříčí“. Oba soubory sklízejí velký úspěch. O letošní divadelní sezóně 
promluvil Roman Bednář, režisér působící u obou souborů a člověk, který tuto zájmovou činnost 
v obci spolu v Míšou Bastlovou uvedl v roce 2013 opět v život. Pro informaci: od května 2019 kul-
turní pracovník obecního úřadu a organizátor všech kulturních akcí v letošním roce.

S tebou mě baví svět Chyť mě, když to dokážeš

O B E C  Č E S K É  M E Z I Ř Í Č Í  Č I N N O S T  O B O U  D I VA D E L  D L O U H O D O B Ě  S P O N Z O R U J E  
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Pro letošní sezónu jsme vybrali hru „Chyť mě, když to 
dokážeš“, která je zvláštní už jen tím, že ji v ČR hrají 
jen dva soubory. Tím prvním je Divadlo Karlín a pak 
už jen „Divadelní sešlost v Českém Meziříčí“ … V ori-
ginále se toto představení jmenuje Sister Act
a myslím, že ani oni neměli na jevišti tolik jeptišek 
jako my. Při závěrečné scéně, kdy se oba soubory pro-
pojily, zpívalo na podiu 37 řádových sester.

Čím je hra náročnější, tím rostou i nároky nejen na 
herce, ale i na lidi, kteří se na představení podílejí a 
bez kterých by to nešlo. Už v průběhu ledna 2019 se 
natáčela video pozvánka a televizní šot do představe-
ní. Natočení a stříhání klipů se na výbornou zhostil 
Jirka Poskočil. Tímto děkujeme i místnímu panu fará-
ři, který nám dal k dispozici na natáčení  Kostel svaté 
Kateřiny se slovy „On si vás Ježíš ohlídá“. A děkujeme 
i všem, kteří po facebookové výzvě kostel navštívili 
za účelem „dělání křoví“ při natáčení. Další dva, bez 
kterých to opravdu nejde, jsou kulisáci David Kubí-
ček a Karel Petr. Vždy s obrovskou pečlivostí připraví 
do posledních detailů každou změnu scény a do toho 
si „střihnou“ ještě několik rolí. Zapomnětlivým her-
cům „nahazuje“ věty Jana Jančurová, o ozvučení se 
stará Pavel Urbánek. 

Od podzimu opět začnete zkoušet další předsta-
vení. Prozradíte, co na nadcházející sezónu chys-
táte?

Zatím ne. Ještě je brzo na prozrazování dalších her,  
ale určitě se vrhneme úplně jiným směrem. Ovšem 

termín velké premiéry v sokolovně je již znám. Tímto 
bych vás všechny rád pozval na Meziříčskou kul-
turní bžundu V., která se bude konat v sobotu 29. 
února 2020.

S tebou mě baví svět

Chyť mě, když to dokážeš

Natáčení videopozvánky v kostele
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Jedná se o rozsáhlou 144 stránko-
vou publikaci, která zobrazuje čes-
ko-polské pohraničí ve starých his-
torických mapách a najdete v něm 
mapy již od 15. století. Publikace je 
obohacena mnoha ilustračními fo-
tografi emi ze současnosti. Jedná se 
o neprodejnou publikaci, která 
slouží pro osvětovou a vzdělávací 
činnost. Atlas k zapůjčení pro 
běžné občany je možný v naší 
obecní knihovně. Atlas je  také 
zveřejněn v elektronické podobě 
na webových stránkách www.euro-
-glacensis.cz.

Euroregion Glacensis vydal novou publikaci s názvem „Historický atlas Euroregionu 
Glacensis aneb Euroregion Glacensis ve starých mapách“.

Co je Euroregionu Glacensis? 
Euroregion je nadnárodním typem 
svazku či sdružení obcí, měst a kra-
jů. Cílem tohoto mezinárodního 
sdružení, kterého je naše obec Čes-
ké Meziříčí  členem, je rozvoj pře-
shraniční spolupráce se sousedním 
Polskem na různých úrovních. Zasa-
huje do kulturních, sociálních, hos-
podářských a infrastrukturních ob-
lastí života občanů. Hlavním moti-
vem sdružených měst a obcí, které 
jsou zde zastoupeny svými místními 
představiteli veřejné správy, je od-
straňování nerovností mezi regiony 
na obou stranách hranice, vedoucí
k postupnému vyrovnávání ekono-
mického i sociálního rozvoje ve sna-
ze zachování společného kulturního 
dědictví pohraničních území. Euro-
region byl založen podpisem smlou-
vy o vytvoření česko-polského Euro-
regionu Glacensis dne 5.12.1996
v Hradci Králové. Sídlo sdružení je v 
Rychnově nad Kněžnou, kde také 
působí sekretariát české části euro-
regionu. Sídlem polské části a tím
i sekretariátu je Kłodzko. Euroregi-
on leží na území 3 krajů, Králové-
hradeckého, Pardubického a Olo-
mouckého a je největším česko-pol-
ským euroregionem s nejdelší spo-
lečnou hranicí. Historické vazby 
Kladska a Čech byly předmětem k 
tomu, aby zakladatelé euroregionu 
užili latinského názvu Kladsko pro 
společný název euroregionu i jako 
symbol společné minulosti, součas-
nosti a společné budoucnosti. Euro-
region se za svou historii zasloužil
o velké množství investic v pohrani-
čí. S jeho podporou se však uskuteč-
nilo také množství kulturních a spo-
lečenských akcí a podpořil množství 
přeshraničních projektů pro obča-
ny. Veřejně známé aktivity jsou na-
příklad organizace projektu Cyklo-
busy do Orlických hor nebo budová-
ní nových rozhleden na česko-pol-
ské hranici. Více informací o činnos-
ti najdete na internetových strán-
kách www.euro-glacensis.cz.

EUROREGION GLACENSIS

3. ročník BEZPLATNÉ PRÁVNÍ POMOCI – POKRAČUJEME V ŘÍJNU!!!

DLUHY, EXEKUCE, BYDLENÍ 
� Je vám více než 50 let?
� Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu a nevíte, jak se jí zbavit?
� Trápí vás vaše dluhy nebo exekuce?
� Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich blízkých exekutor vybílí 
  byt nebo účet?
� Přemýšlíte o řešení dluhů osobním bankrotem?
� Bojíte se, že přijdete o bydlení?

Pro velký úspěch a zájem vás občanů o mobilní právní poradnu zorganizoval Od-
bor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Dobruška její pokračování. 

MÍSTO: Centrum pro všechny generace Dobruška (nachází se zde RC Sedmi-
kráska a VK Vješák, náměstí F. L. Věka 24, Dobruška - vchod od občerstvení U 
Sedmikrásky).  

DATUM: 22. 10. 2019 
ČAS: 10.00 – 17.00 h

Občané, kteří budou mít zájem o bezplatnou individuální advokátní pomoc, 
mají možnost objednání konzultace na telefonním čísle 776 703 170. Přednost 
budou mít občané objednaní.

Bližší informace vám sdělí: 

Ing. Mgr. Simona Dolková,  tel. 494 629 621

NA KONZULTACI SI S SEBOU PŘINESTE POTŘEBNÉ DOKUMENTY, KTERÉ SE 
K VAŠEMU PROBLÉMU VZTAHUJÍ. 

13
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KAM ZA KULTUROU  V ZÁŘÍ

14

TRADIČNÍ
LOUČENÍ
S  LÉTEMS  LÉTEMS

Kupa zábavy
Bohaté občerstvení

Výborné pitivo
Hasičárna České Meziříčí

7.ZÁŘÍ
2019 

OD 15 h�

Kino ČESKÉ MEZIŘÍČÍ
středa 25. 9. 2019

od 18 hodin
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Divadelní sešlost v Českém Meziříčí 
si vás dovoluje pozvat do místní sokolovny na oslavu 

30 let bez bolševické zlovůle a 120 let od založení Sokola
aneb

Pořádá :
Obec České Meziříčí a Sokol České Meziříčí

ZNOV U  A NA P O S L E DY

Vstupné.-50,-Kč, děti do 15 let zdarma, pivko Gambrinus  0,5l- 17,-Kč, limonáda 0,5l -11,-Kč

18.00 h
Zahájení: starosta obce M. Žďárek, poslanec S. Polčák, starostka Sokola VZahájení: starosta obce M. Žďárek, poslanec S. Polčák, starostka Sokola VZahájení: starosta obce M. Žďárek, poslanec S. Polčák, starostka Sokola V. Černá

18.30 h
Divadelní představení: 

RYCHLÉ ŠÍPY - Divadelní sešlost v ČM
20.30 h

kapela ČOKOLI: kapela ČOKOLI: S komunisty netančímS komunisty netančím

SOBOTA

16.11.
2019

Sokolovna
České

Meziříčí

PŘIPRAVUJEME:

6.9.2019
POSLEDNÍ LETNÍ PROMÍTÁNÍ
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K čemu slouží kanalizace?

Kanalizace slouží k odvedení odpadní vody z domác-
ností nebo průmyslových objektů na čistírnu odpad-
ních vod, kde ji vyčistíme a opět pošleme do přírody. 
Abychom překonali různé terénní nerovnosti, jsou 
součástí kanalizačních systémů čerpací stanice, kte-
ré pomáhají dopravit odpadní vodu i z míst, odkud to 
nejde samospádem.

Co škodí kanalizaci?

Umíte si představit, co dokáží způsobit pevné lát-
ky nebo zbytky potravin na čerpadlech čerpacích 
stanic nebo na samotných čistírnách odpadních vod? 
Např. plasty, hadry hygienické potřeby, vlhčené 
ubrousky? Nebo kosti, pecky, slupky od ovoce a 
zeleniny?

A víte, co dokáží tuky v kanalizaci? Kromě toho, že tuky v kanalizaci? Kromě toho, že tuky
zanáší čerpadla a mechanickou technologii na čistír-
nách, usazují se i v samotném kanalizačním potrubí a 
zmenšují průtok odpadních vod.

Možná se zeptáte, zda byste tedy nemohli potraviny 
rozmělnit v tzv. „drtiči kuchyňského odpadu“ a pak 
je vypustit do kanalizace. Bohužel, rozmělněné po-
traviny způsobují na kanalizaci stejný problém jako 
nerozmělněné. V mnohých případech ještě horší, ne-
boť mají, stejně jako tuky, tendenci se usazovat.

Když to shrneme, tak pevné látky a zbytky potravin, 
včetně těch rozmělněných v drtiči kuchyňského od-
padu, nejsou považovány za odpadní vodu, nýbrž 
za odpad a do kanalizace nesmí být vypouštěny!

OKÉNKO TECHNICKÝCH SLUŽEB

Co nepatří do kanalizace Co rozhodně nepatřínepatří do kanalizace:

O veškeré hygienické potřeby 
O vložky, tampony, inkontinenční pleny
O vlhčené ubrousky, hygienické tyčinky apod.
O barvy, rozpouštědla, ředidla
O tuky, mazadla, motorové oleje, fritovací oleje
O benzín a jiné ropné látky
O biologický odpad a zbytky jídel
O léky
O zbytky čistících prostředků
O hnojiva, pesticidy
O jedy, žíraviny (kyseliny a hydroxidy)
O látky hořlavé, těkavé a výbušné,
O látky radioaktivní, infekční a karcinogenní
O kejda nebo močůvka z chovu zvířectva

Co ještě nepatří do kanalizace?

Dále do kanalizace nesmí být vypouštěny, kromě ji-
ných, látky ohrožující zdraví, zapáchající nebo 
infekční.

POMOZTE NÁM CHRÁNIT KANALIZAČNÍ SYSTÉMY A PŘEDCHÁZET TAK JEJICH HAVÁRIÍM
A NÁKLADŮM NA OPRAVY SVÝM ZODPOVĚDNÝM CHOVÁNÍM VŮČI NIM.       DĚKUJEME.
POMOZTE NÁM CHRÁNIT KANALIZAČNÍ SYSTÉMY A PŘEDCHÁZET TAK JEJICH HAVÁRIÍM
A NÁKLADŮM NA OPRAVY SVÝM ZODPOVĚDNÝM CHOVÁNÍM VŮČI NIM.       DĚKUJEME.
POMOZTE NÁM CHRÁNIT KANALIZAČNÍ SYSTÉMY A PŘEDCHÁZET TAK JEJICH HAVÁRIÍM

Ucpaný rotor čerpadla obtížně rozložitelnými vlhčenými 
ubrousky 

Takto zanesená česla koše z čerpací staníce musejí pracov-
níci Technických služeb pravidelně čistit
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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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������������������. září 201��
Stanoviště:                                 SKRŠICE� � �����������������������������������
���������������ČESKÉ�MEZIŘÍČÍ� u Zohornů –�ul. J.Fučíka   ������������������������
� � ����������������������������������������������������������������
� � u Štěpařů –�ul. B. Němcové��������–�������������
� � �
� � �
�

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