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Vedení obce přeje všem spoluobčanům
hezké Vánoce a hodně štěstí v Novém roce

Vážení spoluobčané,

dovolte, abych vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění ve své obci,
ať již jako členové zast�pitelst�a, sbor� dobrovolných hasičů, zást�pci
spor�ovních oddílů, včelař�, r�bář�, myslivců nebo kteréhokoliv jiného
míst�ího spolku, srdečně poděkoval za vaši soustavnou, nezišt�ou
a obětavou práci ve prospěch nás všech, stejně jako za rozvoj par��erst�í
a spolupráce mezi krajem a míst�í samosprávou.
Zároveň všem občanům našeho kraje přeji klidný advent a úspěšné vykročení
do nového roku.
Jiří Štěpán

hejtman Královéhradeckého kraje

LETOŠNÍ ROK BYL VE ZNAMENÍ STAVEBNÍHO RUCHU
Přiblížil se konec roku 2019, čas bilancování a ohlédnutí za tím, jaký tento rok byl a co nám přinesl.
Stejně tak se to týká chodu obce, kdy obec České Meziříčí letos zahájila tři velké stavební investiční
akce – rekonstrukci půdních prostor na odborné učebny spolu se zajištěním bezbariérovosti v
základní škole, výstavbu nového objektu mateřské školky a stavbu druhé části obecní kanalizace
v ulici Bož. Němcové (“hořejší” konec). Všechny jsou realizovány za pomoci evropských dotací a
jejich kumulace do jednoho roku klade velké nároky na organizaci výběrových řízení zhotovitelů,
zajištění dotací a celkové sladění průběhu staveb. Přesto věříme, že jednotlivé stavby budou
dokončeny v dohodnutých termínech a kvalitě a budou velkým přínosem pro školu, školku nebo
-jrobyvatele dotčené části obce.

ZŠ České Meziříčí - Rekonstrukce půdních
prostor na odborné učebny, zajištění bezbariérovosti
Jako první byla v květnu zahájena přestavba naší
základní školy. Náročné stavební úpravy podkroví
probíhaly během prázdninových měsíců, kdy byla
vybudována zcela nová ocelová střešní konstrukce
spolu s novým vnitřním schodištěm. Stavební
práce ve stávajících prostorách včetně náročné
překládky střešní krytiny byly prováděny s cílem co
nejméně zasáhnout do výuky žáků a byly dokončeny
do začátku nového školního roku. Bezbariérový
vstup je zajištěn instalací nového výtahu pro
handicapované žáky, technicky zajímavé je i nové
venkovní požární schodiště. V nové půdní vestavbě
budou zřízeny 3 učebny (jazyková, informatiky a
multifunkční) a kabinet, učebny chemie a fyziky
spolu se školní dílnou ve stávající budově budou nově
zrekonstruovány. V rámci projektu budou všechny
vybudované prostory vybaveny novým nábytkem a
vyučovacími pomůckami včetně nového počítačového
vybavení. Celý tento projekt je realizován díky
poskytnuté dotaci ve výši 90 % investované částky.
Součástí projektu je i úprava zeleně a venkovního
prostranství. Celá tato stavba navazuje na výstavbu
nového sportovního hřiště zrealizovaného v loňském
roce a má by být ukončena do konce dubna 2020.
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MŠ České Meziříčí - Rozšíření kapacity
Další letošní akcí je výstavba nového objektu mateřské školky s cílem rozšíření kapacity tohoto předškolského zařízení. Stavba je realizována podle architektonického návrhu Ing. arch. Karáska, do projektové podoby ji zpracoval Ing. J. Kozák. Bude se jednat o dřevostavbu založenou na železobetonových
pilotech, která bude stát v těsném sousedství stávající budovy a bude s ní propojena spojovacím krčkem.
Rozšířením vznikne jedna třída pro 25 předškoláků
s veškerým sociálním zázemím. Následně bude v proluce mezi novou budovou mateřské školky a prodejnou společnosti Coop vybudováno tolik potřebné

parkoviště spolu s komunikacemi a zatravněnými plochami. Celá akce by měla
být dokončena v dubnu roku 2020.
Zhotovitel stavby:
Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Náklady: 25 059 100 Kč

Návrh úpravy veřejného prostranství
mezi MŠ a prodejnou COOP
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Kanalizace ul. Bož. Němcové
V koncem října byla zahájena výstavba druhé části
obecní kanalizace v ulici Bož. Němcové směrem na
Rohenice. Jedná se o téměř 3km úsek, kde bude možno připojit cca 300 obyvatel. Na nákladech na pořízení ve výši 28 mil. Kč se podílí SFŽP Ministerstva pro
místní rozvoj z dotací EU částkou 18 mil. Kč (85 %),
datum dokončení stavby je 15. 10. 2021. Stavební práce v dotčené ulici představují určité ztížení dopravních podmínek, majitelům zdejších nemovitostí je
vjezd povolen a doufáme, že stavba bude probíhat za
oboustranné ohleduplnosti stavebníků i občanů.
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Nové chodníky
Také letos pokračovala výměna chodníků, jmenujme
ulici Al. Jiráska, Záhumenská, vylepšení se dočkaly
Skršice, kde byl kromě chodníku vybudován také vodovod. Všechny tyto akce byly realizovány pracovníky Technických služeb České Meziříčí, kteří zde i jinde v obci odvedli velký kus práce.
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OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 100 LET OD ZALOŽENÍ VČELAŘSKÉHO SPOLKU
Josefu Olexovi z Královy Lhoty k chovu včel od roku 1941 až do roku 1974.
Ve velkém sále Sokolovny bylo vystaveno dalších 20 exponátů, některé
z nich byly skutečně unikátní. Přehled
úlů začínal opět klátem, tentokrát vyrobeným Matějem Svatoněm z Rohenic někdy kolem roku 1786. Od té doby
jej v Rohenicích na usedlosti čp. 15
užívalo několik generací. Poslední, kdo
v něm včelařil až do roku 1936, byl
Václav Svatoň. Včelařilo se v něm „na
divoko“ bez použití rámků a včelař
vždy vyřízl cca polovinu včelího díla
pro získání medu a vosku.

V sobotu dne 14. září letošniho roku
Včelařský spolek v Českém Meziříčí,
zahrnující včelaře z obcí České Meziříčí, Pohoří, Rohenice, Králova Lhota, Jílovice, Mokré a Skršice, oslavil 100 let
samostatného trvání.
Až do roku 1919 byli všichni zdejší včelaři součástí včelařského spolku celého Opočenského okresu, který byl založen 26. listopadu 1905 v Opočně. Počínaje rokem 1919 byl včelařský spolek Meziříčí v Čechách veden pod č.
177 v „Zemském ústředí spolků včelařských pro Čechy“ v Praze jako jeden z krajinských spolků včelařské
župy XVI – Filipa Kodyma. Bohužel,
veškerá agenda a zakládací listiny
spolku byly zničeny při velké povodni
o vánocích v roce 1968. Co nevzala
velká voda, to bylo po téměř dalších 40
letech zničeno požárem u tehdejšího
jednatele spolku pana V. Tošovského.

Nemajíce tak žádných přesných indicií
o vzniku samostatného spolku (vyjma
obecných záznamů, jichž jsme se dobrali na ústředí v Praze), zvolili jsme
ke slavnostní schůzi včelařů sobotu
dne 14.9.2019, jako součást českomeziříčského posvícení.
Na schůzi byli členům spolku a pozvaným hostům předány Pamětní listy a
následně předseda Okresní organizace Českého svazu včelařů, z.s. pan ing.
M. Štěpán ocenil zasloužilé včelaře
Čestným uznáním (přátelé Dvořák,
Hanuš, Nejman, Šesták, Moravec) a
uznáním Vzorný včelař (přátelé PaedDr. Šulc a J. Tláskal).
V neděli 15. září byla pro veřejnost připravena ve velkém sále Sokolovny
v Českém Meziříčí včelařská výstava.
Návštěvníky u vchodu do budovy vítal
klát z kmene topolu, který sloužil panu

K vidění byl také slaměný úl „Uhříněveského typu“ který používal ve včelíně pan F. Kusz z Klášterce n. O. od
roku 1900, medomet vyrobený v r.
1921 firmou bří. Mertů nebo staré lisy
na mezistěny. Návštěvníci se však
mohli seznámit i se současným vybavením a pomůckami včelaře.
Nejvděčnější jak pro děti, tak i jejich
rodiče byl prosklený pozorovací úlek
s živými včelami, kde mohli vyhledat
mezi včelami značenou matku. Vystavena byla současná i historická včelařská literatura a kopie některých listin
o existenci spolku, zaslané z ústředí
Českého svazu včelařů, z.s. v Praze.
V pondělí dopoledne byla výstava otevřená výlučně pro děti z MŠ a ZŠ
v Českém Meziříčí. O životě včel jim
poutavě vyprávěl pan PaedDr. Fr. Šulc,
s využitím deseti názorných nástěnek
zapůjčených panem ing. M. Chaloupkou z Kostelce n. O.
Věříme, že právě výstava přivede do
našich řad nové, mladé zájemce o včelky a včelaření.
-vj-

OSOBNÍ RUBRIKA
Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
Roky plynou, jak tiché řeky proud, jen bolest nedá zapomenout.

Dne 26. listopadu jsme vzpomněli
5. výročí úmrtí manžela, tatínka, milovaného dědečka
a dnes již pradědečka
JIŘÍHO DVOŘÁKA,
který by se dožil 80 let.
Za rodinu dcera Libuše Pešlová a pravnučky Adélka a Sabinka
Zpravodaj Obce České Meziříčí 12/2019

Nikdy nezapomeneme.
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OBECNÍ KNIHOVNA V NOVÝCH PROSTORÁCH „JEDE“
Obecní knihovna v Českém Meziříčí
se po kompletní rekonstrukci slavnostně otevřela dne 8. září 2019.
Návštěvníky při vstupu přivítal trubač Karel Bouša, úvodního slova se
ujal pan Roman Bednář a paní Zuzana Luňáková pronesla milá slova
a popřála knihovně kromě jiného i
spoustu spokojených čtenářů, hlavně dětských. O knihovně a její historii nám pověděla paní Jana Čížková,
která stále pracuje jako učitelka v
ZŠ a knihovnicí je již 30 let. Hudební doprovod zajistili Štěpánka a Jaroslav Čížkovi, Pavla Roubalová a
Ilona Boušová. Po celou dobu slavnostního otevření, a ještě pak celé
září, probíhala výstava uměleckých
fotek od Dominiky Šedivé, Kláry Petrové a Viktora Mazáka.
Na znovuotevření se přijely podívat
a podpořit i kolegyně z okolních
knihoven. Jsme velice rády, že spolu
i nadále spolupracujeme. Děkujeme
hlavně paní Radce Mecnerové a
Lucce Samkové z knihovny v Opočně za jejich ochotu a konzultace,
ale i za meziknihovní výpůjční služby. Díky nim mají naši čtenáři k dispozici knihy, které u nás ve fondu
nenajdou. Těchto služeb využívá
čím dál více našich čtenářů, jelikož
vědí, že už nemusí sami jezdit do jiných knihoven. My knihu objednáme a za pár dní si jí u nás může čtenář v klidu vyzvednout.

Slavnostní otevření knihovny 8. 9. 2019

U nás si nemusíte pouze půjčovat
knihy nebo časopisy, pořádáme i
jednou měsíčně besedy či přednášky v odpoledních a večerních hodinách. V září proběhla návštěva
místního kostela sv. Kateřiny s paní
Janou Rejchrtovou, v říjnu nás provedl pan Nývlt krásami Provence a
v listopadu jsme si povídali s PR
manažerkou, bloggerkou, spisovatelkou Terezou Melišovou o jejím
charitativním projektu Pomáhat s
radostí, za který dostala titul Žena
regionu 2018.
V říjnu a listopadu nás postupně

navštívily děti z mateřské školy a
žáci první, druhé a třetí třídy základní školy. Seznámili jsme je s
knihovnou, osvojili si základní pojmy, zahráli jsme si hru s pohádkami
a přečetli úryvek z knížky, kdy nám
pak děti vyprávěly, o čem příběh
byl. Opravdu je potřeba, aby děti
měly kladný vztah ke knížkám již od
útlého věku. Je hezké, když rodiče
či prarodiče čtou svým dětem každý den alespoň jednu krátkou pohádku. Pokud jsou děti větší a už
umí číst, tak je naopak pěkné, pokud ony předčítají vám. Jsou rády,
že je posloucháte a společně si o
tom můžete poté popovídat. Není
důležité, jak rychle vaše dítě čte,
ale jestli rozumí textu. A já jsem
moc ráda, že u nás máme šikovné
děti, které čtou a vědí o čem.
Díky těmto návštěvám dětí z mateřské a základní školy nám přibylo od
září 20 dětských čtenářů a 8 dospělých. Což je krásné číslo na tak malou knihovnu. Děti prvního i druhého stupně se naučily chodit do dětského oddělení, kde tráví svůj volný
čas a mohou si zde dělat úkoly, učit
se nebo si číst oblíbenou knížku.
Od začátku prosince probíhá v
knihovně výstava Vánočních pohledů od pana Milana Pavelky z Královy Lhoty, které opravdu stojí za
zhlédnutí. V pondělí 9. prosince
jsme měli možnost nahlédnout do
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kopie Ďáblovy Bible a určitě jste zaregistrovali také
akci v půlce prosince s názvem „Vezmi si mě“. Chtěli
jsme vám čtenářům i nečtenářům darovat knihu od Ježíška a snad se nám podařilo vás potěšit a vykouzlit
úsměv na rtech ještě před Štědrým dnem. Před prázdninami nás ještě navštíví žáci 4. třídy a už se těšíme,
jak si užijeme společné dopoledne.
V novém roce nás zase čekají různé besedy a přednášky, návštěvy žáků prvního a druhého stupně, a spousta dalších akcí, které se vám budou jistě líbit. Prozatím máme otevírací dobu každé pondělí a středu od 14
do 18 hodin. Na jaře bychom chtěli tuto dobu a dny
upravit, abyste si k výběru nových knih mohli dát i nějaké dobroty v cukrárně Delikate hned vedle nás. Těšíme se na naše stálé, ale i nové čtenáře v novém roce
a přejeme vám hodně zdraví.
Dana Malíkova a Gabriela Rafaelová, knihovnice

NABITÝ DEN DEN VOJENSKÉHO HISTORIKA
29. listopadu 2019 naši obec navštívil ředitel odboru pro válečné veterány na ministerstvu obrany,
plukovník generálního štábu, historik a spisovatel, PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA. České Meziříčí zná, neboť sem jako dítě jezdil za svým dědečkem p. Korsou, který byl v 60. letech správcem ve
statku Ostrov. Snad i proto si udělal ve svém zaplněném diáři místo pro návštěvu a prohlídku míst spojených s bezstarostným dětstvím.

Pan plukovník byl jako voják opravdu dochvilný a přijel přesně v 8.00 na Obecní úřad, kde posnídal a popovídal si s panem starostou. Potom následoval přesun do zdejší školy, kde koncem 50. let učila jeho maminka. Se zájmem si prohlédl interiér školy včetně
půdní přístavby a chvíli poseděl s učitelským kolektivem. Další zastávkou našeho hosta byl Ostrov, kde
byl dlouhá léta správcem jeho dědeček a kde vyrůstala jeho matka. Celým areálem ho provázel Miloš Černý a pan plukovník vzpomínal na dětská léta, kdy tam
trávil prázdniny - jezdil s koňmi, s chlapy na traktoru
a s dědou na „sena“ do Orlických hor.
Při zpáteční cestě do obce se delegace zastavila na
krátkou prohlídku cukrovaru, kterou zajistil pan ředitel. Po kávě ještě stručná návštěva ve zdejším kostele a nabitý den byl zakončen v místním kině přednáškou o vojenství, doplněnou besedou s osobními
vzpomínkami. Účastníky besedy, kterých tradičně
nebylo mnoho (k jejich škodě), pan profesor Stehlík
zaujal svým přehledem, znalostmi a téměř dvouhodinovým vyprávěním.
-jar-

Zpravodaj Obce České Meziříčí 12/2019

7

FC ČESKÉ MEZIŘÍČÍ
HODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY TRENÉRY NAŠICH JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
Tomášek Petr, asistent trenéra
mužů A:
Do nové sezóny nastoupilo mužstvo pod novým trenérským vedením Tibor Krajňák – Petr Tomášek.
Naším cílem bylo získat alespoň 24
bodů a pohybovat se v horní polovině tabulky. To se nám do puntíku
podařilo, i když velkou kaňkou na
zdařilé části bylo poslední utkání v
Kosičkách, kterým jsme podlehli
0:10. Tím jsme si pokazili nejen celkové skóre, ale i celkový dojem v
podzimní části. Po celou dobu jsme
se pohybovali na prvním nebo druhém místě tabulky a jen díky nepovedenému závěru (z posledních tří
kol jsme získali pouze 1 bod), jsme
se nakonec zastavili na 24 bodech
a celkově jsme se umístili na 4.
místě. Toto umístění je naprosto
zasloužené a odpovídá síle našeho
mužstva. Ze 13 zápasů jsme 7krát
zvítězili, 4krát prohráli a 2krát remizovali. Oproti minulému podzimu, kdy jsme získali pouhých 10
bodů a skončili na předposledním
13 místě, je tento výsledek úspěchem a velkým příslibem do jarní
části. Nejsme sice ještě definitivně
zachráněni, ale pokud hráči přistoupí zodpovědně k zimní přípravě, nemělo by mužstvo mít se záchranou starosti, a naopak by se v
popředí tabulky mohlo pohybovat i
do samotného závěru. Toto umístění by nás tedy nemělo uspokojit a
pracovitostí a pílí na trénincích bychom nastavenou laťku měli udržet. Ale to vše záleží na samotných
hráčích.
Závěrem bych poděkoval všem
hráčům za účinkování v podzimní
části za příkladnou reprezentaci
naší obce, dále potom realizačnímu týmu – Zdeňku Roubalovi a Davidu Horkému, hlavnímu pořadateli Jardovi Roubalovi a svému trenérskému kolegovi Tiboru Krajňákovi za odvedenou práci. Všem popřál klidnou zimní přestávku a
hodně sil nejen do jarní části, ale i
do následujících sezón. Našim fa-
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nouškům děkujeme za přízeň a věřím, že jim nadále budeme dělat radost nejen výsledky, ale i výkony
při mistrovských zápasech. Závěrem patří velký dík všem sponzorům, zejména pak obci České Meziříčí v čele se starostou Milanem
Žďárkem za velkou podporu našemu klubu.

1920-2020

Tomášek Petr, asistent trenéra
mužů B:
Náš B-tým začal letos svou již 7. sezónu účinkování v okresních soutěžích. Po podzimní části „okupujeme“ zatím poslední příčku z 10
mužstev, ale s minimální 4bodovou
ztrátou na 3. místo. Toto nelichotivé umístění je zapříčiněno především velkým koloběhem hráčů,
kteří za béčko v mistrovských zápasech nastupují. Za podzimní sezónu se vystřídalo v mužstvu více
než 30 hráčů, z toho 12 hráčů bylo
doplňováno z Áčka! Každý zápas se
potom musí odehrát s těmi, kdo
mají právě čas a nejsou zraněni,
každý zápas v jiné sestavě. Často
se také mění posty hráčů na hřišti,
a tak si téměř žádný hráč nemůže
zvyknout ani na svoji pozici na
hřišti. Zkrátka nikdy nesehrajeme
alespoň 2 zápasy ve stejné nebo
alespoň podobné sestavě. Druhým
faktorem našeho umístění je, že v
týmu nemáme moc zkušených hráčů, jako ostatní mužstva v soutěži.
Hrajeme většinou s mladými, nezkušenými hráči a těch zkušených

oproti minulým sezónám ubývá
(Aleš Kupka - pracovní povinnosti,
Karel Petr - zranění, Aleš Hrubý zranění). To všechno má za následek velkou nesehranost a nestabilitu mužstva.
Stále ale zůstává předností a prioritou B-mužstva zapracovávat mladé hráče a připravovat je tak pro
naše Áčko, stejně tak i využívat
hráče Áčka po zranění, aby rychleji zapadli do zápasového rytmu. Zapracovávat mladé hráče, aby se
otrkali mezi dospělými, se nám celkem daří, vždyť třeba Josef Fiala
nastupuje již druhý rokem pravidelně v základní sestavě Áčka a neméně často se v kádru objevuje
jeho teprve 16letý bratr Dan, který
je velkým příslibem meřičské kopané. Dalším příslibem pro naši
kopanou jsou 3 dorostenci, kteří již
párkrát okusili kategorii dospělých
a v jarní části by měli pravidelněji
nastupovat v B-mužstvu, aby do
následující sezóny šli s většími zkušenostmi. Jsou to teprve 15letí kluci Martin Sekyra, Petr Jílek a David Mikušík, kteří prozatím hrají
většinou zápasy za starší žáky, kde
mají povolení nastupovat.
Pro jarní sezónu je tedy cíl jasný:
stabilizovat kádr s mladými dorostenci a na konci sezóny mít dostatečný počet bodů, které nám budou
zaručovat záchranu v soutěži.
Bude to těžké, ale určitě je v našich
silách tento úkol splnit.
Slezák Miroslav, trenér starších
žáků:
Hodnocení bych rozdělil do dvou
až tří částí. Se staršími žáky jsme
se přihlásili do dvou soutěží.
Okresní soutěž na Náchodsku a na
Rychnovsku. Věděli jsme, že nás
čeká 17 zápasů, z toho 10 v náchodském okrese. Rychnovský jsme
chtěli brát spíš jako přípravu za obhajobou titulu na Náchodsku.
Rychnovský okres jsme kromě zápasu v Přepychách odehráli na
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celé hřiště a ukázalo se, že v této
soutěži jsou soupeři a výsledky nevyzpytatelné díky tomu, jak jsou
nastavena pravidla. O to více nás
těší, že jsme neztratili ani bod a
všechny zápasy vyhráli. Do jara si
neseme náskok 5 bodů před Lípou/
Týništěm, které jsme porazili 2:1
hned v úvodním zápase. Ještě bych
se vrátil k Přepychám, kde to pro
nás bylo asi nejtěžší utkání, i když
uzavírají tabulku. Rychnov jsme po
podzimu zakončili s 21 body a skóre 40:6.
Na okrese Náchod se chceme prát
o medailové umístění. Trochu nám
cestu zkomplikovala remíza v druhém kole na hřišti Babí, kde jsme
předvedli náš nejhorší výkon sezóny a s velkou dávkou štěstí jsme zápas zremizovali, a nakonec padli v
penaltách. Od tohoto zápasu se
„rozjela mašina“, která šla zápas
od zápasu a od vítězství k vítězství.
Nejtěžší zápas byl určitě v Teplicích, kdy jsme dali branku na 3:2 v
poslední minutě zápasu a domácí
zápas proti Polici, kdy jsme rozhodli také až ke konci zápasu. Dva
nejlepší výkony byly v úvodním
kole v Polici, kdy jsme soupeře nepustili pořádně k bráně, a poslední
zápas ve Velichovkách, kdy jsme do
poločasu otočili zápas a druhý poločas zápas takticky zvládli na výbornou i přes tvrdou hru soupeře.
Po posledním zápasu podzimu si
tedy odnášíme 10bodový náskok
do jarní části sezóny, s čím jsme
nepočítali ani v tom nejlepším scé-

náři. Soutěž na Náchodsku jsme po
podzimu zakončili s 28 body a skóre 45:9. Dalším dílčím úspěchem
je, že se naši kluci perou i o krále
střelců v obou soutěžích. Na Rychnovsku jsou Martin Sekyra a Petr
Jílek na 2.-3. místě s 10 góly se
ztrátou dvou branek. Na Náchodsku Martin Sekyra o 3 branky
vede. Má jich na kontě 14. Na 3.
místě je Adam Bastl s 10 góly a
čtvrtý je Miroslav Němeček s 9
góly.
Posledním úspěchem je postupné
zapojení kluků v našem B-týmu,
kdy si postupně každý zahrál jeden
zápas a v posledním zápase béčka
nastoupili všichni tři v základní sestavě.
Klukům do jara přejeme pevné
zdraví a spousty dalších sportovních i školních úspěchů.
Baše Martin, trenér mladších
žáků:
Zhodnocení podzimní části u kategorie mladší žáci bych začal poděkováním všem hráčům a hráčce,
kteří vydrželi a společně spolu bojují v této soutěži a této kategorii.
Proto, abychom udrželi dvě party
fotbalistů a mohli dál hrát fotbal v
registrované soutěži, jsme je museli spojit. Takže hrajeme s ročníky
2010 až 2007, kdy většina jich je
mladších. Naše skóre vypadá hrozivě 5:70. Pokud vydržíme v tom,
co jsme začali, myslím, že postu-

Čas letí a letí všem. Je pravda, že
někdy rychleji a někdy se vleče,
ale to není případ našeho bývalého spolupracovníka Víti Němečka.
Narodil se v naší vesnici a práce
na obecním úřadě ho zase k nám
vrátila. Po 10 let bylo jeho pracovní
náplní vše, co se týkalo technického a kulturního chodu obce.
Patří těm, kteří dokáží dělat i více,
než jim ukládá jejich pracovní náplň. Víťu zaujala historie (zvláště
odkaz kronikáře p. učitele Dvořáka), ale také shromáždil spoustu
písemných a fotografických mate-

pem času to bude lepší a dostaví se
i příjemnější výsledky.
Mgr. Václav Janeček, trenér
mladší přípravky:
Naše mladší přípravka odehrála za
podzim devět turnajů v Okresním
přeboru mladších přípravek. Oficiálně se tabulka této soutěže nesestavuje, výsledky nemají být tím
podstatným, důležitější je, aby děti
fotbal bavil a postupně si osvojily
potřebné fotbalové dovednosti.
Uvedu proto snad jen konečné skóre za podzim, které je 100:237.
Dali jsme tedy spousty gólů, a ještě
víc jich dostali. Kluci zažili jak velkou radost z vítězství o mnoho gólů
v síti soupeře, tak i smutek po prohře o třeba i patnáct branek.
Jako důležité vidím to, že kádr
mužstva je ustálený. Tréninků i zápasů se pravidelně účastní titéž
borci a mnozí z nich hrají fotbal už
od svých čtyř let a je pro ně viditelně velkou vášní. Velký dík také patří jejich rodičům, bez jejichž podpory by kluci hrát nemohli. Problém pak vidím v šíři kádru, který
se nyní skládá pouze z osmi kluků.
Na zápasy nás tak pravidelně doplňují dva nejostřílenější borci z
předpřípravky. Z těch osmi pak
šest hráčů bude moci pokračovat
za mladší přípravku i v další sezóně. Hrajeme tedy s velice mladým,
ale zároveň i velice perspektivním
týmem, který by měl vrcholu výkonnosti v mladší přípravce dosáhnout až teprve v příští sezóně.

riálů z historie naší obce, které by
zřejmy skončily zapomenuty. Rozšířil obecní archiv a slíbil, že v „badatelské“ činnosti bude pokračovat
a výsledky své práce bude postupně zveřejňovat v knihovně.
Pracoval na obecním úřadě deset
let a když se rozhodl ke konci letošního roku k odchodu do důchodu, patří mu opravdu velký dík za
vše, co udělal pro obec a občany,
kterým není lhostejná historie místa, kde žijí. Tak Víťo, hodně štěstí,
zdraví a ať tě život baví.
-rb-
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KULTURA

Kopie největší knihy světa Codex Gigas v knihovně
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Beseda o kostele sv. Kateřiny

Skršice- Drakiáda

29.ÚNORA 2020

SOKOLOVNA ČESKÉ MEZIŘÍČÍ
��������

Divadlo Malých herců České Meziříčí

DÍVČÍ VÁLKA
Divadelní sešlost v Českém Meziříčí

ŠVIHÁCI

aneb KABARET U ZLATÝCH KŮZLAT

FACTORIAL! ORCHESTRA

The OLD FUCKERS
P L Á NOVA N É K U LT U R N Í A K C E :
11. 1. 2020
25. 1. 2020
14. 2. 2020
16. 2. 2020
29. 2. 2020
7. 3. 2020
21. 3. 2020
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Reprezentační obecní ples
Myslivecký ples
Školský ples
Divadlo Malých Herců
Dívčí válka - premiéra
Meziříčská kulturní bžunda V.
Fotbalový ples
Dětský karneval /Dospělý karneval

Starosta obce s europoslancem Stanislavem Polčákem
na oslavě 30. výročí 17. listopadu a 120 let Sokola
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TECHNICKÉ SLUŽBY
Jak správně třídit. Děláte to také tak?
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KŘÍŽOVKA OD ELEKTROWINU
Uvařte si čaj, udělejte si pohodu a zkuste vyluštit tajenku křížovky:

ZPRAVODAJ OBCE ČESKÉ MEZIŘÍČÍ vydává Obecní úřad České Meziříčí. Redakce: OÚ České Meziříčí,
Bož. Němcové 61, České Meziříčí. E-mail: info@ceskemezirici.cz, tel. 494 661 121. Registrace: MK E 22495.
Vychází nepravidelně v nákladu 650 ks. Tisk: Tiskárna Rege Opočno.Tiskové chyby vyhrazeny. Vstupem na akce obce
České Meziříčí souhlasíte s pořizováním fotografií a audioziuálních záznamů vás a vašich dětí, které mohou být
následně použity na webových stránkách obce, sociálních sítích, v kronice a Zpravodaji obce.

