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Od posledního vydání zpravodaje uplynulo několik měsíců. Během této doby se v naší obci stala řada událostí. Po tzv. době covidové se uskutečnilo několik akcí: Divadlo Mladých herců, Hasičský ples, Divadelní
Bžunda VI, Obecní Ples, Dětský karneval, Sportovní ples, Úklid obce, Sázení stromků, Velikonoční pochod, Čarodějnice, Selská jízda, Velký dětský den, Noc sokoloven, Myslivecký den, několik besed a spousty sportovních klání jak na fotbalovém hřišti, v sokolovně nebo na školním hřišti.
K tomu dokončujeme splaškovou kanalizaci v ul. Al. Jiráska, Nerudově a Sokolské, kdy po kolaudaci se
budou naši spoluobčané moci připojovat.
Bylo dokončeno dětské hřiště v ulici Bož. Němcové, workautové a skate hřiště u Sokolovny.
Pro odpočinek při vašich blízkých či dalekých procházkách obec instalovala několik posezení.
Radost nám dělá i staronově otevřená cukrárna, dokončení výměny oken a dveří v naší krásce Sokolovně
a v neposlední řadě jsme dodělali „pohrobek“ naproti hřbitovu. Dokončil se více jak 10letý spor ohledně
stavebních pozemků, který směřuje k prodeji do osobního vlastnictví.
Trochu s obavou vyhlížíme časy budoucí, ale pevně věříme, že i když to nebude úplně pohodová jízda, vše
dobře dopadne a v naší krásné obci mezi kopci bude pohodové žití.
-rb-

Dětské hřiště na ulici Boženy Němcové a workautové hřiště u sokolovny již slouží svému účelu.
To znamená dětem.
Skatepark u sokolovny, určený pro jízdu na koloběžce, bruslích nebo skateboardu, jehož podobu navrhovala renomovaná firma Mystic Constructions s.r.o.
z Prahy, čeká na zatravnění. Překážky jsou navrženy
a poskládány tak, aby byl umožněn plynulý průjezd
celým skateparkem, při kterém jezdec využívá různé
druhy překážek k provádění triků. Již nyní u mladých v naší obci má velký ohlas.
V provozu je také nově otevřené dětské hřiště na hořejším konci v ulici Bož. Němcové.
Náklady na tyto tři parky dosáhly částky okolo 1 945
000 Kč, z toho 1 550 000 Kč je z dotačního titulu
MŠMT.

Svobodné sdružení
podorlických traktoristů
vás zve na taškařici

SKRŠICKÁ BRÁZDA
2022

20.8.
vstupné
100,-Kč
děti
zdarma

práce stabilních
spalovacích motorů
startování
sovětských traktorů

sraz účastníků ve 13:00 h

u Luňákovy stodoly,
kde dojde
k seřazení selské jízdy a
po té traktorovým
krokem na hřiště
místního T.J. Sokol

19.8.2022

od 14:00 do 16:00 h
orání
vláčení
podmítání
sečení
mlácení obilí
strojní sekání slámy
atd.

vybranné nápoje, dršťová polévka, po práci legraci s veselou kapelou
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ZŠ

Aktivity Základní školy České Meziříčí

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět
Společnost

ECOBAT s.r.o.
Školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
a jeho partneři společnosti Ecobat, Elektrowin a Veolia udělují

za 4. místo
v CELOROČNÍ HŘE s Recyklohraním
za školní rok 2021/2022,
které v rámci Královéhradeckého kraje
získává

Základní škola, České
Meziříčí
za 3502 bodů obdržených za sběr vysloužilého elektra baterií,
mobilních telefonů a tonerů do tiskáren, a rovněž za příkladné zapojení
školy do environmentálního vzdělávání a osvětových aktivit.

Školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
a jeho partneři společnosti Ecobat, Elektrowin a Veolia udělují

za aktivní
spolupráci
v CELOROČNÍ HŘE s Recyklohraním
za školní rok 2021/2022,
které získává

Základní škola, České
Meziříčí

Celoroční hra je součástí projektu Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů spolufinancovaného SFŽP ČR – NPŽP – 1/2021_6.1.A projekt č. 1210100048“

O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Osvědčení se vydává pro

ZŠ Jana Výravy 219, České Meziříčí
IČ: 75017571

Výše uvedený smluvní partner odevzdal v roce 2021 ke zpětnému odběru
a následné recyklaci celkem 968 kg použitých baterií.
Z tohoto množství bylo recyklací získáno 716 kg kovonosných druhotných
surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

za sběr vysloužilého elektra, baterií, mobilních telefonů a tonerů do tiskáren,
a rovněž za zapojení do environmentálního vzdělávání a osvětových aktivit.
Škola za svou činnost obdržela celkem 3502 bodů,
mezi školami z celé České republiky se umístila na 29. místě.

Hana Ansorgová

ředitelka Recyklohraní, o. p. s.
18. 5. 2022

IČ:267 25 967, se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89816,
oprávněná Ministerstvem životního prostředí k provozování kolektivního
systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů
vydává osvědčení

Hana Ansorgová

ředitelka Recyklohraní, o. p. s.
18. 5. 2022

Celoroční hra je součástí projektu Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů spolufinancovaného SFŽP ČR – NPŽP – 1/2021_6.1.A projekt č. 1210100048“

Naše škola je již 13 let zapojena do celorepublikového
projektu RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět.
Recyklohraní je školní recyklační program, který
vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů, umožnit jim osobní zkušenost se
zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

RNDr. Petr Kratochvíl
Jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.
Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.
Sběrem baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

Děkuji tímto ještě jednou všem, kteří se do sběru baterií, starého elektra a tonerů zapojili, a věřím, že i v
letech následujících se nám bude dařit chránit životní prostředí všude kolem nás. Mgr. Kamila Kupková

Ve škole celoročně probíhá sběr použitých baterií, tonerů a 2x ročné pořádáme v rámci tohoto projektu
sběr starých použitých elektrozařízení. Každoročně
se žáci školy také účastní přednášky RECYKLACE
HROU, kde se aktivně seznamují s tříděním odpadů
a s možnostmi jejich dalšího využití. Žáky 1. ročníku
motivujeme krabičkami ECOCHEESE, které obdrží na
počátku své školní docházky a sbírají do nich použité
baterie, jež následně odnesou do školy jako sběr.
Vzhledem k vysoké aktivitě našich žáků se velmi často umísťujeme v tomto celorepublikovém projektu na
předních místech. V letošním školním roce skončila naše škola na 29. místě v republice a zároveň
jsme obdrželi 4. místo v rámci Královehradeckého kraje. Za tato krásná umístění patří velké
díky žákům a jejich rodinám, kterým není lhostejná
ochrana životního prostředí. Třída, jež se v rámci tohoto sběru umístila na naší škole jako první, pojede
v příštím školním roce na exkurzi zatím nejmenovaného závodu na zpracování druhotných surovin,
nebo navštíví závod, který je spojen s ochranou životního prostředí.
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Mezi nejlepší sběrače patří Nikolka a Terezka Sládkovy,
které se umístily na 2. a 3. místě
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Sportovní činnost na ZŠ České Meziříčí ve 2. pololetí šk. roku 2021/22
V druhém pololetí letošního školního roku se nám
konečně pomalu rozběhly sportovní akce.
Účastnili jsme se několika závodů a turnajů. Zúčastněné děti byly velmi aktivní a obzvláště ti nejmladší
vkládali do svých výkonů velké úsilí. Rozhodně bylo
vidět, že děti přijímají možnost sportovního vyžití s
radostí. Mimo školu jsme vyjeli na Mc Donald cup
– kategorie A 1. – 3. roč. a B 4. – 5. roč., odkud jsme
si odvezli dvě 6. místa. Dále absolvovali mladší děti
vybíjenou a Pohár ve štafetovém běhu v Dobrušce.
V Kostelci nad Orlicí jsme se účastnili atletického
čtyřboje družstev (viz foto), a to v kategorii mladších dívek (6. – 7. roč.), mladších chlapců (6. – 7. roč.)
a starších chlapců (8. – 9. roč.). Za zmínku stojí velmi
kvalitní výkon Tobiáše Lehkého ze 6. ročníku.

4

Do konce školního roku už moc času nezbývá, přesto
máme ještě naplánované 2 přátelské fotbalové
zápasy se ZŠ Opočno v kategorii mladších a starších
chlapců a školní minivolejbalový turnaj v rámci
kroužku barevného minivolejbalu na naší škole.
O prázdninách pořádáme již 3. ročník letního příměstského tábora pro prvostupňové děti se sportovně-herním zaměřením.
Hana Rousková, Tv
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Dopravní výchova na ZŠ
V současné době je kladen velký důraz na osobní
rozvoj dítěte a zvýšení bezpečnosti v rámci zdraví
a ohleduplnosti k okolí. Tyto skutečnosti jsou zakotveny i v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. V praxi se dopravní výchova realizuje především v rámci vyučovacích hodin povinné
školní docházky a to v jednotlivých vzdělávacích oblastech, např. Člověk a jeho svět, Výchova k občanství, Člověk a příroda, Člověk a zdraví nebo Informační a komunikační technologie.
Vzhledem k důležitosti tématu dopravní výchovy
a bezpečnosti žáků v provozu zařazuje naše ZŠ tuto
vzdělávací oblast do aktivit školy častěji. V rámci 1.
až 3. ročníku se paní učitelky i vychovatelky věnují
tématu bezpečné chůze. Ve 4. ročníku je výuka zaměřena na bezpečnou jízdu na kole, protože desetileté dítě se může stát součástí silničního provozu jako
cyklista. V následujících letech pak tyto znalosti žáci
zdokonalují a prohlubují.

Cyklistický výlet

ŠKODA AUTO uspořádala 15. 3. v environmentální
učebně přednášku pro žáky 1. až 3. třídy na téma
Na silnici bezpečně, Cestující v autě a Chodec.
Pro 4. až 9. třídy pak 17. – 18. 5. byla témata následující: Cyklista a viditelnost na silnici, V provozu
bezpečně, Naše tělo a dopravní nehoda, Morální aspekt dopravní nehody a s tím související.
Jednalo se o 45minutový program, při kterém byla
shlédnuta videa a využita byla i interaktivní tabule.

Rozhledna v Libníkovicích

Přednáška v environmentální učebně

I v letošním školním roce (ve 2. pololetí) navštěvovalo 18 žáků 4. ročníku kroužek DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Cílem tohoto kroužku bylo podněcovat a
zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, prohlubovat znalosti a dovednosti žáků – cyklistů, uplatňovat pravidla silničního provozu v praxi, zdokonalovat
zručnost a techniku jízdy na kole, poskytnout první pomoc. Jednotlivé činnosti v hodinách, jízdy zručnosti, jízdy na kole na dopravním hřišti v Rychnově
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Závěr cyklovýletu

nad Kněžnou nebo u MŠ v Českém Meziříčí byly bodovány a vedly děti k co nejlepším výsledkům. Získané znalosti a dovednosti děti využily 24. 5. při cyklistickém výletě v okolí obce.
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Čtyři žáci – Eva Francová, Denisa Šichanová, Markéta Bahníková a Tomáš Coufal reprezentovali naši
školu 12. 5. v okresním kole Dopravní soutěže
mladých cyklistů v RK. Bodované soutěžní disciplíny byly: Pravidla silničního provozu – teoretická a
praktická část, Jízda zručnosti na kole A a B, Zásady
poskytování první pomoci. Žáci se snažili ze všech
sil a obsadili krásné 6. místo.

Dopravní soutěž mladých cyklistů v Rychnově n. Kn.

Jízda zručnosti na dopravním hřišti v Rychnově n. Kn.

Dopravní hřiště v Rychnově n. Kn.

Dopravní hřiště u MŠ České Meziříčí

Vedení ZŠ, vedení MŠ i výbor SRPZŠ kroužek dopravní výchovy podporuje. Díky tomu mohli účastníci dopravního kroužku navštívit 26. 4. dopravní hřiště v RK, využít dopravní hřiště u MŠ, občerstvit se
a získat odměnu za vynaložené úsilí na cyklovýletě
a za ZŠ si užít jízdu zručnosti s novými překážkami.

Poděkování patří i p. učitelkám 1. stupně a p. asistentce, které pravidelně na závěr dopravního kroužku ochotně doprovází děti na cyklistickém výletě.
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Iva Ježková,
vedoucí kroužku Dopravní výchova
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Ekotýden (4. – 8. dubna 2022)
V březnu jsme si nejen u nás ve škole
připomněli 430. výročí narození Jana
Amose Komenského. Třída 7.B se při
té příležitosti zapojila do celonárodní
soutěže „Měníme svět k lepšímu“.
Svou troškou do mlýna ke změně přispěla svým Ekotýdnem, do kterého
zapojila většinu žáků prvního stupně.
Možná si řeknete: Jak souvisí Ekotýden s Komenským? Na svou dobu byl
tento pedagog a spisovatel velmi pokrokový a ve své nedokončené knize
Obecná porada o nápravě věcí lidských píše o různých problémech tehdejšího světa. A některé z nich jsou
aktuální stále. A proto jsme se sedmáky nechali inspirovat jedním z jeho
mnoha citátů: „Všichni na jednom jevišti světa stojíme a cokoliv se tu koná,
všech se týče.“
O čem byl tedy náš Ekotýden? Pár týdnů předem jsme připravili plakáty. Vyzvali jsme všechny žáky a učitele, aby
jezdili do školy na kole nebo přišli pěšky. Každý den šla některá třída do
okolí sbírat odpadky. Nasbírali jsme
několik velkých pytlů nepořádku, které nám technické služby pomohly odvézt. Navštívil nás také pan starosta,
abychom mu přednesli naše plány. V
neposlední řadě si sedmáci připravili
prezentace na některá ekologická témata – hospodaření s vodou, třídění
odpadu, požáry a jejich dopad na ekologii, plasty v oceánech. Pro sedmáky
bylo velkou výzvou přijít před své
mladší spolužáky a zaujmout je.
Zhostili se tohoto úkolu velmi dobře,
dokonce si pro ně připravili i pracovní
listy. Celá třída 7B žila přípravou projektu a viděla jsem na nich, že si připadají ve škole důležití.
Celonárodní soutěž jsme sice nevyhráli, ale mnohé jsme se naučili. Především jsme zjistili, že planeta, na
které žijeme, není jen dospělých, ale
že i děti mohou pomoci a samy něčím
přispět. Možná po tom týdnu vidí odpadky v příkopech jinýma očima a už
jim to není jedno. A o to jde, nebýt lhostejný, ani k sobě navzájem, ani k naší
planetě. Jan Amos Komenský by měl z
našich sedmáků a dalších, kteří se zapojili, určitě radost!
Za „ekotým“ Marta Světlíková 
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Informace z fotbalu
FC České Meziříčí – mládežnické kategorie
Do soutěžního ročníku 2021/2022 jsme vstupovali s
mládežnickými týmy před přípravek, mladších přípravek, starších přípravek, mladších žáků a dorostu.
Dorostencům se první ročník v Krajské soutěži celkem povedl, hrál vyrovnaná utkání a na jaře skončil
ve skupině o umístění na 5. místě. Celkově obsadil
13. místo z 15 krajských mužstev. Velké poděkování
patří i do Přepych, které nám půjčili dva hráče.
Mladší žáci hráli okresní soutěž na Rychnovsku,
kde v dlouhodobé soutěži obsadili krásné 2. místo.
Na finálovém turnaji hraném v našem areálu si kluci
vybojovali vítězství a vyhráli závěrečný turnaj. Nejlepší střelcem tohoto turnaje se stal náš hráč Tobiáš
Lehký.
Starší přípravka hrála také okresní soutěž. Za výkony v celé sezóně si vybojovali účast ve finálovém
turnaji o 7. – 12. místo v Černíkovicích. Na tomto turnaji neprohráli ani jeden zápas a ukázali zlepšené
výkony v jarní časti soutěže. Konečné 8. místo je velkým úspěchem a náš hráč Vojta Havel byl oceněn
jako nejlepší brankář turnaje.

Předpřípravka

Mladší přípravka hrála také v okresní soutěži. Děti
předváděli dlouhodobě dobré výkony a po zásluze se
kvalifikovali do finálového turnaje o 1. – 8. místo v
Rychnově nad Kněžnou. Dětem se sice tento turnaj
moc nepovedl, ale konečné 8. místo ze 17 týmů okresu je velkým úspěchem.
Naši nejmenší z řad předpřípravek hráli také soutěž na okrese. Nejmenším svěřencům se výsledkově
dařilo velmi dobře. Zažili své první porážky, remízy
ale i velká vítězství. Jejich největším úspěchem sezóny je celkové vítězství na finálovém turnaji ve Vamberku z 16 zúčastněných týmů.
Dalším úspěchem meziříčské kopané je účast několika našich hráčů v okresních výběrech různých věkových kategorií a účast dvou dorostenců v krajském
výběru.
Výbor FC České Meziříčí děkuje všem hráčům za
skvělou reprezentaci klubu. Rodičům za to, že k nám
dávají děti. Sponzorům za jejich podporu. A hlavně
děkujeme našim trenérům mládeže, kteří se dětem
ve svém volném čase věnují.			
Saki

Mladší žáci, vítězové turnaje

Kultura o prázdninách
 15. 7.

LETNÍ KINO

 22. 7.

LETNÍ KINO

 19. 8.

Skršice maj známou tvář

 29. 7.

LETNÍ KINO

 20. 8.

Skršická brázda

 13. 8.

FESTIVÁLEK POD KAŠTANY

 27. 8.

Turistické setkání Zvičina-ČM

Termíny a začátky jednotlivých akcí budou včas upřesněny
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Knihovnické okénko
...aneb knihovna není jen o knihách
Tento rok začal poněkud nešťastně, ale s vyhlídkou,
že i covidové uzavření společnosti jednoho dne skončí. A skončilo. Snad už se k nám nevrátí, kdo ví… O
to víc si teď užíváme společných akcí nejen u nás v
knihovně, ale i v naší obci. Jsme rády, že jste na nás
nezapomněli. Naopak knihovnu navštěvuje čím dál
více čtenářů.

předala paní královna. Pak už klasicky následovala
šerpa, kniha a slib, které děti dostaly z rukou pana
starosty, pana ředitele ZŠ a paní zástupkyně. Ohlasy
byly krásné a pozitivní, za což jsme všichni moc rádi.
Děkuji všem, co jste nám v tento den pomohli, hlavně
vedení školy a naší obce.

Na začátku roku se nám vyměnily knihovnice, což
jste si určitě již všimli. Nastoupila u nás Lenka Bezdíčková, která vnesla do naší knihovny zase trochu
nový nádech a inspiraci.
Přes zimu jsme si s Lenkou vyzkoušely i novou službu, roznášení knih nemocným, či zraněným, a nebo
čtenářům v karanténě. Jsme rády, že jsme vás ve vaší
nelehké životní situaci mohly alespoň trochu rozveselit našimi knihami a vy jste se mohli ponořit do jiných příběhů a zpestřit si tak dobu stonání. Ve chvíli, kdy nemůžete vstát z postele, je opravdu kniha
nejlepším přítelem.
Na jaře už nás postupně navštěvovaly jednotlivé třídy Základní školy České Meziříčí. Řekla bych, že
i tady bylo znát větší nadšení než na podzim. Dětská bezprostřednost a dobrá nálada nás vždy okouzlí. Děti jsou velice šikovné, spousta z nich navštěvuje naší knihovnu, ale i jiné knihovny v okolí. Chtěla
bych pochválit nejen rodiče, že je ve čtení podporují, ale i paní učitelky, jelikož ony na tom mají velkou
zásluhu. Snaží se individuálně pracovat s každým ze
svých žáků a probudit v nich lásku ke knihám. Jak
vždy dětem říkám: „Není špatná kniha, jen špatný
výběr.“ Je to jako s lidmi, ne každý nám „sedne“ a ne
s každým budeme přáteli na celý život.
U školy ještě chvíli zůstanu. Musím zmínit i povedenou akci Pasování prvňáčků na čtenáře. I když ráno
pršelo a předpověď vůbec nevypadala dobře, tak nakonec bylo celé dopoledne krásně a dokonce i sluníčko na nás vysvitlo.
Tentokrát jsme vymysleli trochu jiné pasování, než
na které jste u nás zvyklí. Aby se k nám děti těšily
a pasování si zasloužily, musely jako třída splnit tři
úkoly na stanovištích, které začínaly u školy a končily u Obecního úřadu. Úkoly byly pohádkové a tak
se i žáci 8. a 9. třídy, kteří pomáhali na stanovištích,
převlékli za pohádkové postavy. Za což jim moc děkuji. Byli jste skvělí.
Přes (ne)přechod, jak toto místo nazývám, je pak
k nám do knihovny převedl velký plyšový kocour,
který měl největší úspěch. A myslím, že podle reakcí nejen u prvňáčků. Děti pasoval pan král a diplom
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Jako knihovnice jsme se zúčastnily mnoha obecních
akcí, mezi něž patří třeba 1. máj a stavění Májky.
S kolegyní jsme vás přivítaly u vchodu do kostelní
věže, kde se vás vystřídalo opravdu mnoho. A celková účast na oslavě jara byla požehnaná. Mohli jsme
se společně vidět i na Slavnostním kladení věnců,
kde recitovali i žáci naší základní školy a klobouk
dolů před jejich projevem.

Obnovily jsme také akci „Celá Meřič čte dětem“, kdy
pomyslný „maraton čtenářů“ nemohl zahájit nikdo
jiný než naše bývalá dlouholetá knihovnice Jana Čížková. Jana nás zavedla do děje nevšední pohádky,
u které si děti ještě namalovaly svého vlastního skřítka. Nejmenší posluchač byl natolik ponořen do světa
skřítků, až z toho usnul na pohodlném sedacím vaku.
Nově pro vás máme připravené odpoledne plné her,
děkujeme Ladě Kovaříkové za spolupráci. Máme za
sebou první odpoledne, které bylo věnované nejmenším dětem. Teď si budou moci zahrát deskové hry
zase starší děti, tedy žáci druhého stupně ZŠ.
Nebojte se, chystáme i hry pro dospělé, jelikož už je
poptávka opravdu značná. Máte možnost vyzkoušet
si spoustu zajímavých her, Lada vám vše trpělivě vysvětlí a poradí. Je krásné, když vidíte, že děti baví
i něco jiného než hry na počítači, tabletu či mobilu.
Deskové hry nás všechny rozvíjejí, zlepšují paměť
i logické myšlení. Nezapomínejte tedy, že čas od
času je dobré zahrát si deskovou hru, třeba právě o
prázdninách, které se nám blíží.
Na závěr bych se chtěla pochlubit, že jsme navrženi do soutěže Knihovna Královéhradeckého kraje.
Knihoven v našem kraji je opravdu hodně a proto nás
velice těší, že jsme do soutěže navrženi právě my.
Nemáme měřítko, jak moc se naše knihovna líbí, ale
toto je výsledek nás všech. Vážíme si toho, protože
se každý rok snažíme víc a víc vám knihovnu přiblížit a zlepšit její služby. Věřte, že spoustu času tomu
věnujeme i v našem volnu. Knihovna je prostě láska,
je to jako naše dítě. Děkujeme, že jste u nás spokojeni.

Bylo nám ctí být opět součástí Velkého dětského dne,
který proběhl na začátku června. Připravily jsme si
pro vás opět Knižní les se spoustou otázek a úkolů. Zaměřily jsme se na klasické pohádky a mile nás
překvapilo, jak děti odpovídaly.

10
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O prázdninách bude otevřeno opět jen jednou týdně, a to v úterý, ale pokud byste potřebovali knihu
na dovolenou a vzpomněli si na poslední chvíli, neváhejte nás kontaktovat. Určitě se domluvíme. Přejeme vám krásné prázdniny, ať jsou slunečné, klidné
a ať si přečtete nějakou pěknou knihu.
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Mažoretky Gytta nespí! Přípravy na Mistrovství Evropy jsou v plném proudu!
6. místo - sólo bat kadet Valča
6. místo trio bat kadet Val, Kika, Nella
7. místo - sólo pom Vikča
8. místo - sólo pom juny Majda
10. místo - sólo pom hobby Sofinka
11. místo - sólo bat Dája
11. místo - duo bat juny Dája, Majda
12. místo - duo pom juny Móďa, Deny

Po dvouleté odmlce jsou mažoretky Gytta z Českého
Meziříčí opět v jednom kole a pilně se připravují na
mistrovství Evropy, které se letos koná v Chorvatsku.
Pojďme ale nejprve shrnout průběh příprav ze začátku letošního roku. Na jaře tohoto roku se dívky probojovaly přes kvalifikační a semifinálová kola na třídenní Mistrovství republiky v Hradci Králové s 23
choreografiemi. Hromada rodinných příslušníků a fanoušků, kteří se nemohli dostavit osobně, využilo
možnosti sledovat přenos online a fandili tak na dálku. Naše holky celé tři květnové dny bojovaly statečně o medaile a odvezly si 3x titul Mistryně ČR, 2x titul
I. vicemistryně ČR, 6x titul II. vicemistrymě ČR a
krásných 12 postupů na Mistrovství Evropy do Chorvatského Zadaru.
MISTRYNĚ ČR
VF baton kadet - POSTUP NA ME
MISTRYNĚ ČR
mini mix kadet - POSTUP NA ME
MISTRYNĚ ČR
mini mix junior - POSTUP NA ME
I. VICEMISTRYNĚ ČR
sólo acro Viky Olexová - POSTUP NA ME
I. VICEMISTRYNĚ ČR
duo pom Viky, Elča - POSTUP NA ME
II. VICEMISTRYNĚ ČR
sólo pom kadet Deniska - POSTUP NA ME
II. VICEMISTRYNĚ ČR
duo pom kadet Nikčy, Deny - POSTUP NA ME
II. VICEMISTRYNĚ ČR
mini pom juny - POSTUP NA ME
II. VICEMISTRYNĚ ČR
minimix seny - POSTUP NA ME
II. VICEMISTRYNĚ ČR
sólo pom děti Klárka
II. VICEMISTRYNĚ ČR
mini pom děti
4. místo - mini bat kadet - POSTUP NA ME
5. místo - VF bat a pom junior - POSTUP NA ME
5. místo - duo pom juny Dája, Majda

11

Kromě soutěží jsme mohli vidět Gyttu i při jiných příležitostech, jako byl v březnu dětský karneval v Českém Meziříčí a následně i Obecní ples. Svými netradičními choreografiemi obohatily i čarodějnický rej v
dubnu u meziříčské sokolovny a v květnu jim bylo ctí
vystoupit před diváky na oslavách obce Velký Vřešťov.
Patří všem velký dík za krásnou reprezentaci našeho
týmu a obce České Meziříčí, za kterou jim budiž odměnou účast na ME v Zadaru nyní v červnu, kde budou moci po třech letech ukázat, kam se za tři roky
posunuly a třeba zopakovat nečekaný úspěch z roku
2019, kdy se staly mistryněmi Evropy a dovezly domů
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zlato a jiné medaile. Nebýt covidu, čekala je účast na Mistrovství světa v Kazachstánu. Držíme jim tedy všechny
palce, ať do Zadaru šťastně dorazí a ukážou, že je mažoretkový sport baví a že do něj dávají celá svá srdce.
Milča Novotná

Informace o lokalitě u hřbitova

Další informace naleznete na: www.pozemkymeric.cz.

Obec České Meziříčí na základě výběrového řízení uzavřela smlouvu
o prodeji pozemků naproti hřbitovu se společností M&M reality holding a.s. Prodej se uskuteční formou
elektronické aukce v pěti etapách, 1.
etapa začíná 17. 7. 2022. Pozemky
jsou kompletně zasíťované, příjezd
je zajištěn po nově vybudované obecní komunikaci. Lze tedy hned začít
se stavbou dle projektové dokumentace, která je taktéž součástí prodeje.
V případě otázek, pro poslání projektové dokumentace nebo domluvení
prohlídky kontaktujte makléře.

PŘEHLED POZEMKŮ NAPROTI HŘBITOVU

K PRODEJI:
Dvě trojdesky (5, 6)
Jedna čtyřdeska (9)
Jedna pětideska (8)
Jeden pozemek
pro rodinný dům (11)

t
ti na s
s
o
t
i
v
nemo
Karta
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Tošovský statek tehdy a dnes
Častokrát míváme ve svém blízkém okolí zajímavé objekty či místa, která denně míjíme. Bereme je jako samozřejmou součást našich životů. Nejinak je tomu i v případě Tošovského statku. Stojí tu a patří sem, to
víme bezpečně. Někteří vzpomínají na jeho minulost, jiní si domýšlejí jeho budoucnost. A přesto o něm víme
tak málo. Ačkoli…
O historii Tošova a samotného statku je možné nalézt zmínky v místní pečlivě vedené pamětní knize. Co prozradily staré stránky? Kniha odkrývá mnohé příběhy lidí, jejich zvyků i prostředí, ve kterém svého času žili
se všemi jejich radostmi i strastmi. Ačkoli mocný zub času krajinu pozměnil, stále máme možnost díky těmto pečlivým záznamům porovnat minulost s přítomností a díky vstřícnosti nynějších majitelů také částečně poodkrýt možnou budoucnost.

Co vlastně víme o Tošovu?
Jak vypadá náš kraj dnes, víme velmi dobře. Ale jak
vypadal v dobách, kdy teprve vznikaly první osady a
později obce? Lesy, lesy a zase jenom lesy, táhnoucí
se celým naším územím až k hranicím. Tento Královský les, jak byl tehdy pojmenován, protínaly pouze
obchodní stezky. A právě zde při těchto stezkách začali tehdejší osadníci hospodařit a osídlovat je. Tošov
se Skršicemi jdou staletími ruku v ruce. Pojmenování Skršic je víceméně jisté, kdy je zmiňován zakladatel obce Skrch Vladyka. Co se Tošova týče, pravděpodobně byl pojmenován dle Tasa ze Skuhrova.
Zajímavosti dvora Tošova
Cesta z Meziříčí do Tošova, vedoucí okolo statku tak,
jak ji známe dnes, vznikla až někdy kolem roku 1936.
Dříve tato cesta směřovala rovně, přímo do Tošovského dvora, hlavní branou skrz něj a pokračovala
dále do Skršic.
Každá doba s sebou vnesla do statku menší či větší
změny v podobě rozličného využití všech vnitřních
prostor. Chov domácích hospodářských zvířat či
uskladnění a zpracování polních plodin přetrvalo v
podstatě desetiletí. Ale nebylo to vždy pravidlem.
Kdy například budova č.p.19 mimo jiné sloužila po
několik měsíců jako ubytovna německých válečných
uprchlíků, kteří k nám ke konci 2. sv. války proudili
z pohraničí. A v jejím 1. patře byla dokonce zbudová-

na tzv. Strážnice s oknem do cesty, kde místní muži
za 2. sv. války drželi stráž a hlídkovali dle přiděleného plánu. V neposlední řadě také posloužily tyto prostory jako zkušebna hudební skupiny Saturn, kterou
pamatují místní dodnes.
Po roce 1949, kdy již byl statek ve vlastnictví státu,
fungovaly stávající hospodářské budovy převážně
jako výkrmna vepřů, dokonce se téhož roku musely
2 další výkrmy přistavět. Tou dobou zde pracovalo
a žilo okolo dvaceti zaměstnanců.
Bohužel se na statku odehrálo i nejedno lidské neštěstí, a to když v létě 1902 zasáhla Tošov silná bouře. V troskách jedné z hospodářských budov tehdy
přišla o život pracující žena a několik dalších lidí
bylo těžce zraněno. Poté musela být budova, která
byla bouří silně poničena, ještě několikrát přestavována.
Majitelé a správci
Mnoho let, mnoho majitelů a ještě více správců. O
některých se z kroniky něco málo dozvídáme, jiní
upadli v zapomnění. Některá jména ale přece jen stojí za připomenutí.

Špýchar a bývalá volovna

První písemná zmínka z roku 1416 dokazuje vlastnictví statku a dvora Divišem z Tošova, který dále v
písemné závěti, odkazuje tento majetek své ženě v
pozůstalosti.
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Počátkem 16. století přešel Tošov do držení bratrů
Jana a Hynka z rodu Tamchynů z Doubravice. Po
smrti Jana připadla tvrz Tošov s dvorem nejmladšímu jeho synovi Benjaminovi. Posledním z tohoto
rodu byl Jan Tamchyna z Doubravice, který zemřel v
roce 1623. Touto dobou však již vládl Tošovu rod Trčků z Lípy, čímž se Tošov stal součástí Opočenského
panství a v jeho rámci zůstal až do zrušení poddanství a zavedení prozatímního zřízení obecního.
Poslední majitelé
10. března 1924 byl zbytkový statek v Tošově po přídělovém řízení na Opočenských velkostatcích přidělen bývalému vrchnímu hospodářskému správci Josefu Strádalovi a po jeho smrti vše spravovala jeho
žena, která se následně rozhodla, celý statek i s jeho
pozemky v roce 2008 prodat. Jejím přáním bylo, aby
se majetek dostal do rukou někomu, kdo by pokračoval v tradici zemědělského hospodaření, a to se jí
také vyplnilo.

tehdejší chov slepic, který byl situován nad těmito
chlévy, a to v celém prvním patře této hospodářské
budovy. Není divu, že musela projít kompletní rekonstrukcí. Majitelům se podařilo získat dotaci a v současné době zde probíhá na ekologické lince výroba
asfaltových terčů sloužících ke sportovní střelbě.
V navazujícím stavení č.p. 19 se nyní pilně pracuje. V nejbližší době ho čeká výměna střešní krytiny, vnitřní prostory prochází nákladnou rekonstrukcí, aby byly později vhodné pro případné ubytování.
I poslední hospodářská budova prošla uvnitř velkou
proměnou, bývalé chlévy byly přebudovány a nyní
je v přízemí soustředěna odchovna bažantů, v počtu zhruba jednoho tisíce kusů. Tento odchov tam
probíhá již několik let. Také bývalé stavení správce
Strádala s č.p. 1 prošlo zásadní rekonstrukcí, nyní se
v něm nachází několik samostatných bytových jednotek, kde jsou ubytováni zaměstnanci společnosti,
kteří odtud denně dojíždějí do zaměstnání v Hradci
Králové.
Na okolních půdních pozemcích patřících téže společnosti se ve velkém pěstují hlavně plodiny jako kukuřice nebo cukrová řepa, avšak na úrodnějších polích před statkem se daří i zelenině jako je cibule a v
minulosti nebylo výjimkou ani pěstování zelí.
A jaká čeká statek budoucnost?
Úsměv ve tvářích obou bratrů líčících budoucnost
dvora a statku dokresluje jejich sen, kam by rádi
směřovali další rozvoj tohoto místa…. Společná slova o využití potencionálu tohoto místa, možném
budoucím zpřístupnění veřejnosti. Sportovně-relaxačním využití některých prostor. Místě, uprostřed
přírody, kde by bylo možné jen tak posedět, možná se i jednou dobře najíst, odpočinout si, zasportovat, vše v souladu s okolní přírodou, byla radost poslouchat. Ale jak to tak bývá vizí plno, peněz a času
málo… Ačkoli, nic není nemožné a jisté kroky v tomto směru přece jen již započaly…
Sama za sebe jim přeji, aby získali potřebné finanční
prostředky a mohli tuto myšlenku proměnit ve skutečnost. 			
Michala Čihovská

Kupci a zároveň současnými majiteli se stali bratři
Jan a Roman Věckovi, jednatelé společnosti VH
Agroprodukt s.r.o. a právě oni byli velmi vstřícní a
ochotní sejít se ke krátkému rozhovoru, kde se podělili o své postřehy o stavu minulém, současném a nastínili i vzdálenou budoucnost…
Rozhovor probíhal ve firemní podnikové provozovně
v Pileticích v Hradci Králové za účasti obou bratrů,
a to ve velmi přátelské atmosféře.
První z otázek směřovala na minulost statku a případné opravy, které byly v případě prostor po bývalých chlévech (budova u autobusové zastávky) opravdu značné, takřka stoprocentní. Dílo zkázy dokonal
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SKRŠICKÉ STŘÍPKY a UKRADENÁ MÁJKA

- krátké aktuality a zajímavosti ze Skršic -



 Letošní rok jsme zahájili pěkně sportovně. Od ledna probíhá v hospodě na sále 1x týdně v úterý od
17.30 hod. kondiční cvičení pod vedením registrované cvičitelky Sokola. Všem dalším zájemcům
jsou dveře otevřeny.

 Velikonoční svátky si děti zpestřily zážitkovou
hrou „Putování za Velikonočním zajíčkem“.
Pro děti byla připravena trasa s několika stanovišti s velikonoční tématikou. Po splnění všech úkolů na děti čekal v cíli Velikonoční zajíček se zaslouženou odměnou.
 Únor patřil karnevalovému řádění. Nejprve se vyparádili dospělí 5. února na 1. Maškarním bále
ve Skršicích. A bylo se na co dívat, přehlídka masek byla opravdu pestrá. 26. února si naopak na
parketu užily tradiční karneval plný soutěží a bohaté tomboly děti.

 Tradice, která se váže k Filipojakubské noci neboli Noci čarodějnic, nemohla být ani v tomto roce
vynechána. Oheň má odehnat všechny zlé živly,
nečisté síly a pomoci k ochraně přírody. Pálení čarodějnic proběhlo na obvyklém místě.

V únoru se konala i sokolská zabíjačka, kde jsme si
pochutnali na všech dobrotách, které k zabíjačce
patří.
 Na začátku jara se dobrovolníci opět účastnili projektu Ukliďme Česko. Bohužel i letos jsme měli
co sbírat. Děkujeme všem zúčastněným, kterým
není lhostejné, v jakém prostředí žijeme (ač zaviněním jiných) a chrání naši přírodu.
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Ještě však než vzplál oheň, nebyla opomenuta ani
tradice stavění májky, která k začátku jara neodmyslitelně patří. Znáte její symboliku? Kdo má v této
oblasti mezery, ráda Vám tuto tradici přiblížím.
Vztyčení a ozdobení májky byla po dlouhá léta oslava
jara, lásky, plodnosti, mládí a také jakousi společenskou tradicí, na které se často podílela i vrchnost.
Tato tradice pomalu zaniká, ale v mnoha oblastech
Česka se najdou místa, která první máj vítají velkolepě. A jsme moc rádi, že k těm místům patří i naše
obec.
Muži se vydávají 30. dubna do lesa, aby uřízli nejvyšší
stromek (čím vyšší, tím lepší), a to nejlépe smrček,
borovici nebo jedli. Strom celý oklestí a vršek stromu
poté dívky a ženy ozdobí věncem ze zelených větviček
(symbol panenství dívek v obci). U nás pak děti májku
dozdobí stuhami (může to být i krepový papír či šátky). Poté již vyzdobenou májku vztyčí uprostřed vesnice. Postavit a zakotvit vysokou máj, aby pevně držela a nespadla, to je fuška, ale silní a šikovní muži si
umí poradit. První noc by ji muži měli bedlivě hlídat,
zvykem totiž je, že si v noci na prvního máje lidé z
okolních vesnic snaží májku navzájem ukrást nebo
poškodit. Každý chce mít tu nejlepší a získat nejvíce
štěstí v lásce právě pouze pro sebe.

Kácení a nedej bože uloupení máje provázejí bitky a
šarvátky, mnohdy i velmi krvavé. Dodnes je šílenou
potupou, když mladí muži svou máj nedokážou před
přespolními uhlídat. A co se nestalo, Meřičtí svou
májku opravdu neuhlídali a v noci 30. dubna jim byla
odcizena! Na 1. máje dopoledne je čekalo nemilé překvapení, že jsou bez májky. A ihned začalo pátrání.
Směr byl jasný – Skršice. Nervalo to dlouho a zloději
byli odhaleni. Odcizení májky měla na svědomí parta
„Mokrých banditů“ ze Skršic.
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Nápad ukrást májku vznikl během večera pálení čarodějnic a pár hodin na to byl realizován. Meřičská
májka byla uschována v areálu technických služeb
(kde měla být vyzvednuta 1. máje při Selské jízdě k
dozdobení u Sokolovny). Mokrý bandité měli vše důkladně připraveno. Aby za sebou zametli stopy, kamery v areálu zakryli oblečením a lopatou. Avšak i ke
ztrátám došlo. Při přenášení májky přes plot to nevydržely jedny z kalhot Mokrých banditů. I se ztrátami
se musí počítat . Májka byla ukryta v protějších
prostorách zemědělského družstva. Podařilo se, úkol
byl splněn. Vrácení májky proběhlo v poklidu, v přátelském duchu, žádné bitky se nekonaly . Ale zadarmo to taky nebylo, bylo vykoupeno sudem piva. Výkupné mělo být původně předáno 29. 5. 2022 v 17.00
hodin na neutrální půdě na Haťáku.
Počasí však nepřálo a akce musela být přesunuta do
skršické hospody, kde jsme strávili pěkné odpoledne
s dobrým pivem a klobáskami z udírny. A budeme se
těšit zase za rok, co nám prvomájové oslavy přinesou.

Některé oblasti drží více tradic, které jsou spojeny
s prvním májem. Pokud dívka dosáhne patnácti let,
postaví její otec před vchodové dveře májku, aby nezadaným chlapcům oznámil, že je v domě děvče na
vdávání. Dejte si ale pozor, abyste právě ve vaší vesnici pochopili tento zvyk správně. V některých oblastech má májka před domem opačný význam. Chlapec
staví májku pro svou přítelkyni na důkaz lásky a zároveň ukazuje ostatním nápadníkům, že dívka je zadaná, a tudíž není k mání. Májku vztyčovali i svobodní chlapci před okny dívky, které chtěli vyjádřit svou
náklonnost a okouzlit ji. Když se děvče hodně líbilo,
nápadníci se ve stavění máje u jejího domu předháněli a vzájemně si je ničili. A chudák holka, které májku
pod okny nikdo nepostavil, ta byla terčem posměchu.
Podle historika Vlastimila Vondrušky lidé v minulosti
neznali historii a neuvažovali, kde se tento svátek
vzal. Dodržování prvomájového zvyku pro ně znamenalo štěstí v lásce, plodnost, symbolizovalo příchod
jara a také erotiku a zaručovalo bohatou úrodu. Pohanská tradice se tedy přenesla do křesťanského života, pro věřící lid k tomu stačilo vysvěcení májky.
První postavení májky je doloženo z roku 1422, kdy si
mladík zasloužil ruku své dívky postavením májky
před její dům. Na základě tohoto činu svolila její rodina ke svatbě. Mladý pár pocházel ze středu Čech a
svatba se konala na pražském hradě. V roce 1637
označila církev májku za nestydatou věc a pokusila se
ji zakázat. Nesetkala se však s úspěchem, pro lid byla
májka silně zakořeněnou tradicí. Díky májce je květen označován za měsíc lásky po celém světě, ne nadarmo se jím Karel Hynek Mácha inspiroval.		
Šárka Havlová

Pro připomnění - co kam patří a co ne
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OCHOTNICKÉ OKÉNKO
Po roční přestávce se 5. března 2022 představili v naší sokolovně meziříčtí ochotníci. V rámci Meziříčské Kulturní Bžundy VI. se na jevišti vystřídalo skoro 40 herců – jak ochotničtí elévové, tak ostřílení „bardi“. Mladší ze obou
souborů převedl do jevištní podoby filmovou klasiku Pelíšky. V tomto specifickém díle není příliš prostoru na improvizaci, ale „mlaďáci“ do toho šli s plným nasazením. Odehráli své představení s obrovskou grácii a tím se vyhnuli i srovnání s velikány české kinematografie, které se nabízelo. V hlavních rolích excelovali Pepa Panenka,
Matěj Brouček, Alice Tláskalová, Róza Pavlová, Anička Vojnarová, Hedvika Tláskalová, Krištof Pavel, Míša Hlávková, Míša Broučková, Sabča Hlávková, Majda Jílková, Kuba Klemta, Esterka Petřáková, Kuba Jarkovský a Šimon
Macek.
Více jak roční práce na scénáři, téměř 80 hodin strávených ve zkušebně, kdy se konečně uvedlo na pravou míru,
jak to vlastně všechno bylo (a že v románu pana Dumase ne vše, co napsal, byla pravda) – to vše předcházelo vystoupení dospělých herců z Divadelní sešlosti. Ti se předvedli svou více jak 2,5 hodiny trvající hrou „Tři mušketýři - aneb vše bylo jinak“.
„Snad by nám to pan Dumas prominul“, napadlo občas režii i některé herce. Pokud by autor původní předlohy bizarní ztvárnění představitelům přesto neodpustil, tak
nadšené publikum rozhodně ano. Svědčilo o tom hlediště meziříčské sokolovny plné smějících se diváků.
Ti nebyli po zhlédnutí hry možná o moc moudřejší, co
se literatury francouzského realismu týká. Na místo
původního příběhu slovo od slova se však dočkali originálních nápadů, vytříbeného humoru, krásné choreografie, francouzské hudby a zpěvu, ale hlavně obdivuhodného nadšení, se kterým se účinkující svých
rolí zhostili. V zaplněné sokolovně odehráli jednu z
nejlepších svých premiér a právem sklidili potlesk na
otevřené scéně. Bravó!!!			
(rb)
							
			
(Foto J. Poskočil)
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KARTA NEMOVITOSTI
PRODEJ POZEMKU K BYDLENÍ, 1054 M2, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ
CENA

1 844 500 Kč *
* Prodávající si vyhrazuje právo prodat nemovitost
nejvýhodnější nabídce.
Nabízíme 1. etapu z celkových 5. etap prodeje
pozemků pro výstavbu řadových rodinných domu.
Jedná se o 3 jednotlivé parcely o celkové výměře
1054 m2, které se prodávají jako celek. Pozemky jsou
zasíťovány (elektřina, kanalizace, voda). Příjezd je
zajištěn po nově vybudované obecní komunikaci. Na
výstavbu je vydáno povolení a lze tady hned začít se
stavbou dle projektové dokumentace, která je taktéž
součástí
prodeje. Obec České Meziříčí nabízí
kompromis mezi klidnou lokalitou, dobrou dopravní
dostupností a základní občanskou vybaveností. V
rámci Královehradeckého kraje leží obec na
výhodném průsečíku mezi velkými městy jako je
Hradec Králové vzdálený 18 min, Jaroměř 18 min,
Náchod 25 min nebo Kvasiny, kam dojedete za 22
m i n . V případě otázek, pro poslání projektové
dokumentace nebo domluvení prohlídky kontaktujte
makléře.
Další
informace
naleznete
na:
www.pozemkymeric.cz. Pozemky jsou prodávány
formou elektronické aukce, která se na 1. etapu
uskuteční dne 17.7.2022.

ID Zakázky:
Poloha pozemku:
Plocha pozemku:
Parkování:
Garáž:
Voda:
Odpad:
Doprava:

Mgr. Petra Hlavsová

Jiřina Šedivá

Makléř senior

Finanční poradce

M&M reality holding a.s.
Československé armády 394
500 03 Hradec Králové
Mobil: +420 774 957 222
E-mail: phlavsova@mmreality.cz
Web: phlavsova.mmreality.cz

M&M finance company s.r.o.
Pobočka: Hradec Králové
Mobil: +420 733 644 122
E-mail:
jirina.sediva@mmfinance.cz
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802141
Klidná část obce
1054 m²
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
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FESTIVÁLEK

POD KAŠTANY

SOKOLOVNA
ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

13. SRPNA 2022
HVĚZDA VEČERA

FACTORIAL!OLCHESTRA
21.00 h
VSTUP 100,-KČ
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