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Další kus práce máme za sebou. Parcely naproti hřbitovu sice nebyly všechny prodány v elektronické 
dražbě, přesto se z výtěžku prodeje zbytku financují nové povrchy po dokončení kanalizace v ul. Sokolská, 
Al. Jiráska a Nerudova. Technické služby v současné době připojují domácnosti ke kanalizační síti.

Další stovky metrů chodníků propojily kompletně ulici Mochovskou s ulicí Na Štěpnici a dokončen je 
chodník v Nerudově ulici. Dále probíhá oprava chodníku u bytovek v Jiráskově ulici. U školky se opravil 
nekvalitně zhotovený plot, který spadl při poryvech větru, a zároveň se dokončilo oplocení celého areálu 
školky.

V září proběhly volby do Zastupitelstva obce a v polovině října již noví zastupitelé zvolili starostu, mís-
tostarostu a členy Rady obce.

Naše knihovna získala 3. místo v soutěži krajských knihoven. Od jara do podzimu proběhla spousta kul-
turních, společenských a sportovních akcí, některé za většího zájmu lidí a některé byly absolutním propa-
dákem z pohledu návštěvnosti.

Redakce Zpravodaje vám přeje úspěšný konec roku a do toho příštího vstupme s optimizmem na duši 
a písní na rtech.                                                                -rb-



VOLEBNÍ ÚČAST:          43,4 %

ROZDĚLENÍ MANDÁTŮ 

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ OBCE ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

Ing. Žďárek Milan starosta, člen rady obce
Ing. Rejchrt Jan   místostarosta, člen rady obce 
Havel Roman    člen rady obce
Podstata Pavel   člen rady obce
Mgr. Luňáková Zuzana člen rady obce  
Ing. Boušová Ilona zastupitel  
Černá Jana  zastupitel
Černá Vladislava  zastupitel
Mgr. Havlová Šárka  zastupitel
Mgr. Chudý Josef  zastupitel
MUDr. Jirásková Hana  zastupitel
JUDr. Křečková Ivana  zastupitel
Bc. Macková Michaela  zastupitel
Ing. Pekař Petr  zastupitel
Ing. Židová Veronika Ph.D. zastupitel

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ 23. a 24. ZÁŘÍ 2022

2022
18.11.  Divadelní představení Sdružení Splav – kino
25.11. Taneční – Mikulášská prodloužená – Sokolovna
25.11. Rozsvícení vánočního stromu – Skršice
26.11. Rozsvícení vánočního stromu – ČM
5.12. Čertovská jízda – ČM
9.12. Taneční Věneček – Sokolovna
10.12. Dechová kapela Opočenka – kino
16.12. Vánoční koncert Mezissimo – kostel 17.30 h
25.12. Vánoční pochod

2023
8.1. Tříkrálová polévka – u kostela
28.1. Myslivecký ples – Sokolovna
5.2. Premiéra představení S čerty nejsou žerty, 
 Divadlo mladých herců ČM – kino
11.2.  Hasičský ples – hasičárna
25.2.  Meziříčská kulturní Bžunda VII. – Sokolovna
4.3.   Obecní ples – Sokolovna
18.3.  Dětský karneval
Historické fotografie – kino

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ PODZIM/ZIMA 2022-23

Termíny a začátky jednotlivých akcí budou včas upřesněny
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Ve čtvrtek 30. června žáci školy obdrželi vysvědčení za 
2. pololetí a s úsměvem na tváři se rozprchli na dvou-
měsíční prázdniny. Budova školy zůstala téměř prázd-
ná. Zatímco žáci a učitelé trávili toto období na cestách 
a odpočívali, ostatní zaměstnanci měli napilno. Ve ško-
le je třeba v tuto dobu vše připravit na nový školní rok. 
A ani letos tomu nebylo jinak. Hned na počátku prázd-
nin se ve škole začalo malovat. Třídy, kabinety, chodby 
a ostatní prostory, kde bylo třeba vymalovat nebo tře-
ba jen opravit stávající výmalbu. Byly vymalovány hlav-
ně prostory školní družiny, kde se také v průběhu 
prázdnin měnila podlahová krytina. Nejvíce úprav za-
znamenala sborovna. 

Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků školy přibývá i 
pedagogických pracovníků. Byla tedy potřeba prostory 
sborovny upravit pro větší počet pedagogů, kteří se 
zde během školního roku setkávají. Ve sborovně došlo k 
úpravám na elektroinstalaci, probíhaly zde také práce 
instalatérské, zednické a samozřejmě na závěr byl ten-
to prostor nově vymalován. Sborovna byla vybavena 
zčásti novým nábytkem. Druhá etapa dovybavení ná-
bytkem je naplánována na první polovinu roku 2023.

Zpravodaj Obce České Meziříčí 2/2021

Ze života Základní školy České Meziříčí
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ČESKÉ MEZIŘÍČÍ 

ZŠ

Úpravy a opravy v době letních prázdnin

Zahájení nového školního roku před budovou ZŠRekonstrukce sborovny – nový nábytek

Montáž nábytku ve sborovně

... a je po prázdninách

Nový školní rok byl tradičně zahájen před budovou ZŠ, 
kde se shromáždili žáci, jejich rodiče a samozřejmě za-
městnanci školy. Ředitel školy Ing. Petr Hrnčíř popřál 
všem žákům hodně úspěchů ve školní práci a zaměst-
nancům školy mnoho pilných žáčků a úspěchů v jejich 
práci.



Následně proběhlo přivítání prvňáčků na obecním 
úřadě. Zde byli žáci 1. třídy přivítáni starostou obce 
Ing. Milanem Žďárkem a jako upomínku na tento 
den obdrželi drobné dárky. Každý prvňáček dostal 
kytičku pro maminku jako poděkování za jejich lás-
ku a péči.  
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Organizátoři a výherci výtvarné soutěže

Slavnostní přivítání prvňáčků na obecním úřadě

Žáci 1. tříd zasedli poprvé do svých školních lavic. 
Ve třídě 1. A je přivítala paní učitelka Mgr. Alena 
Sychrová a ve třídě 1. B paní učitelka Mgr. Dana 
Šolínová. Obě dvě se na své nové žáčky moc těšily
a popřály jim spoustu úspěchů ve školní práci.

Kamila Kupková

V učitelské praxi třídního učitele občas přijdou milá 
překvapení – nečekané samostatné aktivity žáků. 
V první polovině září za mnou přišly čtyři spolužačky 
–  Klárka Sekyrová, Adélka Bastlová, Markétka Bahní-
ková a Lada Železnovová s promyšleným návrhem. Ce-
lou situaci popsaly takto: „Vymyslely jsme výtvarnou 
soutěž pro naši pátou třídu na téma Podzimní tvoření. 
Neseme plakát, kde je termín soutěže, termín vyhod-
nocení a hlavně lákavé odměny pro první, druhé, třetí
a čtvrté místo.“ Ráda jsem s touto aktivitou souhlasila 
a byla nápomocná s průběhem této akce.
Do soutěže se zapojilo dvanáct žáků. Předvedli výtvar-
né práce a ruční tvoření s papírem a přírodninami. 
Každá správná soutěž má odměny, a tak dívky připravi-
ly vlastnoručně namalované diplomy, drobné sladkosti, 
upečený koláč od maminky paní Železnovové a darova-
né medaile od paní učitelky Mgr. Hany Rouskové.

Výtvarná podzimní soutěž

Prvňáčci ve svých třídách



Vítězka výtvarné soutěže Karolína Čmelíková

Dne 16. září na začátku hodiny výtvarné výchovy pro-
běhlo vyhodnocení. První místo obsadila Terezka Mi-
kušíková, druhé místo získala Veronika Hvězdová, tře-
tí místo si zasloužila Karolína Čmelíková a na čtvrtém 
místě se umístila Nella Havlíková.

Nejlepší výtvarníci z 5. třídy

Velké poděkování patří organizátorkám soutěže, vítě-
zům i všem zúčastněným žákům za všechny krásné ob-
rázky. Děkujeme paní Železnovové za sladkou odměnu 
a paní učitelce Mgr. Haně Rouskové za dodání pěkných 
medailí.   

Třídní učitelka 5. třídy Mgr. Věra Kociánová, Ph. D.  
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Ve čtvrtek 29. 9. proběhl na naší škole již tradiční 
projektový den „Běh Emila Zátopka“. Vzhledem k 
letošnímu výročí 100 let od narození Emila Zátopka 
byl závod možná i trochu symbolický. Počasí nám, na 
rozdíl od předchozích deštivých dnů, od rána přálo, 
takže se závod mohl bez problémů uskutečnit.

Na různě dlouhých tratích se vystřídaly postupně 
všechny třídy, počínaje nejmladšími dětmi, tedy prv-
ňáčky a druháčky, až po ty nejstarší. Po odběhnutí 

byly pro děti připraveny medaile a diplomy a pro ty 
nejmenší, kteří se závodu účastnili poprvé, i drobné 
odměny. Pro děti z prvního stupně byla dále připra-
vena stanoviště s pohybovými hrami, aby si mohly 
sportovní dopoledne ještě více užít.

Celá akce byla pečlivě dokumentována a fota nepro-
dleně vystavena na FB stránkách školy. S organizací 
pomohl celý 9. ročník, za což jim patří oprávněná po-
chvala a poděkování.

Běh Emila Zátopka

Běh Emila Zátopka, 5. ročník

Ve čtvrtek 29. září se u nás na základní škole konal 
Běh Emila Zátopka. Naše třída se také zúčastnila. 
Stupně vítězů naší třídy: děvčata 1. místo Denisa 
Šichanová, 2. místo Nikola Uhlířová, 3. místo Tere-
za Mikušíková, chlapci 1. místo Vašek Spěvák, 2. 
místo David Bečvář, 3. místo Martin Šoun. 

Emil Zátopek byl československý atlet a čtyř-
násobný olympijský vítěz. Emil Zátopek se stal 
prvním člověkem na světě, který uběhl trať  
10 km pod 29 minut a uběhl trať 20 km pod  
1 hodinu. Emil Zátopek se narodil 19. září 1922 
a jeho žena se narodila ve stejný rok, měsíc a 
den. Zátopkova manželka Dana byla také vý-
bornou atletkou, věnovala se hodu oštěpem. 
Vyhrála zlatou medaili na LOH 1952.

Tereza Mikušíková



Nezbývá, než dodat: „Sláva vítězům, čest poraženým“….. a příštímu ročníku HURÁ !          Hana Rousková, Tv

Běh Emila Zátopka:  Vítězná trojice chlapců z 1. A Vítězové Běhu Emila Zátopka, chlapci 9. třída: 1. místo Ro-
bert Kopecký, 2. místo Petr Franěk, 3. místo Miloslav Franc

V termínu 18. až 22. července se na naší škole usku-
tečnil již potřetí všesportovní příměstský tábor. 
Účast byla letos zatím největší, 35 dětí z 1. stupně 
ZŠ. Zázemím nám byla školní družina, jídelna a spor-
toviště a hřiště za školou. 

Vzhledem k opravdu horkému letnímu počasí jsme se 
dopoledne věnovali různým sportovním hrám a spor-
tům, tedy atletice, minivolejbalu, fotbalu,.. a dalším, 
ve středu jsme byli na výletě doprovázeném šipkova-
nou a sladkým pokladem v cíli, a odpoledne po odpo-
činku ve stínu nastávala velmi oblíbená část pro děti 
(možná trochu méně pro dospělé ), tedy velká vod-
ní bitva. Nic jiného se ostatně v tom počasí ani dělat 
nedalo. Děti se dostatečně vydováděly, trochu ochla-
dily, částečně unavily, a potom už následovaly klido-
vé nebo pohybové aktivity dle jejich zájmu. 
Páteční den byl již tradičně věnován závěrečnému 
závodu ve stylu „Gladiátor“, kde mnohé děti překo-
naly samy sebe a za to jim patří velký respekt a ob-
div. Zvládly to úplně všechny děti, za což byly pozdě-
ji po zásluze odměněny medailemi, diplomy a drob-
nými sladkými odměnami. Jako praktickou památku 
si každý domů odnesl táborové tričko, letos fialové 
. Mám opravdu velkou radost, když jsou táborová 
trička vidět, třeba při tělocviku, ať už ta letošní nebo 
modrá a žlutá z předchozích let.
Za spoluorganizaci a velkou pomoc bych chtěla vel-
mi poděkovat svým vedoucím, Lucii Kupkové, Elišce 
Rejchrtové a Martinu Sekyrovi.
Nezbývá, než se těšit na další ročník 

Hana Rousková, hlavní vedoucí

Letní tábor při ZŠ České Meziříčí Halloweenské veselí v základní škole 
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Žáci ze 6.B si užili projektový den Halloween 

Čtvrťáci a jejich strašidelné dýně



ho programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV). 
Jsme mateřská škola otevřená novým nápadům a zá-
roveň věrná tradicím. Můžete nás často potkat na 
procházkách naší malebnou obcí, jistě vás s dětmi 
rádi pozdravíme nebo vám zamáváme!
S dětmi pořádáme různé akce (sportovní den pod 
vedením odborníka, běh Emila Zátopka, Štrůdlová-
ní, vánoční a jarní besídky, zahradní slavnosti…),  
jezdíme na výlety, navštěvujeme divadla, účastníme 
se kurzů (plavání, lyžování, kurz angličtiny, ozdrav-

O nás
Mateřská škola České Meziříčí je čtyřtřídní s kapa-
citou 98 dětí a s celodenním provozem od 6 do 16 
hodin. Tři třídy se nachází v hlavní budově a čtvrtá 
třída předškoláčků na odloučeném pracovišti v ZŠ. 
Názvy jednotlivých tříd vycházejí z loga naší školy. 
Jsou to barvy semaforu. Třídy i herny jsou prostorné, 
světlé, slunné a jsou uspořádány tak, aby dětem po-
skytovaly dostatek místa pro herní i pohybové akti-
vity. Po celý rok máme k dispozici školní zahradu, 
kde je velké dopravní hřiště, pískoviště, kamínkoviš-
tě, průlezky a houpačka se skluzavkou.
Kolektiv naší mateřské školy se skládá z 19 zaměst-
nanců: 1 paní ředitelka, 9 učitelek, 3 asistentky pe-
dagoga, 1 školní asistentka, 1 vedoucí školní jídelny, 
1 kuchařka, 1 školnice a 2 uklízečky. Všichni se spo-
lečně snažíme o naplňování vzdělávacích cílů a vy-
tváření pohodového klima.
Naše MŠ získala titul “Zdravá školní jídelna”. Strava 
je pro děti připravována v naší školní kuchyni podle 
zásad zdravé výživy. Je kvalitní, zdravá, vyvážená a 
chutná.
Co dětem nabízíme: v naší mateřské škole vytváříme 
pohodové a tvořivé prostředí pro děti. Denně si hrají 
a vybírají hračky podle svého zájmu z velké nabídky. 
Denně cvičíme, zpíváme, poznáváme něco nového ze 
světa kolem nás. Děti si mohou kreslit i malovat, mo-
delovat, rozvíjet myšlení u pracovních listů a tvořit z 
papíru a různých materiálů. Snažíme se o všestran-
ný rozvoj dětí, pracujeme podle Školního vzdělávací-

Ovocný týden

Dožínky v Šimkových sadech, HK
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Byla propojena herna, třída a ložnice, všechny pro-
story byly vymalovány. V rámci digitalizace byly dě-
tem zakoupeny další digitální pomůcky pro jejich 
rozvoj (tablety – dotykový svět pro malé předškolá-
ky, roboti, mikroskopy…)
Poděkování patří: zřizovateli za velmi dobrou a 
vstřícnou spolupráci. Technickým službám za velkou 
pomoc při všech pracích a za celoroční péči o travna-
té plochy na naší zahradě. Za velmi vydařené dopo-
ledne, které si děti užily na fotbalovém hřišti v Čes-
kém Meziříčí, kde fotbaloví trenéři připravili dětem 
různé sportovní aktivity. Velké díky patří nejen 
p. Havlovi, ale i ostatním zúčastněným. Děkujeme za 
každoroční čertovské návštěvy, a to panu Bednářovi 
a jeho pomocníkům (těšíme se i letos). A v neposled-
ní řadě děkujeme rodičům za projevenou důvěru, za 
to, že nám svoje děti svěřují a my si s nimi můžeme 
užít spoustu krásných chvil.
Snažíme se zapojovat školu do života komunity obce, 
využíváme moderních metod, začleňujeme žáky se 
speciálně vzdělávacími potřebami, zkvalitnili jsme 
spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou, 
SPC a Ospodem, s místní knihovnou. Od 1. září 2022 
jsme zapojeny do již Šablon IV., ze kterých čerpáme 
dotaci na školního asistenta a další vzdělávání peda-
gogů.

Chceme, aby naše škola byla pro všechny děti mís-
tem, kam budou rády chodit. Místem, které je vstříc-
né a otevřené pro vzájemné učení. Místem, kde se 
budou cítit bezpečně a spokojeně, kde získají zákla-
dy vzdělání.
Přesto všechno, rodina zůstává pro dítě prvním pro-
středím, které pro jeho volný čas vytváří a má vytvá-
řet příznivé podmínky. V ní se děti poprvé setkávají 
s možnostmi rozvíjet svoji osobnost prostřednictvím 
právě volnočasových aktivit. V každém případě by si 
rodiče měli uvědomovat, že prostřednictvím toho, 
jak sami nakládají se svým volným časem, učí své 
děti, jak budou později nakládat s tím svým. Žádné-
mu rodiči by nemělo být jedno, jak jejich děti žijí 
a jednou budou žít!

Krásné podzimní dny Vám přeje kolektiv MŠ

ný pobyt v solné jeskyni…) Vše můžete shlédnout 
i v naší fotogalerii na webových stránkách školy 
(www.mscm.cz). 
Výrazné změny v tomto kalendářním roce 2022 na-
staly při zvelebování školní zahrady, kde vznikly 
nové prvky. Například stolky s nádobami na přelévá-
ní vody, dřevěná lavička okolo lípy, pítko na vodu, 
ponk na vyrábění, přírodní komunitní kruh. V sou-
časné době probíhá nové oplocení celé školní zahra-
dy. Dále jsme začali využívat více komunikačních 
prostředků. Jednotlivá telefonní čísla na třídy, využí-
vání WhatsAppu, díky kterému můžeme být s rodiči 
v každodenním kontaktu. V Modré třídě při základní 
škole, proběhla o letních prázdninách rekonstrukce. 

Běh Emila Zátopka

Návštěva Klopotovského údolí

Dravci v Opočně
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V březnu letošního roku bylo na 
volební valné hromadě opětov-
ně zvoleno staronové vedení naší 
jednoty s rozšířením o br. Kozáka. 
Výbor se schází dle potřeby a rea-
guje na aktuální situace a problé-
my, kterých v dnešní složité době 
není málo. Snažíme se o zvelebo-
vání areálu a údržbu sokolovny. V 
minulých 2 letech byla za přispění 
dotace z Královéhradeckého kra-
je provedena výměna téměř všech 
oken a vnějších dveří. Na dotaci na 
rekonstrukci podlahy ve velkém 
sále jsme bohužel zatím nedosáh-
li (popravdě – v současné době by-
chom asi měli problém se spolufi-
nancováním této plánované ná-
kladné akce).

Využíváme různé dotační tituly, ze 
kterých čerpáme finance na opra-
vy a údržbu sokolovny. V příštím 
roce bychom rádi zateplili strop 
ve velkém sále. Vzhledem k rake-
tovému růstu cen energií musíme 
hledat, kde a jak ušetřit, abychom 
nemuseli na zimní měsíce zavírat  
sokolovnu, jak se to již leckde děje. 
Nechceme jít cestou zvyšování od-
dílových příspěvků – je nám jasné, 
že pro mnohé cvičence, v případě 
dětí a mládeže pro jejich rodiče, 
by takové navýšení vedlo k ukon-
čení členství v Sokole. Kvůli inflaci 
a stále rostoucím cenám nejenom 
energií, ale i potravin a spotřební-
ho zboží, se pro mnoho lidí může 
díky nedostatku financí na běžné 
a základní živobytí stát organizo-
vané sportování nedosažitelným 
luxusem. Kumulujeme tedy cvičeb-
ní hodiny v sokolovně tak, aby se 
nemuselo topit celý týden, teplo-
ta v tělocvičně bude dodržena dle 
hygienických norem pro sportová-
ní min. 16°C, jinak se bude pouze 
temperovat, aby se spotřeba ply-
nu minimalizovala. Uvidíme, jak 
se nám podaří ušetřit, jak moc to 
bude pro cvičence nekomfortní, 
i pro nás je to naprosto nová situ-
ace. 

Současnost a budoucnost TJ SOKOL České Meziříčí

Ráda bych poděkovala vedení obce, od níž máme příslib finanční pomoci v této nelehké době. Věříme, že se nám 
ji podaří společnými silami a i díky Vašemu pochopení zvládnout a že snad brzy bude líp!

Za T.J. Sokol České Meziříčí 
Vlaďka Černá, starostka Jednoty 
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 SKRŠICKÁ BRÁZDA – I letos se parta milovní-
ků a sběratelů historické zemědělské techniky po-
chlubila svými kousky na Skršické brázdě koncem 
srpna. Mohli jsme obdivovat zemědělské stroje, 
které už jen tak na dvorech statků a polích neusly-
šíme. Staré stroje z dob našich dědů tak díky péči 
svých majitelů chytají druhý dech a stále sečou, 
mlátí, balíkují, podmítají, což nám všechno během 
odpoledne předvedly. Akce přilákala spousta di-
váků z nejrůznějšího okolí. Nechybělo ani dobré 
jídlo a pití. Hosté si pochutnali na domácí dršťko-
vé polévce, klobáskách z udírny a pro milovníky 
sladkého nechyběly ani domácí buchty od skršic-
kých pekařek.

   SKRŠICKÉ STŘÍPKY  
-  k rá tké aktualit y a zajímavosti  ze Sk ršic  -

 SKRŠICKÁ TVÁŘ – Netřeba dlouho představovat 
tuto již tradiční zábavnou show, která se i letos 
v létě uskutečnila za obrovské divácké podpory. 
Opět jsme mohli spatřit úžasné pěvecké, taneční a 
leckdy i herecké výkony, kde není důležité vyhrát, 
ale pobavit sebe i ostatní. Snad bude příští ročník 
opět plný hvězd, jako byl ten letošní .

Zpravodaj Obce České Meziříčí 7/2020Zpravodaj Obce České Meziříčí 2/2021Zpravodaj Obce České Meziříčí 11/2022 11



Zpravodaj Obce České Meziříčí 7/2020Zpravodaj Obce České Meziříčí 2/2021Zpravodaj Obce České Meziříčí 11/202212  



 LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI – Konec prázdnin 
patřil dětem. 3. 9. pro ně bylo připraveno zábavné 
odpoledne, kde mohly prověřit své schopnosti a 
dovednosti v plnění různých úkolů. Zpestřením 
celého odpoledne bylo svezení na poníkovi, které 
dětem udělalo velkou  radost. Poníka zaměstnaly 
na celé odpoledne. Díky krásnému počasí jsme 
zakončili celou akci opékáním špekáčků. Děti si 
odnesly i sladkou odměnu.

 POSVÍCENÍ – V Čechách posvícení, na Moravě 
hody a ve Slezsku krmáš. Jeden z nejoblíbenějších 
svátků českých vesnic dnes trochu upadá, ale jsme 
moc rádi za to, že u nás ve Skršicích je tato tradice 
stále dodržována, i když už ne tak velkolepě, jako 
tomu kdysi bývalo. 

 Za starých časů se posvícení slavilo v každé far-
nosti. Jak už sám název napovídá, POSVÍCENÍ byla 
výroční slavnost, která se slavila v neděli před, 
nebo po svátku světce, jemuž byl zasvěcen místní 
kostel. Zároveň bylo i oslavou ukončení polních 
prací. 
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 Díky těmto slavnostem, které se konaly v každé far-
nosti jinak, trpěla pracovní morálka. Císař Josef II. 
proto oslavy sjednotil v celé zemi a roku 1787 vydal 
nařízení slavit posvícení v jeden čas. Termín stano-
vil na neděli po svátku svatého Havla. Poslušní pod-
daní přijali toto nařízení velice nadšeně. Od té doby 
slavili třetí neděli v říjnu tzv. ,,císařské hody“ nebo 
také ,,Havelské posvícení“. A mimo nich i dál svoje 
místní posvícení tzv. ,,naše posvícení“. Slavilo se 
tedy na podzim, kdy už byl nový mák do buchet, zá-
soby vajec a čerstvé mouky, zralé švestky nejen na 
povidla a vykrmené husy na pekáč. Zkrátka ideální 
čas na návštěvu příbuzných a přátel.

 Jak bývalo zvykem, taková sláva už začala přípra-
vami několik dnů předem. Čistilo a gruntovala se 
stavení i dvůr. Zároveň se v tuto dobu konalo mno-

ho zásnub a uzavíralo plno sňatků. Dva dny před 
posvícením, tedy v pátek se zabíjela kuřata, kachny 
a husy, aby bylo dostatek masa. Také se pekly ko-
láčky zvané ,,zváče“. Ty se roznášely jako pozvání 
ke slavnostnímu stolu. Obecně platilo, že čím víc 
hostů, tím větší pocta hospodyni. V tu dobu ani 
chasníci nezaháleli. Stavěli na návsi vysokou rov-
nou posvícenskou májku, bohatě zdobenou pentle-
mi jako svědka a strážce nadcházejícího veselí.

 V neděli zahajoval posvícení slavnostní oběd, který 
se podával po slavnostní mši, zpravidla kolem dru-
hé hodiny po poledni a nesmělo na něm nic chybět. 
U stolu se probíralo vše, co se za uplynulý rok udá-
lo. Úroda, dobytek, svatby, křtiny, pohřby…. Po 
obědě se šlo opět do kostela na požehnání a sotva 
se ozvala hudba z hospody, nebo z prostranství, 
kde byla umístěna májka-strážce, všichni se pře-
místili tam. Nejdůležitějším symbolem posvícení 
byla dobře vykrmená husa. Ta musela mít hodně 
sádla a aby měla sádlo krásně žluté, dostávala ku-
kuřici. Při zabíjení nesměl nikdo husu litovat, mělo 
se za to, že by se dlouho trápila.

 A na závěr říkadlo ze Slovácka: ,,Škoda, že to po-
svícení aspoň třikrát za rok není !“

Letošní posvícení ve Skršicích připadlo na sobotu 5. 
listopadu a my jsme si v naší hospůdce pošmákli na 
tradiční posvícenské dobrotě jakou je pečená kach-
na s knedlíkem. 

Zvyky dnešního Halloweenu se rozvinuly v Irsku, ni-
koli v Americe, kdy skotští Keltové slavili svátek 
Samhain – konec žní a příchod zimy. Lidé věřili, že 
právě v noci z 31. 10. na 1. 11. se stírá pomyslná hra-
nice mezi světem živých a mrtvých. 
Název Halloween je zkratkou spojení All Hallows’ 
Eve, kterým se ve staroangličtině označoval předve-
čer dne všech svatých. Lidé si dodnes připomínají 
své zesnulé předky například tím, že se převlékají do 
strašidelných masek a věří, že je ochrání před zlými 
duchy. Večer pro ně ponechají prostřený stůl 
v domnění, že je mrtví navštíví. A do oken nebo ke 
dveřím umístí lucernu, aby k nim duše našla cestu. 

A právě vydlabaná dýně s hořící svíčkou, která na-
hradila dříve používaný tuřín či řepu se stala symbo-
lem novodobého Halloweenu.
Když Irové a Skotové kolonizovali v 19. století do 
Ameriky, přinesli s sebou nejen své zvyky a tradice, 
které místní přijali za své, ale i legendy, a právě jed-
na taková poodhalí proč právě dýně… 

Legenda o Jackovi-o‘-latern…

Muž jménem Stingy Jack se pro své hříchy setkává s 
ďáblem, který si přichází pro jeho hříšnou duši. Jack 
však žádá o poslední laskavost, a to sklenku moku, 

Halloween už i ve Skršicích 
Tak jako jinde, i my ve Skršicích jsme si připomněli svátek Halloween při 
již tradičním dlabání dýní, kterého se nadšeně zúčastnily hlavně místní 
děti. Ty poté společně s rodiči dýně rozmístily v blízkosti křížku a v pod-
večer každý zapálil uvnitř svou svíčku. Závěr večera si všichni zúčastně-
ní zpříjemnili opečením špekáčků. Ale zpět k Halloweenu – svátku, který 
se v posledních letech zabydlel i u nás. Tolik oblíbený u dětí a mladší ge-
nerace, zatímco ta starší jen podotkne „Zlaté naše Dušičky“, nebo „Zase 
ten americký svátek“ – a právě to není tak úplně pravda… 
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kterou ovšem nemá čím zaplatit, proto přesvědčí 
ďábla, aby se proměnil v minci, kterou dluh zaplatí. 
Když tak ďábel učiní, Jack strčí minci do kapsy, hned 
vedle krucifixu a tím ďábla uvězní. Aby se dostal na 
svobodu, přislíbí Jackovi rok života navíc. Za rok při-
chází ďábel opět a i tentokrát Jack ďábla oklame tím, 
že ho uvězní na stromě, kam ho posílá pro šťavnatý 
kousek ovoce, mezitím vyryje do kmenu kříž a ďábla 
propustí pouze pod podmínkou, že jeho duše po smr-
ti nikdy neskončí v pekle. Když ovšem nadejde čas 
Jackovi smrti, nebeské brány jsou mu pro jeho hříchy 
uzavřeny a ani peklo jeho duši po dohodě s ďáblem 
přijmout nemůže. Jackovi nezbývá nic jiného, než do-
nekonečna bloudit v očistci a hledat své místo odpo-
činku. Na tuto hořkou pouť dostává od ďábla hořící 
kus uhlíku, který ukládá do vydlabaného tuřínu a sví-
tí si jím na cestu ve věčné temnotě. 

V našich končinách probíhají tradiční svátky Duši-
ček v daleko klidnější a komornější atmosféře. Tichá 
vzpomínka, zapálená svíčka a květiny u hrobu jsou 
pro nás již letitou samozřejmostí.  

Ale jaké byly zvyky a tradice našich předků?

Tradovalo se, že když 2. listopadu prší, oplakávají 
duše své hříchy. Naši předci proto v tento den dávali 
do lamp na hrobech místo oleje máslo. Duše, které 

směly opustit Očistec, si jím mohly pomazat popále-
niny od očistného ohně.

Aby se „dušičky“ nevyplašily, nemělo se ten den za-
metat a pískalo-li ten den v kamnech, věřilo se, že 
dušičky pláčou.

Večer se pilo studené mléko nebo se jím pozůstalí 
postříkali, aby se duše ochladily. Dodržoval se také 
zvyk házet po večeři zbytky pokrmů do ohně, aby se 
tímto jídlem dříve vykoupila duše mrtvého.

Hospodyně také připravovaly pečivo ve tvaru lid-
ských kostí nebo čtverhranné buchty zadělávané 
mlékem a plněné povidly či mákem. Těmi bývali ob-
darováváni žebráci a chudí lidé, kteří se ráno shro-
mažďovali u kostelů nebo u hřbitova. A první ranní 
zvonění kostelních zvonů bylo znamením pro mrtvé, 
aby opustili svět živých a vrátili se zpět do svého 
světa. 

A také u nás se k Dušičkové noci váže nejedna 
pověst, jako třeba tato…

Jistá tetka z Činěvsi se probudila v dušičkové noci. 
Měsíček svítil jako ve dne, a tak si myslela, že je už 
ráno. Oblékla si šaty a honem spěchala do kostela. Ve 
zvonici Na Jílovce zvonil ohniváč na zvon a kostelíček 
byl plný lidí. Kněz již sloužil u oltáře mši. Tetka se 
mohla studem propadnout, že zmeškala začátek mše 
svaté. Usedla do jedné z lavic v zadní řadě, začala se 
rozhlížet po kostele a uvědomovala si, že vidí samé 
neznámé tváře. Stále nikoho nemohla poznat a straš-
ně se tomu divila. Pojednou se roztřásla strachem. 
Začala si vybavovat, že vidí dávno zemřelé sousedy. 
Tu do ní drkla jí známá sousedka, kterou nedávno po-
chovali na zdejší hřbitov, a povídá jí: „Ale kmotřičko, 
co jsi to učinila, to je naše mše, a jak skončí, bude s 
tebou zle, jestli tu s námi zůstaneš na cucky budeš. 
Svlékni proto svůj kožíšek a honem utíkej odtud!“ 
K smrti zděšená tetka svlékla kožich a honem spěcha-
la k domovu. Ráno nad hřbitovními vraty, kde byla do 
kamene vytesaná lebka, nalezli lidé tetčin roztrhaný 
kožíšek.           M. Čihovská, Š. Havlová

Podzimní část sezony bych zhodnotil 
kladně. Předsezónní cíle se nám podařilo 
z větší části naplnit. Pauzu přezimujeme 
na 3. místě s parádními 27 body. Podařilo 
se nám do týmu zapracovávat dorosten-
ce, kteří předváděli dobré výkony, což je 
pro nás hodně důležité. Předsezónní pří-
chod 3 hráčů se ukázal jako dobrý tah – 

do party zapadli dobře a navíc s nimi přišla i konku-
rence pro všechny členy týmu, které to nakoplo k lep-
ším výkonům na hřišti i na tréninku. Radost mám i z 
nastřílených 50 branek, což jen potvrzuje naší kvalitu 

v útočné fázi. Jediné co mě trochu dělá vrásky na tváři 
je, že máme spoustu branek obdržených, ale aspoň 
všichni víme, na čem během zimní přípravy zapraco-
vat. Velké dík patří našim sponzorům, fanouškům a 
trenérům mládeže, kterým se daří vychovávat hráče 
pro naše Áčko a Béčko. Na závěr bych chtěl poděkovat 
hráčům za jejich bojovnost a nasazení a výkonnému 
výboru za důvěru, kterou do mě vkládají jako do trené-
ra. Všem týmům a rozhodčím přeji hezký odpočinek a 
na jaře AHOJ.

Trenér A mužstva mužů v 1.B třídě Patrik Havel

Podzimní zhodnocení meziříčské kopané



Knihovnické okénko

K rozhovoru k podzimnímu vydání Zpravodaje jsem si 
pozvala starostu obce Ing. Milana Žďárka. Milan byl 
jako vždy upřímný, vtipný, někdy i vážný…. Ale hlavně 
vstřícný, nebál se žádné otázky a stále zůstává opti-
mistou.

Myslím, že první otázka je nezbytná, a tak se 
musím zeptat: Jak se ti líbí ve staronové funkci?
Řekl bych, že se mi líbí možná i o trochu více než v 
minulém období. Možná by mohlo být i nové zastupi-
telstvo tvořivější a tím nechci předbíhat. Nechme se 
překvapit, jak to bude fungovat. Já věřím, že velice 
dobře a na spolupráci se moc těším.

Předpokládám, že vítězství tě tedy potěšilo. Jak 
by si zhodnotil celkově volby?
Vítězství mě velice potěšilo, ale hlavně mile překva-
pilo. Jelikož je rozkopána ⅓ obce a to opravdu pro 
spoluobčany není příjemné, přesto nám dali hlasy a 
to je pro nás příznivé.

A jak to tedy vypadá s dokončením kanalizace a 
silnice v ulici Jiráskova, Sokolská a Nerudova? 
My jsme měli dvě možnosti z hlediska úpravy povrchu 
po výkopových pracech. První možnost byla, že by se 
zadělali jenom výkopy. Což je špatné rozhodnutí…ne-
bylo by to nikdy rovné a komunikace by nebyly kvalit-
ní. Dále se zjistilo, že podloží těchto komunikací je 
místy velice chabé. Proto jsme se rozhodli pro složi-
tější, ale podstatně dražší variantu, a zrekonstruuje-
me komplet celé komunikace. Termín dokončení před-
pokládáme do konce listopadu nebo začátek prosin-
ce. Samozřejmě takzvaně dokončovací práce, jako je 
zeleň, vysévání trávy apod, až na jaře. Počasí tomu 
teď nahrálo a mohlo se udělat spousta práce, na které 
se podílejí i naše Technické služby, za což bych jim 
chtěl poděkovat. Jejich nasazení je velice dobré a to 
nejen při této akci, ale i při jiných pracech, ať už se 
jednalo o kanalizační přípojky nebo třeba při zasíťo-
vání pozemků naproti hřbitovu.

A jaké máte plány do budoucna, slyšela jsem ná-
zor, že jste neměli předvolební program a sliby. 
Na co se můžeme těšit v dalších letech?
V nejbližší době žádné velké kopání nebude, tím snad 
mohu občany uklidnit. Nějaké plány jsou, ale už to ne-
bude tak velké, co se komunikací týče. Kanalizace se 
bude řešit řekněme lokálně a někde to bohužel ani ne-
jde. Chceme se také zaměřit na Skršice a Tošov. Ka-
nalizace tam víceméně není a čistota vody je jedna z 
nejdůležitějších věcí. Před volbami, ani po, nic nesli-
buji. Protože, když něco nevím s jistotou, nemohu to 
tudíž slíbit a napsat si to do programu. Žijeme ve slo-

žité době, kdy nevíme, jaké budou ceny energií, sta-
vebního materiálu apod.
Máme plán propojení obcí cyklostezkami, nebo výstav-
bu či rekonstrukci hasičárny. Ve hře je i výstavba větší 
tělocvičny u školy, která by splňovala dnešní nároky 
sportovců. Ale zatím nemohu nic z toho slíbit. Pokud 
na to stát nevypíše dotace, tak na to obec nikdy mít ne-
bude. Není to tak jednoduché, jak se může na první po-
hled zdát. Jsou vypracované nějaké studie i projekty, 
zatím to však zůstává v “šuplíku”. Vše to musí být při-
pravené, protože nikdy nevíte, na co dotaci vypíšou. 
Dále se pak rozhoduje, jestli je to ekonomicky vhodné, 
aby obec měla na spolufinancování. Jak říkám, není to 
jednoduché. Je to dlouhý a složitý proces. 

A jak to vidíš s kulturou v obci, bude obecní 
ples? Divadlo? Nebo se bez toho budeme muset 
obejít, díky rapidnímu nárůstu cen energií?
Jsem zastáncem toho, že by se lidé měli setkávat ze-
jména při kulturních akcích. Měli by takzvaně vyjít ze 
svých domovů na náves a zažívat společně příjemné 
chvilky. Pro to, že se musí podpořit společenský život 
v obci jsem nejen já, ale i rada a věřím, že i zastupite-
lé. Máme myšlenku poskytnutí příspěvku Sokolu na 
energie, aby se mohly pořádat plesy, aby mohly děti 
dále cvičit v Sokole, aby se dál hrálo divadlo. Už jsem 
se setkal s tím, že se bohužel některé obce musely 
rozhodnout pro uzavření tělocvičen či kulturních 
domů z důvodu růstu cen energií. K tomuto kroku se 
dostat nechceme. Budeme se snažit udělat maximum, 
aby kulturní život zůstal zachován i přes zimu. Takže 
ano, můžeme se těšit na ples i na divadlo.

Jaké jsi měl pocity, když ses dozvěděl, že se naše 
knihovna umístila jako 3. v soutěži Knihovna 
roku Královéhradeckého kraje?
Byl jsem opravdu moc potěšen, udělalo mi to velkou 
radost. Předávání bylo pěkné a na vysoké úrovni. Cítil 
jsem i takovou tu nevinnou pýchu, když nás vyhlašo-
vali a paní moderátorka mluvila o všech činnostech, 
které knihovna dělá. Myslím si, že bylo skvělé rozhod-
nutí, přemístit knihovnu z budovy Obecního úřadu do 
nově zrekonstruovaných prostor vedle Kafárny. Na-
víc mají lidé možnost spojit to i s dortem či kávou, 
když si jdou vypůjčit knihu. Ale knihovna samozřejmě 
není jen o půjčování knih. Je to příjemný prostor, kde 
se mohou setkávat lidé, hlavně mládež a děti. V dneš-
ní “mobilní době” je dobré, když se děti vrací pro kni-
hu a mají i jinou zábavu než jen displej. A taky díky 
naší základní škole a jejich spolupráci, se děti do naší 
knihovny těší. Vyzdvihl bych hlavně vydařenou akci 
Pasování prvňáčků na čtenáře, které bylo tento rok 
jiné a všem se moc líbilo. Každý rok se na to těším, 

Rozhovor se starostou obce
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Zmínili jsme předtím divadlo… Budeš i tentokrát 
hrát?
(smích) Budu a již zkoušíme. Nebudu prozrazovat co, 
mám tam takovou menší roličku, ale máte se na co tě-
šit. Bude to legrace a v únoru se všichni uvidíme. Di-
vadlo mě baví, rád bych podpoříl i jiné spolky svou 
přítomností, ale nebudeš tomu věřit, nejsem žádný 
velký sportovec (smích). Třeba fotbal asi už hrát ne-
budu.

Sportovec sice nejsi, ale jezdíš rád na hory. Ly-
žuješ nebo snad jezdíš na snowboardu?
Lyžuju…a velice rád. Je to pro mě relax, odpočinek. 
Sice jsem řekl, že nejsem velký sportovec, ale sport 
mi není cizí a mám ho rád.

Jaké  máš ještě koníčky? Co třeba četba?
Koníčky mám i rád čtu, ale toho času není mnoho. Teď 
čtu převážně vnoučatům. Mám tedy natrénováno a už 
se těším na akci v knihovně “Celá Meřič čte dětem”, 
kde tentokrát budu číst dětem já a za tu příležitost 
děkuji. Jinak se ve volném čase věnuji zvířatům, které 
chovám a rád poslouchám hudbu. 

Máš spoustu práce a aktivit, zbývá ti ještě čas na 
vnoučata? 
Ten si velice rád udělám, protože to je pro mě dar. V 
mobilu nemám nic jiného než fotky a videa vnoučat. 
Hrajeme si, čteme a užíváme zábavy. Učím je i, jak 
bych to řekl… zemědělské technice (smích).

Blíží se nám Vánoce, jak se na ně těšíš? A bude 
rozsvěcení stromu?
Těším se moc… Mám rád Vánoce a vše s tím spojené. 
Rodina, pohádky, klid, dobré jídlo a cukroví. Rozsvě-
cení stromu samozřejmě bude a s ním i spojený “jar-
mark”, přání Ježíškovi v knihovně, zpívání dětí atd.
 
A co by si chtěl říct závěrem v našem rozhovoru 
jako “nový” starosta?
Řekl bych to asi takto: Já jsem optimista, na pesimis-
mus je ještě stále dost času. Těšme se z každého dne 
a važme si toho, že máme kolem sebe lidi, kteří nás 
mají rádi.

Děkuji za rozhovor.                 Dana Malíková
 

 

dětské úsměvy jsou k nezaplacení. Ještě bych podo-
tkl, že úspěšnou knihovnu nedělají knihy, ale knihov-
nice. Takže děkuji za krásné umístění v soutěži.

Obec podporuje místní spolky, jmenovat je urči-
tě nemusím. Jaká je s nimi spolupráce z pohledu 
starosty? 
Komunitní život, zejména ten spolkový, je to, co stme-
luje obec. Mrzí mě, že lidé, kteří se v posledních le-
tech přestěhovali do Meřiče, se zapojují málo do na-
šich spolků, ale i do dění v obci všeobecně. Život na 
vsi je poněkud jiný, než ve městě. Všechny spolky dě-
lají to co umí a dělají to dobře. Nemohu vyzdvihovat 
jednoho nad druhým, protože každý spolek má svá 
specifika a věnují se něčemu jinému. Jsem rád, když 
se spolky starají o děti a mládež, protože v tom máme 
budoucnost. Líbí se mi, když spolky spolupracují a 
pořádají společnou akci, například Meziříčsko-Skr-
šický den. To je úžasné.

Líbila se mi i akce, kdy se společně sázeli strom-
ky. Bude něco podobného v příštích letech?
Určitě bychom chtěli na toto navázat a udělat z toho 
tak trochu tradici. Je potřeba okolí obcí ozelenit. My 
jsme tu navíc na takové “placce”, která právě toto po-
třebuje.

Podzimní knihovna
A máme tu podzim a s ním i pochmurné počasí. Za-
lezeme si pod deku a půjčíme si pěknou knihu, proto-
že co jiného dělat? I takto by mohl začít článek o 
knihovně. Jenomže říjen byl nádherně teplý, a tak 
jsme se mohli radovat ze slunného podzimu a užívat 
si babího léta venku. Přesto všechno jste si u nás vy-
půjčili více knih než v zimě, a to znamená, že nezále-
ží na počasí. Vždyť by se i dalo říci, že je to takový 
předsudek… Čtenáři si už dávno nepůjčují knihy jen 

na podzim a v zimě, ale když mají chuť číst a knihov-
nu navštívit.

Od října nás opět navštěvují děti z naší základní ško-
ly. Chtěla bych žáky moc pochválit, jelikož je vidět, 
že návštěva u nás není jen odpočinek od učení, ale i 
zábava, ponaučení, zlepšení všeobecných znalostí, 
ale hlavně znalostí o knihovně, knize a kultuře. Děti 
k nám nejen chodí ve svém volném čase, za což jsem 
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moc ráda, ale těší se k nám právě i se svou třídou a 
rok co rok se zlepšují. Jako vždy máme pro děti při-
praven jiný program, tentokrát jsme se zaměřily na 
psaní knihy. S tím souvisí i soutěž s názvem „Třídní 
kniha“, která je postupně všem třídám představena. 
Jsem zvědavá na výsledky a nemohu se dočkat břez-
na, kdy soutěž končí a my pak budeme hodnotit nej-
lepší dílo. Ale dá se vůbec umělecké dílo hodnotit? 

Chystají se k nám i děti „školkové“, na které se moc 
těším, jelikož se teprve budeme seznamovat. A to ne-
jen z Českého Meziříčí, v příštím roce přijedou i děti 
z Mateřské školy Rohenice.

V letošním roce se ještě uvidíme u rozsvěcení Vánoč-
ního stromu. Budete s námi opět psát Ježíškovi 
a společně se začneme těšit na Vánoce. A nezapomeň-
te, že v prosinci chodí Knihovnický Ježíšek, dárky už 
se chystají a snad najdou všechny svého čtenáře.

V závěru knihovnického okénka bych chtěla zmínit 
skvělé 3. místo naší knihovny v soutěži Knihovna 
roku Královéhradeckého kraje. Slavnostní předává-

ní se konalo ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci 
Králové. Tohoto ocenění si moc vážím, jelikož je to 
taková zpětná vazba, že to, co jako knihovnice dělá-
me, má smysl. V této soutěži se hodnotila nejen 
knihovna vzhledově, ale i činnost knihovnic za po-
slední roky. Jak se podílejí na kultuře v obci, jestli 
spolupracují s místními spolky, kolik čtenářů přibylo 
za poslední dobu, zda chodí více dětí a navštěvuje 
nás místní základní škola vč. školky, jaké akce nebo 
soutěže pořádáme pro čtenáře, ale i „nečtenáře“ 
atd. 

Proto 3. místo je zásluha i vás, našich čtenářů. Moc 
vám za to děkuji. Poděkování samozřejmě patří 
i panu starostovi Milanovi Žďárkovi a Romanovi 
Bednářovi za podporu z obce, kolegyním, které tu 
jsou nebo byly a nejvíce paní Janě Čížkové, která 
tuto knihovnu vedla více než 30 let s láskou. Proto-
že, jak vždy říkám, knihovna je láska a my nenutíme 
lidi číst, ale snažíme se v nich vzbudit touhu po čet-
bě. A jak je vidět, daří se nám…

Dana Malíková
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Divadelní sešlost 
v Českém Meziříčí 

si vás dovoluje pozvat na premiéru divadelní komedie

SOKOLOVNA v Českém Meziříčí
sobota 25. února 2023

                             od 18.15 hodin

Hrají:
Matěj Brouček, Zuzka Luňáková, Lála Tláskal, Pepa Beneš, Hanka Svobodová, 
Pepa Světlík, Martina Pleslová,Vláďa Novotný, Milan Žďárek, Míša Bastlová, 
Eliška Vachová, Danča Malíková, Terka Libnarová, Milča Novotná, Ali Tláskalová, 
Kristýna Facunová, Róza Pavlová, Jolča Bednářová, Ivoš Luňák, Karel Petr, 

Patrik Havel, Míša Hejlková, Kamil Vošvrda, Kryštof Pavel, Hedvika Tláskalová, 
Alička Herzánová, Václav Herzán, Kuba Jarkovský, Míša Broučková, Míša Hlávková, 
Anička Vojnarová, Majda Jílková, Sabča Hlávková, Kuba Klemt, Esterka Petřáková, 

Šimon Macek, Petra Kurz, Julie Juhaňáková
  Hudba: Kapela Golden Kids - na živo                                   Nápověda: Janička Jančurová
  Choreografie: Danča Malíková                                                                Zvuk: Pavel Urbánek

Režie: Roman Bednář 
Předprodej vstupenek v ceně 150,- v papírnictví p. Mušákové, od 1. února na místě 180,- Kč

 
Divadlo Mladých herců v Českém Meziříčí 

si vás dovoluje pozvat 
na premiéru divadelní komedie

S ČERTY 
NEJSOU 
ŽERTY

Kino České Meziříčí
neděle 5. února 2023

od 14 hodin

Hrají:
Anička Vojnarová, Kuba Jarkovský, Míša Broučková, 

Míša Hlávková, Róza Pavlová, Petra Kurz,
Kryštof Pavel, Hedvika Tláskalová,  Julie Juhaňáková,

Šimon Macek, Majda Jílková, Sabča Hlávková, 
Kuba Klemt, Esterka Petřáková,

Areál FC České Meziříčí

Vyhlašuje výběrové řízení
na pronájem

písemné nabídky na
fotbalcm@seznam.cz

bližší informace
na tel: 774 099 710

nabízíme:
zaběhnutou provozovnu

BUFETU NA HŘIŠTI

Obec České Meziříčí
vás srdečně zve na

ROZSVÍCENÍ
     VÁNOČNÍHO           STROMUpřed Obecním úřadem

sobota26.listopadu 2022 od 17:00 hkult�r�í prog�ambohaté občerst�eníADVENTNÍ TRHY od 15 h
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PRODEJ POZEMKU K BYDLENÍ V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ, UL. OSVOBOZENÍ

CENA

1 873 200 Kč 1 873 200 Kč **

* Prodávající si vyhrazuje právo prodat nemovitost

nejvýhodnější nabídce.

Popis: Nabízíme poslední 5. etapu prodeje stavebních

pozemků pro výstavbu rodinných domů. Výměra

parcely činí 892 m2 a je určena pro výstavbu jednoho

samostatného domu. Pozemek bude zasíťován

(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 min. V případě otázek,

pro poslání projektové dokumentace nebo domluvení

prohlídky kontaktujte makléře. Další informace

naleznete na: www.pozemkymeric.cz.

Doprava: AnoAno

KARTA NEMOVITOSTIKARTA NEMOVITOSTI

ID Zakázky: 817083817083

Poloha pozemku: Okraj obceOkraj obce

Plocha pozemku: 892 892 m²m²

Parkování: AnoAno

Garáž: AnoAno

Voda: AnoAno

Odpad: AnoAno

Mgr. Petra HlavsováMgr. Petra Hlavsová
Makléř senior

M&M reality holding a.s.M&M reality holding a.s.
Československé armády 394

500 03 Hradec Králové
Mobil:Mobil:  +420 774 957 222

E-mail:E-mail:  phlavsova@mmreality.cz
Web:Web: phlavsova.mmreality.cz

Jiřina ŠediváJiřina Šedivá
Finanční poradce

M&M finance company s.r.o.M&M finance company s.r.o.
Pobočka:Pobočka: Hradec Králové
Mobil:Mobil:  +420 733 644 122

E-mail:E-mail:
jirina.sediva@mmfinance.cz
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PŘÍKLADPŘÍKLAD

Upozornění: reprezentativní překlad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru

jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet atd. Konkrétní

parametry úvěru budou uvedeny v predsmluvní informaci a úvěrové smlouvě.

CENACENA VLASTNÍ VLASTNÍ PENÍZEPENÍZE VÝŠE VÝŠE ÚVĚRUÚVĚRU SAZBA SAZBA ODOD 15 LET15 LET 25 LET25 LET 30 LET30 LET

1 873 200 1 873 200 KčKč
187 320 (10%)187 320 (10%) 1 685 8801 685 880 5,94%5,94% 14 17214 172 10 80010 800 10 04310 043

374 640 (20%)374 640 (20%) 1 498 5601 498 560 5,94%5,94% 12 59712 597 9 6009 600 8 9278 927

KALKULAČKA HYPOTÉKYKALKULAČKA HYPOTÉKY

12 mld.12 mld.
Každý rok profinancujeme 12 miliard. Patříme tak

mezi největší finanční zprostředkovatele

1616
Hledáme nejlepší nabídku pro každého individuálně.
Porovnáváme šestnáct bank a stavebních spořitelen.

12 37512 375
Pomohli jsme již více než dvanácti tisícům rodin

financovat jejich nové bydlení.

19 97919 979
každý rok vyřídíme bezmála 20 000 úvěrových
smluv pro naše iklienty.

432432
V ČR je tu pro Vás přes 400 finančních specialistů.

Budeme se Vám věnovat.

2424
Online modelace financování přes StormmBook
ihned na první schůzce.

PRO DOMLUVENÍ NEZÁVAZNÉ

SCHŮZKY VOLEJTE

HYPOTEČNÍHO SPECIALISTU

M&M finance company s.r.o.M&M finance company s.r.o.
Pobočka:Pobočka:

Mobil:Mobil:  +420
E-mail:E-mail:
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PRODEJ POZEMKU K BYDLENÍ V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ, UL. OSVOBOZENÍ

CENA

2 464 200 Kč 2 464 200 Kč **

* Prodávající si vyhrazuje právo prodat nemovitost

nejvýhodnější nabídce.

Nabízíme 4. etapu z celkových 5 etap prodeje

pozemků pro výstavbu řadových rodinných domu.

Jedná se o 4 jednotlivé parcely o celkové výměře

1369 m2, které se prodávají jako celek. Pozemky jsou

zasíťovány (kanalizace, voda, elektřina bude

přivedena). 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 min. V případě otázek, pro poslání

projektové dokumentace nebo domluvení prohlídky

kontaktujte makléře. Další informace naleznete na:

www.pozemkymeric.cz.

Doprava: AutobusyAutobusy

KARTA NEMOVITOSTIKARTA NEMOVITOSTI

ID Zakázky: 817337817337

Poloha pozemku: Klidná část obceKlidná část obce

Plocha pozemku: 1369 1369 m²m²

Parkování: AnoAno

Garáž: NeNe

Mgr. Petra HlavsováMgr. Petra Hlavsová
Makléř senior

M&M reality holding a.s.M&M reality holding a.s.
Československé armády 394

500 03 Hradec Králové
Mobil:Mobil:  +420 774 957 222

E-mail:E-mail:  phlavsova@mmreality.cz
Web:Web: phlavsova.mmreality.cz

Jiřina ŠediváJiřina Šedivá
Finanční poradce

M&M finance company s.r.o.M&M finance company s.r.o.
Pobočka:Pobočka: Hradec Králové
Mobil:Mobil:  +420 733 644 122

E-mail:E-mail:
jirina.sediva@mmfinance.cz
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PŘÍKLADPŘÍKLAD

Upozornění: reprezentativní překlad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru

jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet atd. Konkrétní

parametry úvěru budou uvedeny v predsmluvní informaci a úvěrové smlouvě.

CENACENA VLASTNÍ VLASTNÍ PENÍZEPENÍZE VÝŠE VÝŠE ÚVĚRUÚVĚRU SAZBA SAZBA ODOD 15 LET15 LET 25 LET25 LET 30 LET30 LET

2 464 200 2 464 200 KčKč
246 420 (10%)246 420 (10%) 2 217 7802 217 780 5,94%5,94% 18 64318 643 14 20814 208 13 21113 211

492 840 (20%)492 840 (20%) 1 971 3601 971 360 5,94%5,94% 16 57216 572 12 62912 629 11 74311 743

KALKULAČKA HYPOTÉKYKALKULAČKA HYPOTÉKY

12 mld.12 mld.
Každý rok profinancujeme 12 miliard. Patříme tak

mezi největší finanční zprostředkovatele

1616
Hledáme nejlepší nabídku pro každého individuálně.
Porovnáváme šestnáct bank a stavebních spořitelen.

12 37512 375
Pomohli jsme již více než dvanácti tisícům rodin

financovat jejich nové bydlení.

19 97919 979
každý rok vyřídíme bezmála 20 000 úvěrových
smluv pro naše iklienty.

432432
V ČR je tu pro Vás přes 400 finančních specialistů.

Budeme se Vám věnovat.

2424
Online modelace financování přes StormmBook
ihned na první schůzce.

PRO DOMLUVENÍ NEZÁVAZNÉ

SCHŮZKY VOLEJTE

HYPOTEČNÍHO SPECIALISTU

M&M finance company s.r.o.M&M finance company s.r.o.
Pobočka:Pobočka:

Mobil:Mobil:  +420
E-mail:E-mail:
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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 ve Zpravodaji obce.

Dělo se v obci přes léto (práce i zábava) ....

Beatový festiválek

Nový chodník v Mochovské ulici

5. setkání pochodníků

Volejbalový turnaj

Příprava pro asfaltování u Sokolovny


