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nepravidelný občasník s informacemi o dění v obci

PÁR SLOV ÚVODEM
Proč s tím něco neuděláte?
A c h , t a d n e š n í m l á d e ž ! Tahle
věta mi zní v uších pokaždé, když se mě
někdo zeptá na skupinku mládežníků ve
středu naší obce. Zároveň tuto větu slýchávám snad od doby, co jsem opustil mateřskou školu. Mládež je totiž rok od roku horší… prý. Alespoň nám to říkávaly soudružky
učitelky.
Ano, každá doba je jiná – byla jiná před
čtyřiceti, třiceti, dvaceti, deseti lety. O dekády
starší vesničané říkávají „Ano, my jsme taky
dělávali, ale tohle? To už překračuje všechny
meze. Proč s tím Obecní úřad nebo škola
něco neudělá?“ A stížností přibývá – od

řidičů autobusů až po pejskaře, kteří pod
rouškou tmy chodí venčit své mazlíčky.
Vážně si někdo může myslet, že s tím mimo
domluvy může obec něco udělat? Nebo
naopak… proč si mnozí myslí, že to obec
podporuje, když s tím nic nedělá? Kde ti
nezletilí berou cigarety, alkohol a dělobuchy? Když si jdou zaměstnanci obce koupit
svačinu a při placení si vzpomenou „Ještě
jedny Kamelky, prosím.“, tak na udivený
pohled paní pokladní reagují slovy „No pro
ty páťáky, šesťáky, oni si je přeci sami nemohou koupit, není jim 18.“ Vážně si někdo
může myslet, že se to takto opravdu děje?
Na vrcholku pyramidy pitomec na motorce
parkující na čerstvě položené kostkové

dlažbě před knihovnou “oroštoval“ svůj stroj,
až kostky létaly. „Já to nebyl!“ rozčileně křičel
na výtku, proč to udělal.
Kouří, pijí alkohol, bouchají dělobuchy. Obaly od všeho, co zkonzumují, pohazují na
zem, „flusanci“ a „kemry“ poseté chodníky
pod lavičkami, na kterých sedávají. Hnus,
velebnosti. . . V ranních hodinách to chlapci
od Technických služeb vše uklidí a jedeme
dál K.
Proč to všem vadí? A co rodiče – p r o č
s t í m n ě c o n e u d ě l a j í ? Až čas ukáže,
co s tímto „problémem“ bude po zbudování
workoutového hřiště se skateparkem. A zda
si dokážou vážit toho, co se i pro ně dělá.
Nebo bude „bordel“ i tam?
- rb-

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Na začátku povídání o životě naší školy bych se hned
v úvodu vrátila o rok zpátky. Tehdy, na prahu nového
roku 2020 po návratu z vánočních svátků zpátky do
školy, jsme všichni přáli našim žákům hodně zdraví,
štěstí, mnoho školních úspěchů, pěkných známek
a spoustu kamarádů kolem sebe. A právě v této době
si nikdo z nás vůbec nedokázal představit, jak se
nám v roce s tak krásně vypadajícím letopočtem
(2020) změní naše běžné, naprosto samozřejmé denní činnosti, jako je třeba školní docházka, cesta do
zaměstnání nebo na nákup.

On line výuka informatiky probíhá z nových prostor půdní
vestavby

počátku velmi opožděné kvůli nepostupujícím výběrovým řízením. Výuka ve škole nebyla v této době nijak ovlivněna, neboť se vyučovalo v rekonstruovaných stávajících učebnách, kde byl použit původní
nábytek.

Eviromentální učebna v půdní vestavbě bude sloužit také
sboru Mezissimo k pěveckým zkouškám

V lednu 2020 se děti vrátily zpátky opět do školních
lavic. Výuka probíhala v nově zrekonstruovaných
prostorách školy, jež byly uvedeny do provozu v září
2019. Na počátku kalendářního roku byla také
v rámci celého projektu dokončena půdní vestavba a
tyto nově vzniklé prostory byly v únoru téhož roku
řádně zkolaudovány. Součástí tohoto velkého projektu bylo také vybavení nově vzniklých i zrekonstruovaných prostor novým nábytkem a moderními
výukovými pomůckami. Tyto části projektu byly od

Jazyková učebna v nově vzniklých prostorech půdní vestavby
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Velký zvrat ve vzdělávání nastal jednoho březnového
úterního dopoledne, kdy byly všechny školy informovány Vládou ČR o uzavření všech vzdělávacích institucí kromě mateřských škol, a to s platností od následujícího dne. Důvodem tohoto nařízení bylo rozšíření
nákazy COVID 19 na území naší republiky. Žáci se radovali, učitelé byli zděšeni a začali řešit, jak budou
své svěřence vzdělávat na dálku. Nikdo v této chvíli
nevěřil, že to, o čem se v posledních dnech mluvilo, se
stalo skutečností. Najednou zde byla spousta otázek,
jak pokračovat dál v započaté výuce na dálku. Rodiče
žáků se zase právem obávali, jak se budou v této době
starat o své děti a zároveň chodit do zaměstnání.
Nikdo z nás vlastně netušil, co nás všechny čeká a jak
dlouhá „nová“ cesta je před námi.
Ve škole byla od počátku zavedena distanční výuka
a pedagogové začali vzdělávat žáky na dálku. Žákům 1. – 4. ročníků byly zřízeny e-mailové adresy, jejichž prostřednictvím se zlepšila komunikace žáků
se svými učiteli. Žáci od 5. třídy měli již své účty zřízeny z hodin informatiky. V počátcích distanční výuky učitelé práci z jednotlivých předmětů svým žákům zasílali prostřednictvím e-mailu a stejným způsobem si také vybírali vypracované úkoly zpět. Žáci
prvního stupně zpočátku komunikovali přes adresy
svých rodičů.
Počátkem dubna byla postupně na naší škole zaváděna online výuka. Žáci se v této době zdokonalovali
nejen v daném vyučovacím předmětu, ale také v obsluze počítačové techniky, čímž si osvojovali spoustu
nových dovedností při práci s různými výukovými a
počítačovými programy. Postupně byla online výuka
zavedena ve všech ročnících. Učitelé svolávali žáky
na danou schůzku, kde spolu poté komunikovali pro-
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způsobem. Hned od počátku školního roku výuka
probíhala ve všech nově vybudovaných prostorách
školy, včetně nově vzniklých tříd ve 3. patře. Všechny učebny v půdní vestavbě jsou vybaveny klimatizací a vzduchotechnikou s rekuperací. Ve všech třídách byly nainstalovány interaktivní tabule a vizualizéry. Samozřejmostí je úplně nové moderní vybavení učebny informatiky.

On line výuka informatiky probíhá z nových prostor půdní
vestavby

střednictvím monitoru počítače, notebooku, tabletu
či chytrého mobilního telefonu.
Tato výuka trvala do poloviny května, kdy došlo
k uvolnění vládních nařízení a postupně se někteří
žáci začali vracet do svých lavic. Toto uvolnění bylo
ovšem na základě rozhodnutí Vlády ČR pro žáky
dobrovolné a někteří žáci možnosti návratu do školy
nevyužili. Zůstali i nadále doma a vzdělávali se na
dálku. Výuka na sklonku školního roku probíhala za
přísných hygienických opatření, a to jak formou prezenční, tak pro žáky, kteří do školy nenastoupili, formou distanční.
Myslím si, že nikdo z nás by před rokem neuvěřil
tomu, že by mohla i na našich školách nastat distanční výuka, jež byla zapříčiněna virovým onemocněním COVID-19. To má za následek spoustu negativních dopadů ve vzdělávání i v ostatních oblastech
našich životů. Všichni si uvědomujeme, že tento zásah do vzdělávacího procesu se nám bohužel vrátí
v negativním slova smyslu. Hlavně tím budou trpět
žáci při dalším vzdělávání. Sebelepší distanční výuka totiž nemůže nahradit učení ve školních lavicích.
Na druhé straně určitě stojí zato zamyslet se nad danou situací z pohledu hodnotového žebříčku člověka.
Většina dospělých lidí naštěstí stále staví na první
místo ZDRAVÍ. Potom lze lépe pochopit všechny ty
kroky, které byla vláda ČR nucena udělat, aby chránila právě zdraví nás všech. Otázkou samozřejmě
zůstává, zda opatření, která byla učiněna, musela
být takového rozsahu a žáci přeci jenom neměli více
sedět v průběhu roku ve svých lavicích.

Škola začala v září žít běžným životem. Bohužel situace týkající se nákazy COVID-19 se opět začala komplikovat a na základě opětovného rozhodnutí Vlády
ČR musely opět děti zůstat od poloviny října doma na
distanční výuce. Do školy se opět mohli žáci vrátit
od poloviny listopadu, ale po vánočních prázdninách
znovu do školy nastoupili pouze žáci 1. a 2. ročníků.
Tito žáci mají možnost využívat v této době také
školní družinu, která je určena vždy pouze pro jednu
třídu. Z původních dvou oddělení ŠD jsou díky nařízením nyní oddělení čtyři. V rámci distanční výuky
využíváme i nadále online výuku, která probíhá ve
všech třídách, a to převážně výukou hlavních vyučovacích předmětů. Distanční výuka žáků druhého
stupně je vedena převážně online dle rozvrhů jednotlivých tříd. Mladší žáci se učí online 2 – 3 hodiny
denně a následně procvičují probrané učivo písemnou formou. V rámci online výuky využíváme nově
pořízenou počítačovou techniku, kterou v průběhu
prázdnin škola zakoupila. Žáci mají také možnost si
tablety či notebooky pro výuku doma zapůjčit.
Práce na dálku je, jak jsem již zmínila, náročná pro
všechny zúčastněné. Za tuto situaci, jež nastala kvůli nemoci COVID- 19, nikdo z nás nemůže a pouhým
kritizováním toho, co se děje nebo neděje, ničemu
nepomůžeme. Všichni chceme být hlavně zdraví, neboť si uvědomujeme, že bez této nejvyšší hodnoty se
v životě neobejdeme. Proto bych závěrem ráda popřála všem rodičům, žákům, pedagogům, všem občanům Českého Meziříčí a okolních obcí i všem jejich
blízkým hlavně pevné ZDRAVÍ a co nejvíce poklidný
rok 2021. Našim žákům a pedagogům přeji, ať se co
nejvíce mohou vídat ve školních lavicích a za katedrou. Ať se mohou děti setkávat se svými kamarády
nejen ve škole, ale i mimo ni a ať se naše životy vrátí
zpět „do zajetých kolejí“.
-kk-

V létě si děti užily zasloužené prázdniny, protože, ač
se to možná nezdá, děti se svými rodiči, ale i učitelé
museli vynaložit nemalé úsilí, aby celé toto naprosto
nestandardní období zvládli. V průběhu letních
prázdnin byl instalován nový nábytek a třídy byly
vybaveny novými pomůckami.
Školní rok 2020/2021 byl zahájen obvyklým způsobem před budovou školy. Žáky zde přivítali jejich
učitelé a také starosta obce. Všichni jsme si víc než
kdy předtím přáli na prvním místě, aby už výuka
byla vedena po celý školní rok pouze prezenčním

Učebna školních dílen prošla svojí rekonstrukcí v počátku
projektu v létě 2019
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020 VE SKRŠICÍCH
Máme za sebou velmi zvláštní rok 2020, na který asi
nikdo z nás nezapomene. Před rokem by nás ani nenapadlo, že zpráva o prvním nakaženém koronavirem v daleké Číně bude mít dopad na život každého
z nás. Naučili jsme se nosit na obličeji roušky, desinfekce se stala součástí pravidelné hygieny rukou,
z velké části byla omezena naše svoboda a na společné setkávání jsme museli po většinu části roku také
zapomenout.
Ale i přesto se v uplynulém roce v našich Skršicích
odehrála řada důležitých a přínosných projektů. Za
zmínku jistě stojí nově vybudované odpočinkové
místo s posezením pod lípami ve středu obce u křížku, který byl v loňském roce pečlivě zrenovován a
společně se zvoničkou se stal chloubou naší obce.

Nové lavičky pod lipami u zrekonstruovaného křížku

Mírných úprav se také dočkala místní budova bývalé
školy, kde byly na sále vyměněny poškozené žaluzie
za nové a na přilehlém hřišti se účelně zrekonstruovalo zastřešené výdejní okénko určené pro venkovní
akce.
Ani v kulturní oblasti Skršice nezůstaly pozadu. O
prázdninách jsme se opravdu nenudili. Dobré jídlo,
pití a živá hudba, to byl zábavný a navíc poučný 1.
ročník akce s názvem „Skršická brázda“. Účastnili
se jej místní ale i přespolní nadšenci zemědělské
techniky, kteří oprášili a naleštili své vzácné stroje a
předvedli mnohdy již dávno zapomenuté zemědělské
řemeslo. Soutěže byly příjemnou tečkou tohoto programu.

1. ročník Skršické brázdy

Také staré autobusové zastávky byly nahrazeny novými, o jejichž současné podobě občané Skršic měli
možnost sami rozhodnout. A nejen o nich obyvatelé
v loňském roce rozhodovali, ale také o budoucí podobě skršického erbu, která ovšem ještě není definitivní a tak zůstává prostor pro další návrhy a diskuze
k tomuto tématu.

Skršice maj známou tvář

foto: J. Drašnar

A na konci léta se zde i letos pro velký úspěch odehrál již 4. ročník jedinečné a kultovní show s názvem
„Skršice maj známou tvář“, kdy oblíbenost této
akce potvrzuje stále vyšší návštěvnost.

Nová autobusová zastávka
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Skršické děti si během roku také přišly na své. I přes
nařízená opatření se nám podařilo zrealizovat
všechny akce (ač kolikrát jinou formou), na které
jsou děti každoročně zvyklé.
Zpravodaj Obce České Meziříčí 2/2021

Tradiční březnový karneval byl z důvodu pandemie
přeložen až na červen. Děti si jej tak poprvé mohly
užít ve venkovním prostoru na hřišti.
V dubnu jsme s dětmi probouzeli broučky ze zimn
ího spánku. Abychom dodrželi všechna bezpečnostní opatření, každá rodina si chodila individuálně
k broučímu domečku dle svého volného času v průběhu jednoho celého týdne.
Ve stejném duchu probíhaly i Čarodějnice. Děti putovaly za čarodějnicí ukrytou na Bumbálce, kde po
překonání několika úkolů během cesty, musely čarodějnici ještě před upálením pořádně vyparádit. Každý přispěl nějakým kouskem oblečení či jiným módním doplňkem a to byste se divili, jaká se z ní stala
během týdne fešanda.

Vánoce 2020

Poslední srpnový víkend se děti loučily s prázdninami, kde jako v loňském roce, byl největší atrakcí skákací hrad.

schované pod stromečkem a zároveň psaly svá vánoční přání na připravené kouličky, kterými poté dozdobily stromek.

V listopadu jsme nemohli zapomenout uložit broučky
zpátky k zimnímu spánku, opět individuální formou.
Aby se broučkům dobře usínalo, vyzdobily děti prostor okolo domečku donesenými vydlabanými dýněmi a postupně během večera vzniklo krásné dýňové
městečko.

Takže přesto, že byl minulý rok opravdu asi jeden
z nejpodivnějších, který jsme kdy zažili, můžeme
s klidem říci, že byl i celkem úspěšný. Doufejme, že
již brzy budeme moci začít žít normálně a že nám
nový rok 2021 vynahradí vše, o co jsme byli v loňském roce ochuzeni. I letos chceme žít kulturou,
sportem, spolkovým a společenským životem, tak
snad si všeho budeme moci dopřát, věnovat se tomu,
co nás baví a dál pokračovat v naplánovaných akcích, které nás čekají.
-šh-, -mč-

A v posledním měsíci roku se na počátku adventu
symbolicky rozzářil skršický vánoční stromek. Děti
si během večera postupně vyzvedávaly dárečky

KULTURNÍ STŘÍPKY Z MINULÉHO ROKU

Čtená divadelní zkouška Tří mušketýrů

Mikuláš i v době pandemie rozdával radost

I když nyní toho příliš nemů žeme, nevzdáme se – vidíme lepší zítř k y !
Zpravodaj Obce České Meziříčí 2/2021
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PROCHÁZKY MINULOSTÍ OBCE I. – MAJITELÉ VSI, EXISTOVALA V OBCI TVRZ?
Vážení čtenáři, zveme Vás na procházky do minulosti naší obce – co o ní víme nebo nevíme. Začněme exkurzí
do dávných dob založení vsi a popisů jejích majitelů. A jak je to s jejich sídlem - tvrzí?
Území mezi řekami Labem, Metují a Orlicí až k zemským hranicím náleželo původně králi (snad jako součást bývalého slavníkovského panství z r. 995) a bylo
spravováno z hradů Opočen, Jaroměř a Hradec). Téměř
uprostřed mezi těmito řekami vedla důležitá kladsko-polská stezka, jež se pravděpodobně za Královou Lhotou dělila – jedna část vedla na Rohenice, Slavětín a
přes Dobenín do Náchoda. Druhá část směřovala přes
Meziříčí k hradu Opočen, k trhové osadě Leštná (dnešní Dobruška) a odtud několika větvemi přes pohraniční
hory do českého Kladska a Polska. Na této odbočce
byla uprostřed rozsáhlého královského lesa založena
saskými kolonisty osada Kunigswald (Králův les), později Meziříčí. První písemná zmínka o vsi pod německým názvem Kunigswald (spolu s farním kostelem) je
z roku 1384 v Pražských nadačních knihách.
Nejvýznamnějším majitelem meziříčské tvrze byl Hynek Hlaváč z Dubé a Třebechovic (1371), který zemřel v mladém věku a odkázal 500 hřiven stříbra své
mladé vdově Jitce. O tuto pozůstalost měla Jitka z Meziříčí soudní rozepři s Hynkem starším z Červené Hory

Zde končí výňatek z kronik a naše myšlenky se ubírají dál. Dříve meandrující řeka Dědina (dnes tekoucí
ve zregulovaném betonovém koridoru, který občas
nestačí na přívaly vod z hor a polí) nás zavede k soutoku se Zlatým potokem (také Mlýnský náhon nebo
Stará řeka, nyní zatrubená). Obě řeky před svojí spo-

a Adršpachu. Spor trval od roku 1408 do r. 1414, kdy jí
bylo právo přisouzeno a Jitka se stala právoplatnou majitelkou Meziříčí a Královy Lhoty. Během sporu se Jitka
vdala podruhé za Erhardta z Kunštátu, ale brzy opět
ovdověla. Po její smrti připadl její majetek znovu králi
(Ladislav Pohrobek) a ten jej r. 1456 prodává Vratislavu z Mitrovic. Během husitských nepokojů získal
6 selských usedlostí-dvorců Hynek Krušina z Lichtenburka, v roce 1437 je prodal Mikšovi Hložkovi
z Žampachu a na Bolehošti. Od dalšího majitele,
Jana Tošovského ze Žernového, koupil Mikuláš Trčka mladší z Lípy několik usedlostí. Na jednu z nich
existuje opis, který je nejstarší meziříčskou listinou
(1501). Postupně se dostává stále větší díl Meziříčí pod
správu opočenského panství. V roce 1555 obdržel Benjamin Tamchyna z Doubravice část Meziříčí, Rohenice a tvrz Tošov věnem. Ale již v roce 1582, kdy byl na
opočenském panství sestaven první seznam robotních
povinností, tzv. urbář, svůj díl vsi Meziříčí Trčkům prodává. Tehdy měla obec asi 190 obyvatel a 38 domů a již
celá patřila k panství opočenskému. Tvrz stávala neznámo kde.

lečnou cestou vytvářejí zajímavý trojúhelník. Poblíž
soutoku stávala krčma, nazývaná Herberk (nyní čp.
280 – býv. Větvičkova chalupa). Zde se přepřahali
unavení a vyhládlí koně, také jezdci a kočí mohli
něco pojíst a třeba se i vyspat. Nedaleko od Herberku
byl brod, což byla jediná možnost jak se dostat na

x
„Herberk“

Detail z originální mapy Stabilního katastru z r. 1844, kde je zakreslen soutok dvou řek
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x x
tvrz?

„Herberk“

Foto: M. Ouhrabka z komína cukrovaru, 1975

druhý břeh. Pokud bychom se přemístili ještě kousek
proti proudu (obou) řek, mohli jsme si dříve všimnout
mírně zvednutého terénu, jakoby kopečku, který přímo napovídá, nebo klade otázku: nestála právě zde
dřevěná vodní vrz? Vyvýšenina se nacházela v zahradách domků čp. 151, 152 a 280 v ulici Nad Dědinou,

ale zub času a lidská činnost mají za následek stále
menší šanci tuto domněnku vyvrátit a nebo potvrdit.
Ale vzhledem k bohatým historickým nálezům v lokalitě obce můžeme doufat, že při nějakém odborném
archeologickém průzkumu bychom se mohli dočkat
vyřešení.
-jr+vn-

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny na obecním úřadu zůstávají omezeny
(pondělí 07 – 12.00 h, středa 12.00 – 17.00 h, ostatní
dny zavřeno). Upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt.
OÚ České Meziříčí
Bož. Němcové 61
517 71 České Meziříčí
e-mail:
info@ceskemezirici.cz
telefon:
494 661 121
Místní poplatky za odpady a psy na rok 2021 je možné platit v pokladně obecního úřadu hotově nebo platební kartou v úředních dnech, popř. bankovním
převodem na číslo účtu 1240062379/0800. Z důvodu identifikace platby je nutné vždy uvést variabilní
symbol, který Vám bude sdělen i s výší poplatku na
telefonním čísle 494 661 020 nebo na e-mailu:
info@ceskemezirici.cz.

Já o tom nevěděl
Je taková doba – jsme doslova zahlceni informačními
technologiemi. Používáme internet, sociální sítě, televizi, radio, tisk… Většina z nás by si bez těchto vymožeností už neuměla vůbec představit život. Dalo by se
říct, že není nikdo, koho by se nic z toho nedotklo. Obec
České Meziříčí používá při komunikaci s občany obecní oficiální webové stránky, aplikaci mobilní rozhlas,
facebook, rozhlásek v domácnostech nebo vývěsní plochy po vesnici.
Proto vždy když zaslechnu větu „ Já o tom nevěděl!“ si
jen pomyslím: Ne, že jsi o tom nevěděl, ale tebe to nezajímá...
-rb

Historie v obrazech a písemné almanachy
V obecní knihovně, jen jak to situace dovolí, budou
k dispozici k zapůjčení písemné almanachy z historie
naší obce. Dále si budete moci na vaše paměťová zařízení (flash, pevný disk) nechat nahrát historické obrazové kroniky z tvorby V. Němečka.
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V UL. BOŽ. NĚMCOVÉ A SKATEPARK S VENKOVNÍM FITNESS
HŘIŠTĚM V PARKU U SOKOLOVNY
Další dětské hřiště

ale vhodné prostory. Proto jsme se rozhodli přizpůsobit jejich potřebám část parku.
U workoutu v rozměru 10x10m budou jako dopadové
plochy použity zatravňovací rohože. Na nich bude
umístěn taburet, sestava hrazd, balanční trubka silná, balanční trubka tenká, sestava zdí. Nedílnou
Interiéry Mateřské školky
součástí sestavy bude lavice z dubového trámu k posezení.
Skatepark v rozměru 6x30m bude zbudován na rovinaté zpevněné asfaltové ploše. Bude vybaven malými betonovými překážkami, kde začínající jezdci využijí volnou plochu s malými překážkami pro nácvik
základních triků. Střední část parku bude tvořit velká centrální překážka, která bude obsahovat technické streetové překážky.

V ulici Bož. Němcové, na dosud nevyužitém obecním
pozemku, bude vybudováno nové dětské hřiště. Na
“hořejšáku” žije velké množství malých dětí, pro které ovšem v blízkém okolí není žádné dětské hřiště.
Rádi bychom mladým rodinám poskytli zázemí pro
společné aktivity a jejich dětem místo pro hry s jejich kamarády. Budou provedeny výkopové práce pro
dopadovou plochu, hloubka je určena podle použité
dopadové plochy kačírku. Budou provedeny výkopy
základových patek a betonáž chrániček dle základů
herní sestavy. Poté bude realizována montáž prvků
na základové patky. Následně dojde k položení dopadové plochy a bude provedena úprava okolního terénu. V závěru bude instalováno oplocení s výškou
1 m, do kterého bude vložena plotová branka. V konečné fázi bude provedena úprava okolního terénu,
srovnání a výsev travního semene.

Jednotlivé překážky budou poskládány tak, aby byl
umožněn plynulý průjezd celým skateparkem, při
kterém jezdec využívá různé překážky k provádění
triků.
Náš park tím získá opět na atraktivitě. Přiláká k návštěvě nejen mládež, ale i další aktivní občany všech
věkových kategorii. Areál tak získá zcela nový význam v životě obce a naše mládež bude mít možnost
realizovat aktivity, které ji opravdu zajímají a baví.
Ostatně z jejich středu i myšlenka na vybudování
hřiště vznikla.
Celková cena projektu je 1.942.000 Kč, z čehož dotace z MMR činí 1.553.600 Kč. Hotovo by mohlo být do
konce prázdnin 2021 a nebude skácen jediný strom.
-rb-

Na herní ploše bude umístěno celkem 5 certifikovaných herních prvků, set lavice a stolu a infocedule.
Vybudováním hřiště vznikne prostor, který umožní
plnohodnotné volnočasové využití pro děti z blízkého okolí. Zvolili jsme takové herní prvky, které budou děti rozvíjet a podporovat jejich motorické
schopnosti.

Skatepark a fitness v parku
V parku u Sokolovny, který aktuálně není veřejností
příliš využívaný, bude umístěno workoutové hřiště
(venkovní fitness) se skateparkem. V současné době
máme v obci velkou skupinu mládeže (zmínka o ní je
na titulní straně), u které jsme zaznamenali obrovský nárůst zájmu o toto sportovní vyžití. Schází jim
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PARCELY U HŘBITOVA – BLÝSKÁNÍ NA LEPŠÍ ČASY
Parcely u hřbitova - tzv. Hradecká ulice – původně se jednalo o velkolepý ambiciózní developerský
projekt. Byla zajištěna projektová dokumentace na
výstavbu 46 rodinných domů. Jenže nakonec plán na
výstavbu u hřbitova v Českém Meziříčí skončil krachem dříve než byl projekt realizován. To se psal rok
2006.
Rozestavěné domy nedokázala dokončit ani firma,
která původní společnost koupila, říká starosta Ing.
Milan Žďárek: „Následný developer hrál s námi takovou divnou hru. Protože si vždycky myslel, že nás přechytračí. Že jim ty pozemky, které jsou ve vlastnictví
obce, nějak přeprodáme a oni tím vydělají velké peníze. Což jsme tehdy pochopitelně odmítli.“ Posléze se
ukázalo, že ani projektová dokumentace na technickou infrastrukturu zpracována nebyla. Z důvodu neplnění svých závazků byla nástupnická organizace
od roku 2016 zrušena s likvidací.
V lokalitě u hřbitova je v současné době dokončeno
pouze pár domů, které si jejich vlastníci dostavěli na
své náklady. Stále však v lokalitě chybí technická a
dopravní infrastruktura.
Obec se rozhodla převzít zodpovědnost za neuskutečněný projekt a alespoň část pozemků, v závislosti
na dostupných finančních prostředcích, připravit
pro následnou bytovou výstavbu. V současné době
zde začala výstavba kanalizace, vodovodu a plynovodu. Po dokončení přístupových cest a veřejného
osvětlení vznikne 20 nových stavebních pozemků
k výstavbě domů.

Celkové náklady včetně přístupových cest se vyšplhají na astronomických 44.000.000 Kč. Naštěstí více
než polovina peněz bude placena z dotací MMR a
druhá část z výnosu prodeje pozemků.
Obec České Meziříčí nyní zvažuje, jak pozemky na
stavbu nových domů prodat. Zákon v tomto hovoří
jasně: s péčí řádného hospodáře. To v praxi znamená, že by se pozemky měly prodat nejvyšší nabídce.
Hledá se způsob prodeje, aby si je mohli koupit především stávající mladí lidé z naší obce s potenciálem
založení rodiny, kteří chtějí zůstat a zároveň mají vztah k naší vesnici, což bude mít velmi příznivý
vliv na její další celkový rozvoj.
-rb-

PODNIKATELSKÉ OKÉNKO
Obecní zpravodaj poprosí postupně ředitele firem sídlících v Českém Meziříčí o krátký rozhovor.
Protože abeceda začíná písmenem „A” oslovili jsme jako prvého ředitele firmy AGE, pana Václava Bouze
Pane řediteli, jak začala historie firmy v Českém
Meziříčí?
Firma AGE s.r.o. byla založena v květnu 1992, jako
česko-holandská společnost, pod názvem AGROEFEKT s.r.o. Svoji činnost zahájila v prostorách ZD
České Meziříčí (na sušce) v pronajaté hale. V roce
1995 se přejmenovala na současný název AGE s.r.o.
a zároveň se přestěhovala do nové výrobní haly naproti cukrovaru.
V roce 2012 se stala výlučně českou firmou, když

holandský majitel odprodal svůj podíl českému společníkovi.
V současné době, od září 2018, je firma v rukou
nového majitele, a to firmy PAWLICA EXPORT a.s.,
která má české vlastníky. Ředitelem AGE je českomeziříčský patriot Václav Bouz.
Čím se vaše firma zabývá?
Od začátku, ale i dnes se firma zabývala a zabývá
dodávkami nejmodernějších technologií pro drůbež

Zpravodaj Obce České Meziříčí 2/2021

9

Firma se podílí na vývoji a výrobě nejmodernějších technologií, dle nejnovějších trendů a poznatků,
včetně Welfare. Důkazem toho je například zlatá
medaile udělena na výstavě Animal Tech v Brně za
řídící počítač AGE VENT 300, který řídí a monitoruje
kompletní chod stájí, nebo například patentovaný
porodní kotec pro prasnice, který splňuje podmínky
Welfare a je dlouhodobě testován ve Výzkumném
ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi.
Co přesně se v Českém Meziříčí vyrábí?

a prasata. Od roku 2005 se také stala výrobcem ocelových montovaných hal, které mohou sloužit pro
různé zemědělské účely, ale hlavně opět pro drůbež
a prasata.
Kam své výrobky dodáváte?

Ve firmě probíhá hlavně sériová výroba, ale i výroba jednoúčelových strojů nebo zařízení jako např.
plošiny pro šetrné nakládání vykrmených krůt na
přepravní kamiony. Také se zaměřujeme na výrobu
ocelových konstrukcí pro firmu PAWLICA s.r.o., která se zabývá projektováním a dodávkami nejmodernějších posklizňových linek.
Říká se, že zaměstnanci jsou výstavní štít firmy.
Co pro ně děláte?

Výrobky firmy byly od začátku vyváženy do mnoha
států, např. Holandsko, Belgie, Německo, Rakousko,
Slovensko, Francie, Anglie, ale i Kanada, USA, Mexiko, Jižní Korea a Japonsko. Samozřejmě jsme nezapomněli dodávat do Slovinska, Chorvatska, Srbska,
Bosny a Hercegoviny, Makedonie, Polska, Ukrajiny a
Ruska. V dnešní době se zaměřuje hlavně na trhy
v České republice, Slovensku, Polsku, ale dodáváme
také do Německa, Holandska, Anglie a Ruska.

Noví majitelé společnosti se rozhodli k postupné
modernizaci firmy, a to jak po stránce sociálního zázemí, výrobních prostor, tak nákupu nových strojních zařízení.

Co nové trendy v zemědělství?

Děkuji za rozhovor.

Pane řediteli, jak podporujete obecní spolky, či
samotnou obec České Meziříčí?
Místní fotbalový oddíl.
-kf-

OBECNÍ KULTURA A SPORT NA BODĚ „0“
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Letošní rok nám skončil a je tedy třeba dívat se kupředu (zpátky ani krok). A také zveřejnit, co že se
chystá na rok nadcházející – což je ovšem za stávajících časů „doby čínské chřipky“ úkol nelehký a víceméně věštecký. Co všechno se nakonec podaří uskutečnit a zrealizovat, je zkrátka ve hvězdách, lépe
řečeno ve virech. Ostatně, jasně můžu zdokladovat
trefnost rčení „člověk míní, koronavir mění“, kdy se
drtivá většina avizovaných akcí musela zrušit, resp.
odložit. Ale co tu budu lamentovat nad různými mutacemi viru. Zažili a zažíváme si to všichni na vlastní
kůži. Z toho mála, co se z plánovaných akcí podařilo
uskutečnit, byla Čertovská jízda a improvizované
komorní rozsvícení vánočního stromu.

prohlubuje. A možná o to víc má člověk snahu „urputně lavírovat“ na hraně výkladu pravidel, protože
neví, které zrovna platí a které ne.

Každoročně plánované a termínově domluvené plesy se bez náhrady zrušily, kino nepromítá, spolková
a sportovní činnost byla zastavena. Dalo by se říci,
že semeniště nákazy je izolováno. Fáze deprese se

Ačkoli jsou nyní všechny kulturní a sportovní akce
pozastaveny, dává nám to prostor pro získávání nových poznatků, probrání možností a případné zlepšení budoucích kulturních a sportovních počinů. -rb-

Oba divadelní soubory stihly jen každý dvě zkoušky.
Ten mladší měl pro vás připravenu komedii Pelíšky
s premiérou na začátku února. Na tradiční Meziříčské Bžundě v podání Divadelní sešlosti mohlo býti
sehráno divadelní drama Tři mušketýři.
Karnevaly nebudou, co bude se Selskou jízdou,
100+1 Výročí fotbalu a spousty jiných akcí, se neví,
ba se i tápe. Fotbalové a sportovní soutěže jsou v nedohlednu...
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KNIHOVNA A SVĚT DOMA ONLINE V DOBĚ KORONAVIRU
Za minulý rok jsme bohužel v knihovně moc času nestrávili. Nevypůjčili jsme tolik knih, co bychom rádi a
neměli tolik kulturních akcí spojených s knihovnou,
jako v roce předešlém.
Ale přes veškerá covid opatření a karantény se podařilo udělat vám radost například začátkem léta na Meziříčsko-Skršickém víkendu. Zde se spojily spolky z Českého Meziříčí a Skršic a společně jsme si tak užili víkend plný zábavy a her. Připravili jsme stezku pro děti
s názvem „Knižní les“ a opravdu nás potěšilo, že se to
dětem a vlastně i dospělým líbilo.
Spoustu plánů na podzim překazila druhá vlna koronaviru, nemohli jsme tím pádem pozvat žáky ze základní
školy na připravená dopolední sezení v knihovně, ani se
neuskutečnily plánované besedy. Snad se všichni uvidíme na jaře a vše si vynahradíme. Kéž by se tato situace
co nejdříve zlepšila.
Před Vánocemi u nás v obci chodil knihovní Ježíšek, s
rouškou samozřejmě a tajně, aby mohl rozdat co nejvíce knih. Za celou knihovnu vám moc děkuji za krásné
zprávy a e-maily, co jste nám poslali, anebo se i s novou
knihou vyfotili. Alespoň víme, že vás Ježíšek už druhým
rokem potěšil.
Více než v knihovně teď trávím čas doma. Karanténa
nás naučila spoustu nových věcí, minimálně trpělivosti
a toleranci. A to k vlastním dětem i učitelům. Jelikož ani
jeden z nich to nemá jednoduché. A co teprve my rodiče? Na sociálních sítí je spousta vtipů na online vyučování. Věřte, že to není vtip, ale realita. Každodenní situace, které zažívám, by byly na sepsání knihy.
Uvedu pár příkladů a abych zajistila správnou anonymitu dětí v rámci GDPR a EU, budu je označovat čísly.
Mé dítě číslo Jedna vstává pár minut před začátkem vyučování se slovy: „Času dost“. Ano, vždyť na autobus
nespěchá už několik měsíců. Se zalepenýma očima zapíná starý počítač. Jelikož se nás koronavirus neptal
jestli chceme nový, trvá nastartování poměrně dlouho.
Naštěstí nefunguje kamera, takže Jedničku nikdo nevidí, že celé dopoledne sedí v pyžamu.
Naše Dvojka se občas připojí 1 minutu po zahájení vyučování, přestože mobil (druhý počítač není) drží
v ruce už 15 minut. A dítě číslo Tři je dvouleté a nechápe důležitost koukání do monitoru či displeje několik
hodin v kuse a chce si hrát.
Jednička povídá: „Mami, odveď ho, ať mi tu neječí, nevím co učitelka říkala a teď mi ještě vypnul počítač“. Je
pravda, že učitelky a učitelé nemají vždy pochopení, že
Jednička nepostřehne vše, co vysvětlovali na hodině. A
tak malého beru k sobě do kuchyně. Jenomže za chvílí
křičí zase Dvojka: „Mami, on mi čmárá do sešitu a chce
něco říct učitelce, já mu zapnu mikrofón, jó?“ Běžím
rychle do pokoje se slovy, ať rozhodně nic nepouští a
poslouchá výklad. Na to Dvojka odpoví: „No skvělý, tak

teď si tam byla slyšet i vidět, já to zapnul“. Abych se
bála mluvit už i doma...
Následuje klasická hodina, kdy děti vůbec nevnímají a
jeden přes druhého překřikují zoufalou učitelku: „Paní
učitelko, jaká je to strana? A paní učitelko jaké je to cvičení? A co byla odpověď u první otázky? A u třetí? A
paní učitelko jaká byla ta první odpověď?“. Učitelka se
vší trpělivostí odpovídá každému dotazu a prosí, aby si
zase vypnuli mikrofony. Do toho se ozve holčička: „A
paní učitelko, já jsem byla o letních prázdninách u babičky“. Nastává ticho. Myslím, že ani jedna z nás nechápe, jak to souvisí s učební látkou.
Lituji jí, musí to být opravdu náročné hlavně po psychické stránce. Ale lituji i ty děti. V deseti letech není
přirozený, aby dokázaly vnímat třičtvrtě hodiny přes
displej mobilu. A co teprve, když máte doma Dvojku
s diagnózou ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou. To nastává ta pravá legrace. Většinu probrané látky, musíme ještě jednou zopakovat, jelikož vůbec neví,
co ten den dělali. Bohužel učitelé v tomto nemají zpětnou vazbu, netuší, jestli je děti poslouchají nebo se dívají z okna, jak svítí sluníčko či padá sníh. Každý den
vidím červené zapadlé a unavené oči Jedničky,
jelikož ve 14 letech byste se neměli dívat do monitoru
6 hodin v kuse. Vždyť víme, že ani pro dospělého to
není zdravé. Ale je jiná možnost? Bohužel zatím není.
Jsme rádi, že to alespoň takto funguje a děti se něco
naučí.
Nedokážu si představit, jak to dělají jiní rodiče, kteří
musí chodit na celý den do práce. Kdo by pomohl Dvojce s připojením, když každou chvíli vypadává wifi, kdo
by je hlídal, zda jsou opravdu na hodině nebo u toho spí
apod.?
Chtěla bych vás poprosit, abyste se na danou situaci
vždy podívali z obou úhlů pohledu. Nesoudili druhé,
protože vy jejich boty nenosíte. Neuráželi na sociálních
sítích, jelikož nevíte, co ti druzí prožívají. Tato covidová
situace není jednoduchá pro učitelé, žáky (studenty)
ani pro rodiče.
Všude děkují hlavně záchranářům, lékařům, sestrám,
a je to správné. Chtěla bych ale poděkovat i všem učitelům a dětem, kteří se snaží zvládnout nový styl učení
a vzájemně spolupracují. Protože věřte nebo ne, nesedí
doma na gauči a nedívají se celý den na televizi. Oni si
to nevybrali, ale přesto všechno bojují a snaží se vaše
děti naučit co nejvíce a co nejlépe to jde.
Těším se a věřím, že se vše brzy zlepší. Že děti budou
chodit do školy a mobily budou opět při hodině uloženy
v batohu. Že budeme moci jezdit na dovolené, výlety,
chodit do restaurace a potkávat se s přáteli. A v neposlední řadě, že budete zase navštěvovat knihovnu, půjčíte si knihy, nebo u nás budete trávit svůj volný čas,
tak jako tomu bylo dříve. Protože to nás knihovnice činí
šťastné.
-dm-
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Naše agentura zajišťuje celodenní zdravotní a sociální péči o seniory, zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné v jejich přirozeném prostředí, v jejich domovech. O řadu našich uživatelů pečujeme ve spolupráci s rodinou. Často však dochází k tomu, že uživatelé v důsledku zhoršujícího se zdravotního stavu už nejsou schopni ani
s pomocí rodiny nebo s využitím našich terénních služeb zůstat ve svém přirozeném prostředí.
Vzhledem k dlouhým čekacím dobám na umístění do pobytových služeb v našem regionu a zbytečnému umístění našich klientů do léčebny dlouhodobě nemocných jsme se rozhodli pro výstavbu pobytové služby
- Domov pro seniory - Penzion BELLA v Českém Meziříčí.
Služba v Penzionu Bella je poskytována nepřetržitě, a to seniorům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci
a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo postižení různými typy demence a k řešení vlastní
nepříznivé situace potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby spojenou s ubytováním.
V současné situaci ve vztahu s Covid 19, naše služby stále poskytujeme v celém
rozsahu a mohou se na nás kdykoliv obrátit všichni klienti, ať stávající či noví.
Nyní také pomáháme, v rámci naší sociální péče, seniorům při registraci na očkování proti onemocnění Covid 19.
-elKancelář sociální péče
■ 494 661 062
Kancelář zdravotní
■ 608 536 192
Penzion Bella
■ 777 300 293
Další kontakt
■ 730 935 968
e-mail:
lunakova.zuzana@tiscali.cz
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