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Nový parčík ve středu obce s přírodními stoly, lavicemi a knihobudkou (autor p. Martin Baše)
bude ještě doplněn zvoničkou a plastikou ryby ze znaku obce. Slavnostní předání dokončeného díla
je plánováno na začátek října v rámci oslav 101. výročí elektrifikace obce.

Hořejší konec má novou kanalizaci, chodníky a komunikaci
Tak nám to utrpení skončilo, konstatoval jeden občan naší obce po položení poslední vrstvy asfaltu na
ulici Boženy Němcové. Skoro 1,5 roku trvající stavba
je dokončena.

Účelem stavby kanalizace je oddělení dešťové a
splaškové vody z ulice Bož. Němcové a nahrazení
stávající lokální nedostatečné čištění splaškových
vod napojením na již vybudovaný kanalizační systém
splaškové kanalizace obce České Meziříčí s příslušným čištěním v komunální čistírně odpadních vod.
Na stavbě se podílely i obecní TS jako subdodavatel
práce na samotné kanalizaci, či rekonstrukci chodníku v celkové délce 1,3 km.
Projekt byl spolufinancován z finančních prostředků
Evropské unie, Obce České Meziříčí a USVK. Celková cena projektu a výstavby kanalizace, nové silnice
a chodníků dosáhla částky okolo 55 mil. Kč.

Prodej stavebních pozemků
Začátkem letošního roku bylo zahájeno zřízení
novostavby veřejné infrastruktury za účelem budoucí výstavby domů k bydlení v obci České Meziříčí
v lokalitě Hradecká ulice (naproti hřbitovu).
Zasíťované obecní pozemky budou na prodej zřejmě
již na podzim letošního roku. Obec má povinnost
nakládat se svým majetkem jako řádný hospodář,
proto budou pozemky prodány za nejvyšší nabídnutou cenu, a to formou veřejné elektronické dražby.
Tento způsob prodeje byl schválen Zastupitelstvem
obce dne 2. června 2021. Pozemky pro výstavbu
řadových domů (pro 1, 3, 4 nebo 5 domů) budou prodávány jako celek jednomu zájemci – fyzická nebo
právnická osoba (Sdružení budoucích vlastníků).
Prodejem parcel a výstavbou domů konečně po
spoustě let dojde k proměně staveniště na obytnou
zónu.
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Už k nám zase můžete...
V naší obci se ani v tomto roce moc kulturně nežilo,
nesmělo se. Ale s příchodem jara, ač počasí bylo i
stále některé dny zimní, se situace začala lepšit.
Přísná hygienická pravidla se sice dodržovala a
mohlo by se zdát, že se jen testovalo, očkovalo a kupovaly se respirátory. Ale ne všude, jelikož v knihovně jsme začali zase trochu „žít“. Konečně jsme mohli
otevřít pro veřejnost a nemuseli jsme vám knihy předávat buď bezkontaktně, kdy jsme na sebe zamávali
přes skleněné dveře, nebo přes výdejní okénko. Děkujeme, že i v tomto období jste na nás nezanevřeli a
knihy si půjčovali. A my se vás „na oplátku“ snažili
zásobovat novinkami z knižního světa.
V květnu nám
pan
Martin
Baše vyřezal
krásnou knihobudku, kterou jsme umístili do nového
parčíku mezi
MŠ a prodejnou Coop. Dřevěné sezení v
parku je také
tvorba Martina Baše a můžete ho využít
i ke čtení našich knih. Pokud si budete
chtít knihu vypůjčit, můžete
si ji vzít i domů a po přečtení ji opět vrátit nebo darovat dál. Jak jste si jistě už všimli, od knihobudky jsme
pro vás rozmístili kartičky s QR kódem, které platí
do konce června. Díky kódu si můžete pustit 29 kapitol pohádky „Vnučka čaroděje Modromíra“ a s dětmi
se projít směrem k nám ke knihovně. Bohužel nám
někdo pár kartiček u školy utrhl. Ale nezoufejte,
přijďte k nám a my vám zbývající kódy dáme.
Ráda bych vás seznámila s novou „literární soutěží“.
Zapojit se může každý žák naší Základní školy v Českém Meziříčí, který napíše povídku, báseň či vytvoří
třeba komiks a pošle nám ho na náš knihovnický
e-mail. Nebojte se, nebude jen jeden výherce. Ty, co
budou mít nejkrásnější dílo, odměníme a jejich tvorbu otiskneme v dalším, tedy podzimním zpravodaji.
Pro bližší informace se můžete zastavit v knihovně a
nemusíte být ani naším čtenářem.

Pasování prvňáčků na čtenáře

rodiče, ale věříme, že vám vaši malí čtenáři vše vyprávěli a na fotky jste se již podívali. My jsme si tento okamžik moc užili. Děkujeme paní učitelce Blance
Hrnčířové a Vlaďce Láskové za jejich spolupráci
a hlavně za to, že probouzejí v dětech lásku ke čtení
a knihám. Protože v dnešním online světě je stále
těžší děti, ale i dospělé, zaujmout knihou. Přitom fantazie, kterou prožíváte při čtení, je nepopsatelně
krásná a převyšuje pocity štěstí z televize nebo z dívání se do mobilu.
Abychom se vám mohli více věnovat, otevřeli jsme
od května knihovnu i ve středu v dopoledních hodinách. Navštívit nás samozřejmě můžete i nadále
v úterý a čtvrtek odpoledne, tak jak jste zvyklí. O
prázdninách bude otevírací doba omezená, jako každý rok. Ale od září se už na vás budeme těšit opět
třikrát týdně.

Minulý rok byl náročný a my jsme nesměli pasovat
prvňáčky na čtenáře, což nám bylo velice líto. Tento
rok jsme pasování mohli uskutečnit a stalo se tak
9. června 2021. Mrzí nás, že nemohli být přítomni
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Přejeme vám krásné prázdniny
a hodně zdraví. Děkujeme našim čtenářům za věrnost a
úsměv, se kterým k nám přicházejí.
Dana Malíková
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České Meziříčí a „život na vesnici“
Byla mi dána možnost sdělit Vám, prostřednictvím tohoto článku, moje první dojmy ohledně
našeho okolí z pohledu „naplaveniny“. Co je to
„naplavenina“? Nejsem prostě rodačka, nejsem „Meřičák“. I když musím říct, že já už se
jako „Meřičák“ cítím.
Něco málo o mně: pocházím z malého města,
nedaleko odsud. Nyní zde žiji již třetím rokem,
a jako holka z města jsem si nedokázala představit život na vesnici. Představte si mé překvapení, když jsem zjistila, jak je vesnice aktivní s velkým množstvím kulturního vyžití.
Nejen rozlohou je České Meziříčí celkem velká
obec, ale nabízí i mnoho způsobů rekreačního
sportování, míst pro procházky s kočárky i
dětmi. V obci je také fotbalové hřiště, kde se
nehraje jen fotbal, ale taky se tam pořádají
další kulturní akce. Před dobou covi dovou se
na hřišti pořádaly akce jako je letní kino, pivobranní a další. Hlavně je hřiště i místem pro
posezení s přáteli nad dobrým pivem a jídlem.
Máme tu i sokolovnu, kde si mohou zacvičit jak
dospělí, tak děti nebo rodiče s dětmi. Za sokolovnou se opět dají pořádat akce nejen pro
naše ratolesti.
Za zmínku stojí i další kulturní středisko obce,
a to je knihovna. V knihovně se konají různé
besedy a přednášky, ale pokud Vám stačí pouze si půjčit knihu, tak vás zde velice rády obslouží milé a vždy usměvavé knihovnice.
Samozřejmě nesmím opomenout meziříčský
divadelní spolek. Na divadelní premiéry naši
občané chodí natěšeni, mnohdy se jich sejde i
okolo šesti set. Meřič je kulturně založenou
obcí a každý si tu najde svůj šálek kávy.
Nejvíce uchvácená jsem byla, asi jako každá
městská holka, ze zdravení. Nikdo Vás nemine
bez toho, aby se na Vás usmál a hezky pozdravil. Pro někoho je to samozřejmost, ale pro mě
i to byla věc, která přispěla se do vesničky zamilovat.
Gabriela Rafaelová

2
4

Pověst o Bláznu z Českého Meziříčí
Před několika letopočty a pár lety k tomu, stál na konci
Českého Meziřičí dům. Dům měl pouze dvě okna, jedno
zelené a druhé fialové. Střechu měl se žlutými kolečky,
dveře byly červené jako jahody a před dveřmi ležela rohožka s nápisem „Vítej!“.
A v tom domě žil Blázen. Nikoho moc nezajímalo, jak se
vážně jmenuje, dokonce i on sám to zapomněl. Přezdívalo se mu Blázen kvůli jeho chování, vzhledu, a i jeho
domu. Bláznovi to nevadilo, ale bylo mu opravdu líto, že
se mu lidé vyhýbají. A právě proto si pořídil psa, pojmenoval ho Azor.
Azor byl pes bílé srsti s hnědo-černými puntíky. Byl velice loajální vůči svému páničkovi. Azor byl pro Blázna
vše a měl ho rád jako nejlepšího a vlastně i jediného přítele. Protože byl Blázen už velmi starý, věděl, že brzo
půjde do nebe. Na Azorův obojek proto raději upevnil
malou lahvičku a v ní papírek.
Blázen si často všímal, že se psovi objevují na čumáku
červené fleky. Netušil, co by to tak mohlo být, a jelikož
vypadal zdravě, tak to nechal prozatím být.
Když se Blázen s Azorem vydali jednoho rána na každodenní procházku, Blázen se z ničeho nic zastavil, spadl
na zem a upadl do bezvědomí. Azor začal štěkat a štěkat, ale nikde nikdo. Běžel tedy ke kostelu, snažící se lidi
donutit, aby za ním běželi, tak štěkal víc a víc. Ale lidé
věděli, že je to pes Blázna, nechtěli za ním běžet, báli se
ho. Azor nakonec utíkal sám zpátky za Bláznem, který
se už chystal za nebeskou bránou. Blázen naposledy pohladil svého psa a upadl do nekonečného spánku.
Azor ještě chvíli ležel u Blázna a snažil se ho probrat.
Nic. Nic nepomáhalo a Azor cítil vztek na lidi, co za ním
nechtěli běžet. Dokonce i pes může být naštvaný, i cítit
smutek.
Azor pomalu kráčel zpět domů, do své boudy. V tom se
na něho vrhla malá holčička a objala ho. Pes v překvapení štěknul, ale holčička ho stále držela a hladila ho. Azora vždy takhle hladil pouze Blázen. Holčička si všimla
malé lahvičky na Azorově obojku, utrhla jí a schovala do
kapsy.
Za holčičkou se objevil muž, vzal svou dceru za ruku a
odtáhl jí daleko od psa. Holčičce bylo Azora líto, ale věděla, komu patří, proto se radši svého tatínka ani neptala, zda si ho mohou nechat.
Uběhlo pár týdnů od Bláznova úmrtí. A Azora stále nikdo nechtěl. Nenašlo se člověka, co by mu alespoň dal
jídlo či vodu. Azor každý den obcházel České Meziříčí,
už se necítil dobře ani ve své vlastní boudě, jelikož Bláznův dům zbourali a zůstala tam jen Azorova bouda.
Když se takhle Azor procházel po poli, několik pytláků
ho zahlédlo. Tito lidé patřili k těm, co Blázna a jeho psa
přímo nesnášeli. Jeden z nich na nic nečekal a vystřelil.
Azor ucítil ránu přímo hrudi, upadl na zem s pocitem, že
by se konečně mohl zase setkat se svým páničkem, po
chvilce, smířený se svým osudem, zemřel.
Když se to dozvědělo víc a víc lidí, holčička, kterou Azor
tenkrát potkal, vytáhla lahvičku, podala jí svému tatínkovi a řekla: „Třeba v téhle lahvičce, co měl ten pejsek
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na krku, bude nějaký poklad!“. Tatínek otevřel lahvičku,
vytáhl z ní papír a četl: „Doufám, že ten, kdo toto čte,
zvládne přečíst i malé písmo, ale hlavně doufám, že se
ujal mého psa. Nevím, jak jsem zemřel, ale chci, aby byl
Azor v bezpečí, a aby ho někdo miloval tak moc jako já.
Azor je můj jediný přítel a znamená pro mě vše. I přesto,
že ho mám moc rád, vím že s ním není něco v pořádku.
Mám pocit, že by mohl být psem pouze napůl. Doufám,
že se o něj dobře staráte. -Blázen-“
Tatínek se zděsil, pak zahodil papír do koše a prohlásil,
že větší bláznovinu nečetl.
Tu noc v Českém Meziřičí ani stromy nespaly. Nad vesnicí se objevila černočerná mlha. Lucerny zhasly a řeka
utichla. Nikomu ani svíčka nešla zapálit. U kostela se
objevil obrovský stín ve tvaru psa. Červené oči ve tmě
svítily a na čumáku se objevily zase červené tečky. Ten,
kdo to spatřil, už nikdy nic neviděl. Proběhl vesnicí jako
blesk a nechal za sebou jen spoušť.
Ráno se několik lidí vzbudilo s hrůzou. Někomu zmizel
majetek, jinému zvířata, a dokonce zmizely i děti. Stín
sebral všem to, co jim bylo nejbližší. Lidé nevěděli, co to
znamená. Jediný, kdo něco tušil byl muž, co přečetl Bláznův dopis. Všechny děti sice zmizely, ale jeho dcera ležela stále v posteli, klidně spala a nic jí nerušilo. Muž věděl, že tohle vše udělal Bláznův pes, aby se pomstil.
Když nikdo tenkrát nechtěl pomoci, zatímco jeho pániček umíral. Tak sebral lidem to, co milovali nejvíc.

Kultura a sport o prázdninách
 LETNÍ KINO – 6 pátků
 16. 7.


BEATOVÝ VEČER

17. 7. TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
areál FC ČM

 7. 8.

FESTIVÁLEK POD KAŠTANY

 Skršická brázda
 Skršice maj’ známou tvář
 IV. Turistické setkání
Termíny a začátky jednotlivých akcí budou
včas upřesněny.

Říká se, že se občas na střeše kostela stále objevuje v
noci stín psa. Jiní tvrdí, že tam je s ním i Blázen. Další si
myslí, že je to jen povídačka. Pravdu ale zná jen ten, co
tohle zažil.
Rozárka Pavlová

24. dubna 2021 se uskutečnila akce Ukliďme Česko. Děkujeme všem, kteří se účastnili. I letos jsme se
přesvědčili, že akce Ukliďme svět, ukliďme Česko
má v naší obci obrovský potenciál. A právě od sebe
musí člověk začít, aby mohl očekávat změnu. Čím
více lidí uklízí, tím větší je šance, že se těch odpadů
v přírodě bude objevovat stále méně a méně. Máme
ohromnou radost, doufáme, že ji máte s námi. A ať už
váš popud k úklidu byl jakýkoliv, věříme, že jste si
akci užili a ta naplnila naše i vaše očekávání.

Knihovna vyhlašuje literární soutěž
Zúčastnit se mohou všichni žáci Základní školy
České Meziříčí. Své práce libovolného žánru a
ztvárnění (komiks, poezie, próza) posílejte od 1.
července do 20. září 2021 na emailovou adresu
knihovna@ceskemezirici.cz nebo knihovnacm@seznam.cz
Pro více informací nás můžete navštívit v knihovně nebo napsat e-mail. Nejlepší práce zveřejníme
v našem Zpravodaji a v knihovně.
Těšíme se na vaše díla.
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Informace z fotbalu
FC České Meziříčí – mládežnické kategorie
Po měsících fotbalového temna
v době koronaviru se začínají
naplno rozbíhat fotbalové tréninky a soutěže. Platí to i pro
naši mládež, která byla v uplynulých měsících povětšinou zavřena doma a upoutána k počítačům a mobilům.
Trénovat jsme začali ihned po
prvních rozvolněních, která
umožňovala alespoň hru ve
dvojicích na určité ploše fotbalového hřiště.
Od posledního květnového víkendu se rozeběhly náhradní
pohárové turnaje za nedokončenou sezónu. Podařilo se nám
do nich přihlásit týmy předpřípravky, mladší přípravky, starší přípravky, mladších žáků a dorostu. Znovuobnovený tým dorostu,
který se nám podařilo sestavit po 4 letech, bude od
nové sezóny hrát krajskou soutěž dorostu a bude doplňován stejně starými kluky z Přepych. Tyto týmy
odehrají své turnaje po všechny víkendy v červnu.
V současné době probíhají přihlášky do soutěží, které
se rozběhnou od srpna a doufejme řádně dokončí do
konce října.
Od 7. do 9. června proběhl ve spolupráci s místní základní školou nábor dětí do jednotlivých kategorií v
akci FAČR Měsíc náborů. Cílem této akce je zapálit
co nejvíce dětí nejenom pro fotbal, ale hlavně pro
sport a pohyb. Obdobná akce zaměřená na rodiče

– pojď trénovat fotbal, probíhá v našem spolku neustále, bohužel zapálených rodičů se nedostává.
Neustále se také snažíme udržovat a zvelebovat
fotbalový areál. Nejbližším počinem bude vytvoření
volnočasového areálu v prostoru za kabinami. Byly
zakoupeny dvě bezpečnostní hliníkové branky
a vznikne fotbalové hřiště s volným přístupem.
Bufet na hřišti má každý den otevřeno od 16 h, čepuje výborně vychlazené pivo a o víkendech nabízí gurmánské požitky. Oblíbené letní kino pod hvězdami
bude pokračovat i v tomto roce.
Korona nám neumožnila uspořádání řádné valné
hromady FC, bude tedy svolána v tomto roce.
Klub FC České Meziříčí hledá z řad svých příznivců, fanoušků, rodičů, bývalých i
současných hráčů trenéry
a asistenty trenérů našich
nejmladších nadějí. Požadujeme spolehlivost a kladný vztah k dětem. Ostatní
se už dá naučit za pochodu. Hlásit se můžete přímo
na hřišti v ČM na trénincích
příslušných kategorií v úterý nebo ve čtvrtek od 17 h.
Budeme rádi za jakoukoliv
pomoc s výchovou našich
nejmenších nadějí.
David Horký
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Informace z fotbalu
Muži A + B
Fotbalová sezóna 2020/2021 – jaká bude ta příští ?
Fotbalová sezóny 2020/2021, se stejně jako ta předchozí, kvůli dost podivné pandemii nedohrála a celý
ročník byl anulován. Proto také obě naše mužstva
dospělých (A a B mužstvo) nemohla slavit postup do
vyšší soutěže nebo naopak pád do soutěže nižší.
Muži A tedy mohou zahájit novou sezónu v nejnižší
krajské soutěži I.B třídy a Muži B v okresní soutěži
III. třídy. ALE !!!
Podívejme malinko do zákulisí a pojďme nahlédnout
pod pokličku dospělého fotbalu v Českém Meziříčí.
Když se meřičský fanoušek přijde podívat na mistrovské utkání našeho A mužstva, je někdy hodně
překvapen ze základní jedenáctky, kterou poslal trenér do zápasu. Rozhlédne se po hřišti a ptá se…
..Proč nehraje hráč X ? Proč hráč Y sedí jen na lavičce? Proč hráče Z nevidí na hřišti ani na lavičce?
Proč…. On totiž vůbec nemá ponětí o tom, že o hráči
X nikdo neví, z jakého důvodu na zápas nepřišel
(možná za týden se to dovíme), že hráč Y přijel 5 minut před začátkem zápasu, protože byla zácpa na silnici a trenér ho tudíž nemohl zařadit do základní sestavy. A to ještě nemluvím o hráči Z, který snad dorazí v průběhu zápasu, protože zapomněl, že zápas
začíná v 16 h a on si bláhově myslel, že až v 17 h. Pak
je tu ještě jeden hráč, který si spletl sobotu s nedělí,
takže nedorazí vůbec, nebo hráč, který jako důvod
své nepřítomnosti uvedl, že v době utkání sází stromky. Jó, tohle je holá realita přístupu některých „dospělých“ hráčů ke kolektivnímu sportu, konkrétně
ke hře zvaná kopaná u nás v Českém Meziříčí. Ano,
takto se dokáže zachovat dospělý hráč a nebere žádný ohled na spoluhráče či trenéry.
Potom jsou tu i další lidé, ke kterým se tímto vystupováním chovají nezodpovědní hráči „tak trochu“
nefér. O fotbal v obci se stará několik nadšenců, kteří zabezpečují provoz klubu. Bez nich by nebylo možné ani fotbal zde v obci hrát. Patří sem nejen výbor
FC, ale i několik dalších lidí, kteří napomáhají při
různých akcí nebo činnostech souvisejících s fotbalem. Někteří hráči si neuvědomují, že je tady někdo,
kdo jim zajistí to, aby měli do čeho kopat, v čem hrát
zápasy, na čem trénovat. Že je tu taky někdo, kdo zařizuje přípravné zápasy, že je tu několik dobrovolníků a příznivců, kteří pomáhají při rekonstrukcích a
různých brigádách. A v poslední řadě tu musí být
taky někdo, kdo zajišťuje finanční prostředky od
sponzorů, dotace, příspěvky obce, protože 1000 Kč
jako roční členský příspěvek by všechny náklady
klubu zdaleka nepokryl. To vše vytváří těmto hráčům až luxusní fotbalové podmínky, které nám může
závidět nejedna fotbalová obec v kraji. Po hráčích se
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jen vyžaduje, aby poctivě, v rámci možností, trénovali a hráli zápasy. Pokud to nechtějí, tak není nic jednoduššího a upřímnějšího než říct: MĚ TO NEBAVÍ,
NEPOČÍTEJTE SE MNOU.
A jak se jejich chování promítlo do tréninků a samotných zápasů ? Již v průběhu minulých sezón byl v některých zápasech velký problém s počtem hráčů pří
mistrovských zápasech, a to zejména u A mužstva.
Nebýt doplňování a obětování se hráčů z Béčka, Áčko
by nebylo schopno ani odehrát některá mistrovská
utkání. Už tehdy se začalo ukazovat, kdo má fotbal
skutečně v Českém Meziříčí opravdu rád, koho tento
sport baví a hlavně, kdo si uvědomuje, že fotbal je hra
kolektivní. Kolektivní sport totiž vyžaduje úctu jeden
k druhému, úctu ke kamarádům v mužstvu, ale hlavně zodpovědnost vůči ostatním. A právě na tyto vlastnosti začali někteří hráči zapomínat, lépe řečeno
kašlat na ně. Množství omluvenek a SMS zpráv před
mistrovským zápasem byl někdy neskutečný, a důvody? To se nedá ani komentovat. Někdy je až neuvěřitelné, kam může spadnout lidská důstojnost a jak se
hráč dokáže ponížit, jen aby nejel s kamarády na fotbal, o kterém mimochodem neustále prohlašuje a tvrdí, jak moc rád ho hraje a jak moc ho tento sport baví.
Netvrdím, že některé SMSky a omluvy jsou skutečné
a mají svá opodstatnění. Chápu, že někdy to prostě
není možné se dostavit na trénink či na zápas. Nejsme „profící“, takže zaměstnání, zdraví či rodina je
důležitější než nějaký fotbal. ALE kdo se v tom návalu
SMS zpráv a omluvenek má vyznat? To množství
omluvenek, a hlavně těch „pohádkových“ důvodů nepřítomnosti na tréninku či zápase, to je důkaz nespolehlivosti, nezodpovědnosti, ALE také znevážení práce ostatních.
Pro výbor a samotné hráče tady je před začátkem
nové sezóny několik otazníků. Máme znovu přihlásit
obě mužstva do stejných soutěží? Znovu snášet od
některých hráčů neustálé pokrytectví, lhaní a výmluvy? Znovu jít do něčeho, když to opět bude jedno
velké trápení hlavně pro hráče a trenéry, kteří mají
o fotbal tady v Českém Meziříčí skutečný zájem. Na
dvě mužstva máme poctivých hráčů málo, na jedno
naopak dost. Asi by bylo tedy nejlepší a nejrozumnější přihlásit jedno mužstvo, a to do Okresního přeboru a bylo by po problému. ALE ! Co potom s těmi hráči B mužstva, kteří takovou soutěž hrát nechtějí, ale
fotbal je baví. Co s těmi hráči, kteří každou druhou
neděli přilákají do fotbalového areálu stovku fanoušků. To je máme odkopnout ? Někteří „Béčkaři“ by se
připojili k A mužstvu, ale většina by asi skončila,
protože na vyšší soutěž nemají fotbalovou kvalitu.

Zpravodaj Obce České Meziříčí 6/2021
7/2020
2/2021

7

Což sami uznávají a předem oznámili, že vyšší soutěž hrát nechtějí. To by byla ale velká škoda. A potom
ještě co s těmi, kteří na své kamarády kašlou a není
na ně spolehnutí ? Máme je slušně řečeno poslat „do
háje“ a nepočítat s nimi ? Máme se zachovat přesně
tak, jako se oni chovají k nám? Není to jednoduché
rozhodnutí.
Proto fotbalový výbor FC České Meziříčí sezval 29.
června 2021 všechny hráče A mužstva na schůzku.
Bohužel 1. pokus se nezdařil, protože se nedostavili
všichni a opět hlavně ti, kterým opět nějaká „vyšší
moc“ znemožnila se zúčastnit. Nakonec se hráči
s výborem dohodli, že svým „kamarádům“ dají ještě
jednu šanci, a to o týden později, kdy jsme měli sehrát 1. přátelský zápas po „covidové přestávce“. Po
něm se měli hráči vyjádřit o svém skutečném zájmu
o fotbal a po té si také odsouhlasit, kam A mužstvo
pro příští sezónu přihlásit. Na zápas, na domácím
hřišti proti Vamberku, se nakonec dostavili všichni
až na 2 hráče. Samotný zápas kluci neuvěřitelně odmakali, a hlavně v závěru se ukázala nejen herní, ale
i fyzická převaha. Jako by chtěli všem, a hlavně sobě,
dokázat, že na krajskou soutěž mají a nechtějí se ji
jen tak vzdát. V utkání jsme nakonec zvítězili 3:0 a
po jeho skončení si hráči odsouhlasili krajskou I.B
třídu a zavázali se, že k zápasům a k tréninkům budou přistupovat lépe a zodpovědněji, než dosud. Postavili se také za nezúčastněné 2 hráče a jenom čas
ukáže, jestli to byl jen bláhový slib nebo skutečný závazek pro nadcházející a konečně snad i normální
fotbalovou sezónu.
A co říci závěrem ? Fotbal je jen hra a na vesnici by
to měla být především radost a zábava. Možná jed-

nou přijde generace zodpovědných a hlavně zapálených kluků pro dospělý fotbal, kteří nebudou znevažovat práci výboru, trenérů a dalších dobrovolníků,
ale budou zodpovědni ke svým kamarádům, spoluhráčům, fanouškům a hlavně sami k sobě. Věřím, že
právě taková generace nám v Českém Meziříčí vyrůstá. Založení 4 nejmladších mládežnických mužstev – Předpřípravka, Mladší přípravka, Starší přípravka, Mladší žáci – pro příští ročník, je toho jen
důkazem. To vše je zásluha našich mládežnických
trenérů a za jejich práci s mládeží jim patří obrovský
dík. Stejně tak i za pořádání fotbalových náborů na
zdejší základní škole. Jen velká škoda, že jim v jejich
práci aktivně nepomáhají vlastní rodiče dětí, kteří se
tréninků a zápasů pouze účastní jen jako diváci a někdy taky jen jako přísedící v místním fotbalovém bufetu. Nesmíme také zapomenout na kategorii dorostu, která byla obnovena po 8 letech a fanoušci se tak
opět mohou těšit na předzápasová utkání dorosteneckého mužstva před naším Áčkem. Takže se snad
blýská na lepší časy a budoucnost fotbalu u nás na
vesnici není ohrožena. A co se týče kategorie dospělých, tak to se ukáže již poslední červencový víkend,
kdy začíná nová fotbalová sezóna mistrovských zápasů našeho A týmu. Uvidíme, jaké mužstvo a v jaké
soutěži vyběhne na trávník. O tom, jestli bude pokračovat B mužstvo, by se mělo rozhodnout během několika dní, takže i tam se necháme překvapit, v jakém složení a hlavně jestli vůbec nastoupí hráči Béčka v průběhu srpna k mistrovskému zápasu. Přejme
tedy českomeziříčskému fotbalu jen to nej – bohatou
mládežnickou základnu, velké i malé úspěchy, pěkný
areál, spokojené fanoušky a také zodpovědné a poctivé hráče.			
Petr Tomášek

Fotbalový oddíl zřídil pro mladé fotbalové nadšence veřejně přístupné hřiště za kabinami
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Dětský oddíl Všestrannosti TJ Sokol České Meziříčí v roce 2021
Dětský oddíl Všestrannosti naší T.J. Sokol oslavuje
letos desetileté výročí své sportovní činnosti. Začínali jsme s několika dětmi v tělocvičně, ve které se
nacházelo pár kousků starého těžkého nářadí a postupně se podařilo vybudovat příjemné prostředí, ve
kterém pravidelně celý týden cvičí děti od předškolního až po dorostenecký věk. Současná sokolovna je
dobře vybavena moderním nářadím a náčiním. Zasloužila se o to štědrá podpora naší obce, finanční
dotace České obce sokolské, místní i přespolní sponzoři z řad rodičů i přátel Sokola.
V současnosti cvičí v našem základním oddílu Všestrannosti kolem 50 dětí.
Pohybovým potřebám nejmladší generace předškoláků vyšly vstříc cvičitelky Martina Pleslová a Jana
Jančurová. Cvičení rodičů s dětmi probíhá v pondělí
a je velmi oblíbené. Malé děti si zde se svými rodiči
osvojují první základy pohybové kultury, dovedností,
zdatnosti a kázně.
Dětem mladšího i staršího školního věku nabízíme
různorodý program s důrazem na sportovní gymnastiku, atletiku, pobyt v přírodě, pohybové a míčové hry, a to pravidelně v úterý. Cvičení vedou Jana
Piskáčková, Jitka Zemanová a Jana Šiklová

Zapojili jsme se do všech závodů, které organizuje
ČOS, a po několika krušných letech, kdy jsme hlavně
sbírali zkušenosti, se nám podařilo vybudovat reprezentaci, která patří k nejlepším v Orlické župě. Přestože se snažíme o dokonalost, podporujeme naše talenty a záleží nám na nejlepším umístění ve všech
závodech, uvítáme v našem sokole každého nováčka,
který chce sportovat a dokáže ocenit a respektovat
dobrou partu. Nenutíme nikoho závodit a nestresujeme děti tlakem na výkonnost. Ceníme si u každého
nejvíce snahy o sebezdokonalování, kamarádství a
slušného chování.
Přestože naše pravidelné cvičení narušil nouzový
covidový stav v ČR, začínáme už zase cvičit v malých
skupinkách a všichni už se těšíme na celý sokolský
kolektiv.
Všechny naše 3 sportovní kolektivy se zaregistrovaly do soutěže o finanční odměnu u obchodního řetězce Penny, a prosíme tak naši veřejnost, aby nás v červnu podpořila svým hlasováním a poté na podzim svými žetony za nákup u
Penny v Dobrušce a v Novém Městě nad Metují.
S podrobnostmi o celé soutěži se lze seznámit
na webové adrese hybemesehezkycesky.cz.

Z oddílu Všestrannosti se časem vyčlenila skupinka
talentovaných dětí, které se zamilovaly do gymnastiky, a tak vznikl Aeriel, tým sportovních gymnastek, který se schází 2x týdně – v úterý a pátek.
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Jana Piskáčková,
náčelnice a cvičitelka
TJ Sokol České Meziříčí

9

ZAMĚSTNANECKÝ
MAGAZÍN

Podnikatelské okénko

N°04
prosinec 2013
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například na některých pracovištích stáhnout provoz
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Změnila se technologie za posledních 30 let,
Je těžké shánět pracovníky nebo se vám hlásí
mají to teď pracovníci jednodušší?
stále stejní?
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Určitě. Některá technologie je sice starší, třeba i desítky let, ale spousta šla kupředu. Hlavně řídící systémy a počítačová technika. IT je na výši, je tu lepší i
měřící technika, různé senzory, tlakoměry apod. Vše
je zapojeno do centrálního řídícího systému, takže
spousta věcí se děje automaticky, jako právě například některé měření, otevírání klapek, řízení varny
atd. Spíše než vyloženě ulehčení je to pro pracovníky
změna práce, jelikož se přemístili do velínů k počítači. Ale pořád musí vědět, že když jim počítač zahlásí
nějakou chybu, kam mají jít a jak to opravit.
Když jsme u Vašich pracovníků, spousta jich
bydlí přímo v Českém Meziříčí nebo okolí. Navštívil jste tady fotbal, koncert nebo divadelní
představení? V divadelním přestavení Ze života
lidí byl několikrát zmíněn cukrovar a upoutávka
se natáčela zde v areálu.
Ze začátku jsem toho moc nestihl a teď už je to rok a
půl vše zavřené kvůli koronaviru. Tak se teprve chystám. Zúčastnil jsem se spíše akcí, jako různé slavnostní otevírání nebo oslavy spolků. Ale na divadelním představení jsem ještě nebyl.
Vy sám jste sportovec, prý sportujete rád a stále. Jaký sport je Vám nejbližší?
Nejbližší je mi rychlá chůze po továrně (smích). Ale
jinak mám nejblíže k cyklistice nebo k běhání, ale ten
běh spíše v zimě. Přes jaro a léto jezdím nejvíce na
kole.
Máte rád i hokej nebo fotbal? Fandíte nějakému
klubu?
Sleduji to jen jako divák, sám tento druh sportu neprovozuji. Ale třeba na mistrovství světa v hokeji se
rád podívám a fandím samozřejmě. Hokej je mi celkově bližší než fotbal. Jsem „Pardubák“ takže fandím
Pardubicím.
Já jsem „Hradečák“...
Pamatuji si časy, kdy ještě i Hradečáci jezdili fandit
Pardubicím, protože neměli svůj hokej (smích).
Tak raději od sportu a fandění odbočíme. Máte
čtyři dcery, jaké to je pro chlapa být „sám“ v rodině?
Upřesnil bych, že mám čtyři dcery a jednu vnučku,
zatím tedy máme v rodině samé ženy. Je to náročné,
ale člověk se naučí spoustu věcí. Období puberty
jsme u třech dcer zvládli, ale lehké to nebylo. U nejmladší nás to teprve čeká, je jí 12. Nejstarší dceři je
26 a už je sama maminka. Každopádně mě netrápí, že
nemám syna nebo vnuka.
Předchozí pan ředitel byl zapálený myslivec, naučil Vás něco? Třeba by se Vám to i hodilo, když
máte v rodině tolik žen (smích).
Než jsem poznal bývalého pana ředitele, tak jsem
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žádné zkušenosti neměl. Teď si troufnu říci, že už
bych v něčem uspěl (smích). Trávíme spolu spoustu
času, tak už jsem snad něco „pochytil“ i v tomto oboru. Jsem rád, že mě o myslivosti mnoho naučil.
Když se ještě vrátím k Vám jako řediteli a cukrovaru. Podporujete místní spolky a fotbal. Plánujete i do budoucna finanční podporu?
Byl bych rád, kdyby naše podpora byla vyvážená. Nechceme protěžovat jen fotbal, protože je více sportů,
které si zaslouží stejné uznání. Podporujeme ale také
hasiče, spolek důchodců nebo Mezissimo. Jsem rád,
když děti „něco dělají“ a je jedno jestli je to sport,
chodí po lese a poznávají přírodu, hrají divadlo nebo
se věnují hudbě. Důležité je, že to dává smysl a děti
nebo i dospělé to baví.
Závěrem bych se chtěla zeptat, jestli jste jako
ředitel musel řešit závažný problém v cukrovaru. Nebo se naopak stala nějaká kuriózní situace, které jste se zasmál a překvapila Vás?
Krátce po mém nástupu jsme řešili krádež cukru, což
mělo dopad i personální a s některými pracovníky z
externí firmy jsme se museli rozloučit. A co mě překvapilo? Že se nám po areálu probíhají srnci, nutrie
a dokonce i daňka jsme tu měli.
Chtěl byste něco vzkázat občanům Českého Meziříčí?
Ano, určitě. Letos slaví cukrovar 150leté výročí od založení. A tak jsem rád za rozhovor pro Zpravodaj, jelikož i takto mohu poděkovat občanům Českého Meziříčí. Velice si vážím jejich přístupu. Vím, že v období
kampaně to není jednoduché. Přesto jsme nikdy nemuseli řešit žádné zásadní problémy. Myslím si, že
vztahy máme pěkné, ať už s obyvateli tak s Obecním
úřadem. Pokud dojde k nějakému problému, vždy se
to dá vyřešit. Ale já si opravdu nemohu stěžovat, nevnímám žádné negativní nálady a za to jim děkuji.
V minulých letech jsme přispěli i na opravu silnice,
dále přispíváme občanům na likvidaci odpadu a snažíme se jim to alespoň takto vynahradit.
Děkuji za milý rozhovor.

Zpravodaj Obce České Meziříčí 6/2021
2/2021

Dana Malíková
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SKRŠICKÉ STŘÍPKY



krátké aktuality a zajímavosti ze Skršic
 Každoročního březnového sbírání odpadků napříč
Skršicemi v rámci projektu Ukliďme Česko se zúčastnili místní dobrovolníci, kdy každý z účastníků pokryl svůj určitý úsek tak, aby nedocházelo
k vzájemnému setkávání lidí. Děkujeme za každou
pomocnou ruku.

Co nás však velmi mrzelo, byla skutečnost, že velkou část odpadu tvořily kusy černobílé fólie, které
se povalovaly na polích a po příkopech. Rádi bychom proto poprosili pracovníky organizace, která obhospodařuje přilehlá pole, aby se chovali
zodpovědně vůči naší přírodě a svůj odpad si po
sobě uklízeli. Děkujeme.

byla speciálně na toto období připravena. A budeme tedy doufat, že vše špatné odešlo pryč, situace
okolo pandemie se zdá být stále optimističtější,
tak snad nás opravdu čekají lepší a „zdravé“ dny.

 V květnu byl zpět usazen zrenovovaný kovaný
plot, který lemuje křížek na rynku – symbolický
klíč byl předán p. Ivaně Štanderové. Krásná práce
pana Michala Novotného ze Skršic ve spolupráci
s Technickými službami České Meziříčí a kamenictvím pana Holance z Opočna. Děkujeme.

 Tradice, která se váže k Filipojakubské noci (nebo-li Noci čarodějnic) v čase z 30. 4. na 1. 5., nemohla být ani v tomto roce opomenuta. Oheň má
odehnat všechny zlé živly, nečisté síly a pomoci k
ochraně přírody. Pálení čarodějnic proběhlo na
obvyklém místě, letos děti zpestřily připravenou
kupu svými vyrobenými čarodějnicemi v rámci
plnění úkolu z Čarodějnické kešky, která pro ně
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 Nová jarní výzdoba v okolí autobusových zastávek
a křížku od Skršických žen.

A na závěr jedno zamyšlení….
Letošní studené jaro je definitivně za námi. Konečně
nastal čas oprášit kola, kolečkové brusle či koloběžky
a vyrazit za sportem a zábavou.

 20. 6. se uskutečnil DĚTSKÝ KARNEVAL ve venkovních prostorech na hřišti jako náhrada za tradiční březnový karneval, který nemohl být z důvodu pandemie uskutečněn. Děti si užily hezké odpoledne plné her, zábavy i bohaté tomboly.

Opět jako každoročně spolu s nadšením přichází
i obavy v podobě nástrah, které pro nás kolaře, bruslaře, ale i pro pěší představuje značně zvýšený provoz těžké zemědělské techniky napříč naší vsí. Dokáže nám notně znepříjemnit a mnohdy i zcela znemožnit dopravit se bezpečně s dětmi byť jen na zmrzlinu
do cukrárny. Často volíme „objízdné trasy“ po téměř
nesjízdných polních cestách nebo naše výpravy časujeme dle aktuálního provozu, nikoli dle našich momentálních možností či chuti si prostě vyrazit ven.
Stále častěji se setkáváme s určitou letargií místních
maminek, které raději volí bezpečí svého dvorku pro
trávení volného času. V horším případě se do Meřiče
dopraví raději autem. Tato situace nás nutí zamyslet
se nad tím, zda by se opravdu nenašlo nějaké řešení?
Anebo se blýská na lepší časy?
Šárka Havlová a Michala Čihovská

T.J. Sokol České Meziříčí
nabízí k pronájmu
dva antukové tenisové kurty
cena za pronájem
1 kurtu 200,- Kč/1,5h

nepřenosná roční pernamentka 1.500,- Kč

možnost výuky tenisu
dětí od 4 let
dva antukové kurty na
volejbal, nohejbal
cena za pronájem
1 kurtu 200,- Kč/1,5h

Kontakt: p. Balún 606 039 655
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Skršické „keškování“
Ačkoli bylo jarní počasí poměrně nevlídné, kolikrát i bláznivé, jaro jsme si ve Skršicích
užili i navzdory mnoha omezením v rámci covidu. Díky místním dobrovolníkům se nám
podařilo společnými silami zrealizovat zážitkovou hru nejen pro děti tzv. GEOCACHING
neboli SKRŠICKÉ HLEDÁNÍ POKLADŮ. A že nevíte, co to cizí slovo znamená, slyšíte ho
poprvé? Pokud ano, ráda Vám tuto hru blíže představím.

Mezinárodně používaný
symbol pro geocaching

• Geocaching („geokešing“) je hra na pomezí
sportu a turistiky, při
které se hledají ukryté
schránky pomocí zeměpisných souřadnic.

• Skrytá schránka neboli
poklad se nazývá cache
(„keš“ či “keška”). Většinou se jedná o vodovzdornou plastovou schránku, která by měla obsahovat:
název kešky, kdo je jejím zakladatelem, popřípadě
kontakt, deník s tužkou, do něhož se zapisují její nálezci, popis místa s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. V některých případech je keška ještě doplněna
úkolem, který je s jejím nalezením spojen.
• Bývá zvykem
také do kešky umísťovat
nějaké drobné
dárky pro objevitele, které
ocení především děti. Dárek si mohou
ponechat
(a
například přenést do další kešky), ale
Běžný obsah kešky
měli by místo
něj vložit něco
vlastního (jiný dárek) pro další účastníky hry.
• Zakladatel kešky po jejím umístění zveřejní její
souřadnice na server zabývající se geocachingem.
Všechno se odehrává na oficiálním webu této hry
– www.geocaching.com, kde každá keška má svoji
vlastní stránku a zde jsou zveřejněny informace vedoucí k jejímu nalezení.
Skršické kešky zatím zaregistrované nejsou. K jejich
odhalení Vám postačí mapa s označením přibližného
místa, kde se keška nachází a indicie, která Vás k ní
přesněji navede. (Zájemcům mohu podklady zaslat –
klidně se mi ozvěte na mail sarka.havlova@atlas.cz).
• Jednou ze základních myšlenek geocachingu je
umísťování keší na zajímavá místa a přivést hráče do tajemných zákoutí, ať už v České republice
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nebo po celém světě. V současnosti existuje přibližně 3 miliony keší a více než 6 milionů hráčů ve 191
zemích světa, na všech kontinentech včetně Antarktidy. V České republice je evidováno přes 50 tisíc aktivních keší a kolem 40 tisíc aktivních
hráčů. Pro zajímavost – nejvíce nálezů na světě
má keška na Karlově mostě v Praze.
Možná si kladete
otázku,
proč zrovna
tato hra by
Vás měla bavit?
Hledání
krabiček
na
první pohled
nevypadá jako
největší zábava, ale pokud
Nalezená keška
Vás tato hra
pohltí,
nebudete chtít už nikdy přestat. Důvodů se proto nabízí
hned celá řada.
• Je to například ideální hra pro ty, kteří neradi bezcílně bloumají po lesích, parcích či ulicemi měst.
Mnoho z nás potřebuje pádný důvod k tomu, aby někam vůbec vyrazili.
• Všeobecně oceňovaným prvkem geocachingu je
umisťování keší na místa, která jsou něčím zajímavá.
Takže, něco nového se dozvíte a uvidíte.
• Pohyb na čerstvém vzduchu určitě prospěje každému z nás, zvláště po měsících strávených u monitorů a tabletů to bude vítanou změnou.
• Mnozí z nás patří mezi soutěživé typy. V geocachingu se počítají nalezené keše a ten pocit, když nějakého hráče překonáte, je pro někoho určitě naplňující.
• A pokud máte malé děti, neváhejte a vezměte je s
sebou na výlet za keškami. Některé to možná bavit
nebude, ale některé budou mít radost z každé krabičky, kterou najdou. A co teprve, když v kešce naleznou nějakou zajímavou hračku. I když se bude stmívat, nebudou chtít jít domů. Z geocachingu se tak rázem stane zábava pro celou rodinu.
A Skršice jsou toho důkazem. Během jarních dnů se
naše vesnice hemžila dětmi nejen místními, ale zaví-
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tala k nám i spousta přespolních hledačů pokladů.
Někteří nadšenci to vzali hopem a za pár dní zvládli
odhalit všech 17 kešek, jiní si je naopak šetří a odkrývají je postupně ještě v tomto období. Pomalu už
ale můžeme přemýšlet o druhém kole kešek s novými místy, protože poptávka především od dětí je veliká. Máme z toho velkou radost a pokud zájem dobrovolníků bude stejný jako v první vlně, nebude to
pro nás určitě problém.

Pro podrobnější informace můžete navštívit některé
z těchto internetových stránek:

Letní prázdniny jsou za dveřmi a nenabízí ze lepší
příležitost s keškami začít, než právě během období
dovolených a nejrůznějších výletů. Zpestřete si je
tedy pátračkou za pokladem, a nebo třeba i vytvoře
ním své vlastní kešky. Hezkou zábavu, krásné pohodové léto plné sluníčka a dobré nálady.

www.geocaching.cz
český diskusní server

www.geocaching.com
oficiální stránka
(anglicky)
kesky.cz
oficiální český průvodce
Geocachingem

Šárka Havlová

Les na nebezpečných základech
Vyslovíme–li slovo les, valná většina z nás si vybaví klidné, příjemné prostředí, kam přicházíme trávit volný čas a čerpáme z něho svou ztracenou energii. To ovšem neplatí pro místo, které les připomíná pouze z dálky a na první pohled. Místní ho dobře znají a nenazvou ho jinak než „skládka“.
Smutný název pro les, leč více než pravdivý…
Ale pěkně popořádku, pojďme společně nahlédnout do historie tohoto území o nevelké rozloze
3.251 m2, které však stojí za povšimnutí.

dle svého tehdejšího majitele? Dost možná…. Konkrétnější představu získáváme až díky mapě roku
1961, kdy se dozvídáme z dobového popisku, co která část pozemku prožila za příběh. Z našeho výřezu
je patrné, jak bylo území členité. Bíle označená oblast pozemku se změnila z původně zalesněného území na les vykácený, ve střední části vznikl právě povrchový kamenný lom, který byl již v těchto letech
značně vytěžen a horní okraj lesa formovaly už pouze polomy a úzké plochy křovin (obr. 4). Těžba kamene, konkrétně opuky, představovala pro místní obyvatele stěžejní stavební materiál při výstavbě svých
obydlí i přilehlých hospodářských objektů.

Obr. 1 Pohled na les směrem od Jílovice

Návrat zpět do minulosti o více než 180 let nám prozradí, že již v roce 1840 je toto místo zanesené a
označené v originální dobové mapě (obr. 2), vedené
zatím pouze jako orná půda, která náleží vlastníkům
z rodu Colloredo-Mansfeld. O následujících 37 let
později, tedy v roce 1877, už ovšem víme, že zde existovala parcela s označením 230/3 a že si právě na
tomto místě s největší pravděpodobností její majitel
otevřel povrchový lom neboli dobývací prostor, který byl přezdívaný Faltův lom (obr. 3) – pojmenován
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A přibližně v tuto dobu se zrodila myšlenka nepotřebný lom zavézt. Ruku v ruce s touto ideou řešili lidé i
otázku, kam s odpadky. A odpověď byla na snadě.
Tímto krokem rozhodli sami tamní obyvatelé Skršic o
budoucí podobě lesa na příštích šest desítek let. Letité vrstvení odpadků splnilo účel a původní lom opravdu časem téměř splynul s okolním terénem.
Léta běžela a příroda nám dokázala, že i přes všechny překážky, které ji lidé připravili, si dokázala vytvořit životní prostor, bez ohledu na to, jaké podmínky tam panovaly předtím, než se les stal opět lesem,
takovým, jakým je právě dnes, s doslova nebezpečnými základy.
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Obr. 2 Nákres dobové mapy z r. 1840

Obr. 3 Nákres dobové mapy z r. 1877

Obr. 4 Výřez mapy r. 1961

A nyní zpět do současnosti…
V rámci letošního projektu Ukliďme Česko jsme se
rozhodli, za pomoci dobrovolníků, uskutečnit dne
24. 4. 2021 akci s názvem „Záchrana lesa na
skládce ve Skršicích“. Cíl této akce byl jasný – odstranit z lesa alespoň takové množství odpadků, které jsme schopni vlastními silami vysbírat a následně
za velké pomoci Obce Českého Meziříčí také sprovodit ze světa. S velkým potěšením mohu konstatovat,

Obr. 6. Pohled na místo tehdejšího lomu

Obr. 7 Nashromážděný odpad po úklidu

Obr. 5. Léta zarostlý odpad
že se tato akce vydařila nad očekávání a z lesa bylo
odstraněno opravdu obrovské množství odpadků
všech druhů, barev, skupenství i materiálů. Tento
stav bychom rádi udrželi a zároveň oslabený les obnovili výsadbou nových stromů, která by měla být
dokončena na jaře příštího roku.
Dopřejme tomuto místu druhou šanci, které i přes
všechna nebezpečí, které v sobě stále ukrývá, nadá-
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le slouží jako útočiště pro mnoho volně žijících zvířat.
Velké poděkování patří všem zúčastněným za jejich
ochotu nám v tomto projektu pomoci.
A jedno moudro na závěr: „Příroda si bez člověka
hravě poradí, člověk bez přírody však nikoli“.
Držme se prosím tohoto hesla a chovejme se zodpovědně.				
Michala Čihovská
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Informace z Technických služeb
...Jejich revírem je obec České Meziříčí, jejich tempo
je vražedné, jejich protivníci jsou staré chodníky, nebezpečné výmoly, sníh, rostoucí tráva, špína a prach
po obci, oprýskané zdi, fekální jímky, bioodpad, plné
kontejnery, sběrný dvůr. Zaměstnanci Technických
služeb pracují především ve dne, ale i v noci nemají
žádných zábran vykonávat svoji práci. A jejich úkolem je upravená obec, plnit přání občanů a pomoci
komukoliv, kdo o ni požádá... 
Technické služby Obce České Meziříčí s.r.o. jsou
samostatným právním subjektem a jsou 100% vlastněny Obcí České Meziříčí. Byly zřízeny za účelem zabezpečení údržby obce a příslušných místních částí. V rámci hlavní činnosti se věnují správě majetku
obce a jako doplňkovou činnost nabízejí své služby
i jednotlivým občanům a podnikatelským subjektům.
„Technický“, jak jim familiárně říkáme, si během pár
let vypracovaly silnou pozici v obci. Prakticky z ničeho vybudovaly zázemí, které vyžaduje jejich náročná
práce. A na rozvoji obce to je myslím vidět.
Do správy nebo majetku Technických služeb patří
veškerá kanalizace v obci s čistírnou odpadních vod,
farský dvůr, stodola na farském dvoře, sběrný dvůr
a sociální budova na Záhumenské ulici –„papírák“).
Vedení sídlí v kanceláři v přízemí obecního úřadu,
kde mimo placení stočného je možné domluvit práci,
kterou technické služby vykonají.
Vozový a strojní park čítá tři kusy „multifunkčních“
vozidel Multikára, 1 minibagr JCB 8030, traktorbagr
JCB 3CX, nákladní vůz IVECO o nosnosti 26 t, vůz
MAN – nosnost 12 t, manipulátor/nakladač JCB, zametací vůz Hako, traktor New Holland, traktorový vlek
– nosnost 9 t, kontejnery, traktorový nosič, fekál, vysokozdvižná plošina, sekačky, osobní vůz Dacia, několik
kusů vibračních technik aj.

Popis činnosti Technických služeb
◂ výstavba nových či rekonstrukce stávajících chodníků v Českém Meziříčí či Skršicích
◂ správa, čištění, drobné opravy a zimní údržba
místních komunikací, správa a rozšiřování jejich
dopravního značení
◂ pravidelný svoz odpadků z odpadkových košů, odvoz k likvidaci
◂ provoz sběrného dvora, výkopové práce, dovoz materiálu
◂ oprava, údržba a provoz sítě veřejného osvětlení,
zajištování slavnostního osvětlení při kulturních
akcích
◂ údržba veřejné zeleně včetně kácení, štěpkování,
drcení a svozu odpadu z prořezů a sekání, operativní likvidace černých skládek
◂ vyvážení jímek z domácností
◂ péče o čistotu města, sekání trávy, sběr listí
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◂ opravy a drobné rekonstrukce bytových a nebytových objektů v majetku obce
◂ odchyt zatoulaných psů a jejich umístění
◂ správa hřbitova
Některou činnost provozují i o sobotách a nedělích,
v době státních svátků, o Velikonocích a vánočních
svátcích. A také za každého počasí – v dešti, sněhu,
vedru. Řeklo by se běžná pracovní činnost. Ale
mnohdy ji občan bohužel zaznamená pouze tehdy,
pokud si myslí, že se jim něco nepovede, nebo se mu
nelíbí, co zrovna vykonávají. Kritici se vždy najdou!
Alespoň tímto článkem chceme všem zaměstnancům Technických služeb poděkovat za jejich
náročnou odváděnou práci. Děkujeme!

Obec České Meziříčí
přijme do svých řad nové pracovníky do
Technických služeb.
Nabízíme: Práci na plný úvazek
Pevnou pracovní dobu
Stravenky
5 týdnů dovolené
Ohodnocení dle platových tarifů
Nástup možný ihned. Informace p. Kopecký 725 890 440
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NOVINKY Z AGENTURY DOMÁCÍ PÉČE
CO NÁM PŘINESL MINULÝ PŮLROK? CO JE NOVÉHO?

Shrnutí divokého
období…
MGR. ELIŠKA LUŇÁKOVÁ
Máme tu začátek druhé půlky roku a je čas
na to se podělit o to, co jsme za tu první
půlku zažili a stihli.
Jak všichni dobře víte, naše agentura se
věnuje sociálním a zdravotním službám nejen
pro seniory. Tedy náš začátek roku se nesl ve
znamení očkování proti onemocnění Covid19. Jsme rádi, že jsme našim klinentům
v Penzionu Bella mohli zařídit včasné a
klidné
očkování.
Tímto
děkujeme
zdravotníkům z očkovacích týmů, kteří nás
měli na starosti.
Nejen naši klienti, ale i naši zaměstnanci
prošli očkováním a jsou chráněni před
nemocí, která je v naší soplečnosti už
nějakou dobu a je stále její nebezpečnou
součástí.
Jak během vypuknutí, tak během i po
epidemii, jsme tu stále k dispozici pro svoje
klienty, i pro ty, kteří zatím našimi klienty
nejsou. Na naše služby se mohou obrátit
nejen senioři, ale i kdykoliv, kdo by
potřeboval
pomoc
během
těžkého
onemocnění.
Byl to těžký začátek roku, nicméně, my jako
firma, jsme optimisté.

VĚŘÍME V LEPŠÍ ZÍTŘKY.

Nové služby a naše MiniZoo
Naše agentura, přestože funguje již desítky
let, se stále snaží jít s dobou a vymýšlet, co
nového bychom našim občanům nabídli.
Od nového roku se naše firma trošičku
změnila, a to nejen v oblasti fakturačních
informací 😊😊
Hlavně jsme rozšířili svoje služby, a to hned
o tři služby:

jsme byli schopni začít testovat ve firmách, které
měly zájem, do několika dní. Danou službu
budeme poskytovat po celou dobu trvání vládního
nařízení. V případě zájmu dalších firem, se prosím
ozvěte Mgr. Zuzaně Luňákové
(+420 603 555 813, lunakova.zuzana@tiscali.cz)

1. ÚKLIDOVÁ SLUŽBA

Postupné navracení života do „normálu“, s sebou
přineslo další vládní kroky a naše další
přizpůsobení. Potvrzení o negativním testu začalo
být nutností skoro pro každého. Pro návštěvu
kadeřníka po dlouhých měsících čekání na
odstranění nehezkých odrostů či pro návštěvu
masérny pro uvolnění bolesti zad. Zde všude je
zapotřebí potvrzení testu spolu s dalšími
hygienickými opatřeními. My jsme tedy opět
naskočili na kolo administrativy a zahájili možnost
se nechat zdarma otestovat v našem kontaktním
místě (DPS České Meziříčí, Záhumenská 475,
ČM), a to vždy v pondělí a ve čvrtek od 12:00 do
14:00. Každého prosíme, aby se včas na test
objednal u paní Zahradníkové ( +420 603 813 792,
Helena.Zahradnikova@seznam.cz )

Od ledna tohoto roku je možné, aby se na
nás obrátili zájemci o úklid domácnosti.
Dosavadně jsme nabízeli pouze dopomoc při
úklidu, a to pouze pro seniory, dle vyhlášky
108/2012 Sb. o sociálních službách. Na
základě poptávky a správného právního
vymezení, poskytujeme i nesociální službu,
a to úklidy domácnosti. Veškeré dotazy
ohledně možného zájmu prosím směřujte na
naší sociální pracovnici, která má tuto službu
nyní na starosti: (Simona Francová,
+420 730 935 968, s.smidova@gmail.com)
2. ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ
VE FIRMÁCH

V případě zájmu o naše služby či jakýkoliv
dotazů se neváhejte ozvat na naše telefonní
čísla:
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Kancelář sociální péče: 494 661 062
Kancelář zdravotní: 608 536 192
Penzion Bella: 777 300 293

Jak se objevovala nová vládní nařízení, tak
se měnila naše nabídka. Nařízení o
povinném testování zaměstnanců zasáhlo do
běžného provozu všech firem. Proto jsme se
rozhodli, že zaměstnavatelům v okolí pomůžeme.
Díky rychlé komunikaci nejen s krajskou
hygienickou stanicí, ale i s krajským úřadem,

3. ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

MiniZoo Bella
Další a poslední novinkou je naše MiniZoo Bella.
Nečekejte žádné safari, ale pro radost našich
klientů a dětiček z okolí, jsme před Penzionem
Bella vystavěli ohradu pro nové kamarádky
kozičky a také výběh pro slepičky. Kozičky i
slepičky Vás všechny rádi uvidí, stavte se podívat,
jak se jim u nás daří 😊😊
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FESTIVÁLEK
POD KAŠTANY
7. SRPNA 2021

SOKOLOVNA ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

ČÍ JE TO
19 h VINA?

Proxima Furens 17h

21 h
Vstupné
100,- Kč
v předprodeji
v papírnictví
p. Mušákové
na místě
150,-Kč

FAST FOOD
ORCHESTRA
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