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Z jednání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného 19. května 2015
Z celkového počtu 15 členů zastupitelstva bylo přítomno 12 zastupitelů, omluveni: Jan Hlávko, Ing. Pavel
Sychra a Ing. Josef Světlík.
PROGRAM:
• Projednání a schválení jednacího řádu
• Stanovení cen pozemků vlastněných obcí
• Stanovení principu prodeje a dlouhodobého
pronájmu obecních pozemků
• Informace o stavu původní kanalizace a návrh
řešení
• Projekční práce na kanalizaci – II.etapa
• Informace o výběrových řízeních
• Informace o stavu průběhu žádostí o dotace
• Zástupci obce v MAS Pohoda venkova
• Odměny zastupitelstva – Nařízení vlády ze dne
16. března 2015
• Odpadové hospodářství – informace o separování odpadů včetně BRKO, akceptace žádosti
• Rozpočtové opatření č. 5
• Projednání ceny stočného
• Projednání žádostí občanů o odkup pozemků
• Projednání studie přístavby MŠ
• Projednání a schválení projektu na parcele
č. 505/1 v k.ú. České Meziříčí
• Souhlas s užíváním ČOV
• Různé
Projednání a schválení jednacího řádu
Předložen Jednací řád zastupitelstva obce České Meziříčí. Došlo k úpravě čl. XII, kde byl odstraněn text uvedený v závorce „(podrobný obsah rozpravy je uveden
na zvukovém záznamu celého zasedání)“.
Usnesení:
Zastupitelstvo schválilo Jednací řád Zastupitelstva obce České Meziříčí.
Stanovení cen pozemků vlastněných obcí
Ing. Rejchrt přednesl návrh na řešení prodeje obecních
pozemků. Bylo navrženo vypracování cenové mapy obce.
Usnesení:
ZO schválilo zadání vypracování cenové mapy pozemků obce České Meziříčí.
Stanovení principu prodeje a dlouhodobého pronájmu obecních pozemků
Tento bod byl zrušen.
Informace o stavu původní kanalizace a návrh
řešení

Projektant Ing. B. Kouba předložil informaci o pasportizaci stávající kanalizace s konstatováním, že její stav
není dobrý. Informoval o stavu stávající kanalizace,
která může být využita pro odvádění odpadních vod
bez přečištění. Využitelné jsou stoky D3, D4, D5, D6.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Ing.
Kouby o stavu původní kanalizace a schvaluje vypsání veřejné soutěže na zpracovatele projektové
dokumentace na nutné opravy a rekonstrukce
úseků stávající kanalizace a pověřuje radu obce
k jejímu organizování. Včetně řešení balastních
vod. Termín: do 31. 5. 2015.
Projekční práce na kanalizaci – II.etapa
Tento bod byl zrušen – již bylo schváleno na minulém
zasedání.
Informace o výběrových řízeních
Informace Ing. Vojnarové:
a) Výběrové řízení na dětské hřiště U Lékárny – přišlo 5 obálek od 4 zájemců. Správně byla nabídka pouze
fi rmy ALESTRA s.r.o. za cenu Kč 401.163,Informace Ing. Žďárka:
b) Výběrové řízení na zateplení Základní a Mateřské
školy: výběrového řízení na dodavatele zateplení budov
základní školy se zúčastnily 4 fi rmy, vyhrála fi rma
STATING, s.r.o. Hradec Králové za nabídkovou cenu
Kč 9 182 322,81 včetně DPH a bez rezervy. Výběrového
řízení na dodavatele zateplení budov mateřské školy se
zúčastnily 4 fi rmy, 2 byly vyřazeny a výběrové řízení
vyhrála fi rma KERSON spol.s r.o., Dobré za nabídkovou cenu Kč 2 114 225,04 včetně DPH a bez rezervy.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Ing.
Vojnarové o průběhu a výsledcích výběrového
řízení na vybudování dětského hřiště U Lékárny
a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
Termín: do konce července 2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky výběrového řízení na zateplení Základní a Mateřské školy
ze dne 21. 4. 2015.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podepsání smluv se zhotoviteli.
c) „Čištění usazovacích rybníčků v ulici Bož. Němcové“ a „Odvlhčení zdiva v domě čp. 380“
Ing. Žďárek podal návrh na hodnotící komisi pro výběr
dodavatele na tyto akce ve složení: Ing. Simona Vojnarová, Ing. Jan Rejchrt, p. Miloslav Štěpař, Ing. Václav
Jirásek, Ing. Milan Žďárek

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržené členy
hodnotící komise pro akce „Čištění usazovacích
rybníčků v ulici Bož. Němcové„ a „Odvlhčení zdiva v domě čp. 380“ v tomto složení: Ing. Simona
Vojnarová, Ing. Jan Rejchrt, Miloslav Štěpař, Ing.
Václav Jirásek, Ing. Milan Žďárek.
Informace o stavu průběhu žádostí o dotace
Ing. Žďárek podal informace o stavu průběhu žádostí o
dotace, které obec podala:
- Žádost o dotaci na rozšíření projektu separování
odpadů byla akceptována (jedná se o rozšíření o kontejnery a kompostéry s výhledem zahrnout do projektu i některé okolní obce)
- Žádost o dotaci na projekt kanalizace II. etapa
- Žádost o dotaci na dětské hřiště, které by využívala
i ZŠ a MŠ České Meziříčí, byla akceptována
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace
starosty obce o průběhu vyřizování žádostí o dotace, které obec podala.
Zástupci obce v MAS Pohoda venkova
Ing. Žďárek navrhl zástupce obce na jednání na Místní
akční skupině POHODA VENKOVA, a to: zástupce – Ing.
Milan Žďárek, náhradník – Ing. Simona Vojnarová
Usnesení:
Zastupitelstvo obce jmenuje výše uvedené zástupce obce na jednání MAS POHODA VENKOVA.
Odměny zastupitelstva – nařízení vlády ze dne 16.
března 2015
Ing. Žďárek informoval o možnosti navýšení odměn za
výkon funkce dle změny nařízení vlády ze dne 16. 3.
2015 č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost navýšení odměn za výkon funkce dle změny Nařízení vlády ze dne 16. 3. 2015 č. 37/2003 Sb.
o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozhodnutím
nezvyšovat odměny a zachovat výši odměn ve stávající výši.
Odpadové hospodářství – informace o separování
odpadů včetně biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO), akceptace žádosti
Informace Ing. Žďárka: obec získala dotaci 90 % na
pořízení techniky pro svoz biologicky rozložitelného
komunálního odpadu (BRKO), obec pořídila 3 kontejnery na kovový odpad
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o separování odpadů včetně biologicky
rozložitelného komunálního odpadu.
Rozpočtové opatření č. 5
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 5/2015, příloha č. 4
Projednání ceny stočného
Informace podal Ing. Rejchrt: jsou 2 sazby: a) pro občany odvádějící vody na ČOV, sazba pro rok 2015 činí
35,20 Kč/m3 bez DPH, b) pro občany neodvádějící vody
na ČOV, sazba pro rok 2015 činí 15,84 Kč/m3 bez DPH.
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Ceny jsou kalkulovány na základě finanční analýzy
SFŽP k poskytnuté dotaci. Občané, kteří se prozatím
nemohou napojit na ČOV, budou platit stočné a v rámci
této ceny jim budou vyváženy septiky.
Usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí a
schvaluje stanovení ceny stočného.
Projednání žádostí občanů o odkup pozemků
Na základě doporučení rady projednalo zastupitelstvo
obce tyto žádosti občanů o odkup pozemků:
a) žádost pana xxx, bytem xxx – odloženo do příštího
zastupitelstva
b) společenství vlastníků jednotek Al. Jiráska 439,
České Meziříčí – žádost o odkup pozemků p. č. 249/1,
249/21 a část pozemku p.č. 249/4 v k.ú. České Meziříčí
- ZO nesouhlasí a vrací radě k projednání
c) žádost paní xxx, bytem xxx o odkup části pozemku
p.č. 915 a par. č. 916 evidované jako vodní plocha, obě
v k.ú. České Meziříčí – odloženo a vráceno k doplnění
d) žádost paní xxx, bytem xxx o odkup části pozemku p.č. 199 v k.ú. Skršice, dle přiloženého geometrického plánu č. 69/2015 ze dne 14. 4. 2015 se jedná o
pozemek evidovaný jako p.č. 199/2 o velikosti 195 m2
v k.ú. Skršice.
Usnesení:
ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 199/2 o velikosti 195 m2, který vznikl rozdělením pozemku
p. č. 199 v k.ú. Skršice geometrickým plánem č.
69/2015 ze dne 14. 4. 2015 vypracovaným Ing. M.
Tůmou, CSc., Opočno.
Projednání studie přístavby MŠ
Tento bod byl odložen.
Projednání a schválení projektu na parcele č. 505/
1 v k.ú. České Meziříčí
Informaci podal Ing. Rejchrt: oplocení pozemku, chodník
Usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá Ing. Rejchrtovi projednat s příslušným stavebním úřadem
možnosti umístění stavebního dvora.
Souhlas s užíváním ČOV
Bylo projednáno udělení souhlasu s užíváním ČOV a
přečerpávacích stanic provozovateli.
Usnesení: Zastupitelstvo obce uděluje souhlas
s užíváním ČOV a přečerpávacích stanic provozovateli – Technické služby České Meziříčí s.r.o.
Souhlas s užíváním obecních pozemků - parkování na obecních travnatých plochách
Informaci podal Ing. Žďárek: bylo projednáno s městskou policií, otázka zřízení parkovacích míst, možnost
zpevnit obecní pozemky před domem na parkovací
místo.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby si občané
na svoje náklady zpevnili pozemky před svým
domem na stání pro jeden osobní automobil na
základě projednání, posouzení a schválení jejich
individuální žádosti.
Převzato z webových stránek obce
Termín příštího zasedání zastupitelstva je středa
24. června 2015 od 18.00 v zasedací místnosti
obecního úřadu.
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Proběhl 1. ročník sokolského župního
Zálesáckého závodu zdatnosti
Zálesácký závod zdatnosti – soutěž sokolské
mládeže královéhradeckého kraje – se konal v naší
obci 18. dubna 2015 v lese Mochov za chladného a
větrného počasí.
Zúčastnilo se ho 98 dětí všech věkových kategorií
od předškoláků po dorostenecké hlídky: z Českého
Meziříčí 26 dětí, z Potštejna 18 dětí, z Týniště 17 dětí,
z Vamberka 12 dětí, z HK Pražské předměstí 3 děti a
z Nového HK 22 dětí.
Ze soutěžních kategorií staršího žactva a dorostu
postoupily do přeboru ČOS hlídky T.J.Sokol Vamberk
(starší žactvo) a TJ Sokol Nový Hradec Králové (dorost).
Akce se účastnilo 25 rozhodčích a pomocníků ze
všech zúčastněných jednot a z velké části z občanů Českého Meziříčí.
Velmi pozitivně hodnotili přítomní účast a zájem
starosty obce Ing. M. Žďárka a starostky Sokola Českého Meziříčí sestry V. Černé. Všichni ocenili krásné
diplomy a pamětní listy a všechny děti se mohly radovat z pěkných cen, na které z převážné části přispěla
obec České Meziříčí.
Děti závodily s velkým zaujetím a přestože naše
hlídky neobsadily vítězná místa, celkově si vedly dobře a zaslouží uznání a pochvalu.
Nejlepší umístění hlídek TJ Sokol Č. Meziříčí:
Kategorie předškolních dětí:
3. místo Miroslav Hušek, Martin Šoun,
Matyáš Baše
Kategorie mladšího žactva:
6. místo Kamila Myšáková, Eliška Podstatová,
Nela Jarkovská
Kategorie staršího žactva:
5. místo Denisa Syrovátková, Marie Poláková,
Ema Křečková
Jana Piskáčková, cvičitelka

Pár slov o kroužku mladých
hasičů

V letošním školním roce má kroužek mladých hasičů 28 členů. Z toho je 18 mladších žáků a 10 starších
žáků. Scházíme se třikrát týdně.
MLADŠÍ ŽÁCI: Panenková Lucie, Pažoutová
Adéla, Podstatová Pavlína, Bastlová Aneta, Chudý Tomáš, Světlíková Anna, Štěpán David, Bastl
Adam, Fabián Josef, Podstatová Eliška, Sofková
Martina, Vojnarová Bára, Mikušík David, Mušák
Petr, Němeček Miroslav, Hvězda Vít, Kocourková Adéla, Mušáková Kateřina.
STARŠÍ ŽÁCI: Ivan Vorokhta, Dvořáková Eliška,
Hurdálek Michal, Klemtová Kateřina, Kupková Lucie, Panenka Josef, Podstatová Anežka,
Henclová Michaela, Železnovová Jana, Železnovová Sára.
V loňském školním roce jsme se zapojili do soutěže
o POHÁR HASIČSKÉ MLÁDEŽE OKRESU RYCHNOV
NAD KNĚŽNOU. Mladší žáci se umístili na krásném
2. místě a starší žáci skončili 8.
Každý rok probíhá poslední víkend v květnu závěrečné kolo hry PLAMEN. Letos se bude konat v Přepychách. Děti soutěží v požárním útoku, ve štafetě
požárních dvojic, v požárním útoku s překážkami
CTIF, ve štafetě 4 x 60 metrů, ve štafetě 400 metrů
štafetového běhu s překážkami CTIF.
Mgr. Lásková Vladimíra, vedoucí kolektivu MH

Paní učitelka V. Lásková se věnuje hasičské
mládeži více než 11 let a nezbývá než jí poděkovat za tuto obětavou, nelehkou a časově náročnou práci. Taktéž zaslouží uznání i oba Pavlové
- Panenka i Podstata!
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Kino oslavilo 11. května 40 let od svého znovuotevření (1975-2015)
Mnozí z nás berou existenci kina v Českém Meziříčí
už téměř automaticky – kino v obci vždy bylo a jakžtakž
funguje i v současné době. Právě s ohledem na tradici se
rozhodla obec jako jedna z mála v okolí kino provozovat
a fi nančně podporovat. Je nutno si uvědomit, že na rychnovském okrese jsou nyní v provozu pouze 2 klasická
kina! I přes malý zájem dospělých návštěvníků kina v
dnešní internetové a multimediální době je historická
budova Vzájemnosti stále centrem nejrůznějších kulturních akcí.
První kino v naší obci bylo zřízeno Českou obcí sokolskou a zahájilo svůj provoz 2. února 1928 v sále pohostinství u Dostálů (později Zemkovi, nynější majitel
p. Z. Kyncl). Jedním z důvodů zřízení kina také získání
fi nančních prostředků pro plánovanou výstavbu vlastní
Sokolovny, která byla zahájena v roce 1929.

Stejně jako ČOS, potřebovala fi nanční prostředky na
kulturní a sportovní činnost také tělocvičná jednota
Orel, která měla sídlo v budově Vzájemnost od roku
1921, kdy byla otevřena jako první velké kulturní středisko v naší obci. Proto zde bylo v roce 1929 zřízeno
v pořadí druhé kino v naší obci. Obě kina uváděla němé
fi lmy a promítalo se jedním promítacím strojem za doprovodu klavíru.
Ze zápisků kronikáře K. Dvořáka:
Místní skupina válečných poškozenců a těl. Jednota
Sokol žádaly před časem v r. 1919 a 1921 o biografickou
licenci pro Meziříčí. Ta jim povolena nebyla z důvodu,
že místní poměry nezaručují prosperitu podniku. Letos
(1926) obdrželi licenci pro zdejší obec invalidé z Opočna.
První kinematografické představení konalo se 23. října ve
Vzájemnosti, kde k tomu účelu místnosti byly upraveny.
Do té doby býval zde 1x až 2x ročně biograf kočovný, buď
na Sále, nebo u Dostálů. První předvádění „živých obrazů“ s hlášením, co představují, a „scénickým“ rámusem
(vlak, střelba) konalo se na Sále asi v roce 1903 nebo
1904.
Po vybudování sokolovny a slavnostním otevření dne
31. 5. 1931 za velké účasti občanů naší obce a okolních
sokolských žup se otevřela možnost zřízení prvního
zvukového kina. S iniciativou přišli invalidní občané
naší obce.
KINO INVALIDŮ, později KINO SOKOL, bylo zřízeno ve velkém sále sokolovny s malými úpravami
(dostavba promítací kabiny a elektroinstalace). Provoz
byl zahájen v roce 1938. Vznikla zajímavá situace – po
celý rok 1939 zde byla v provozu tři kina a všechna byla
využívána. Příchodem zvukového fi lmu však kina u Dostálů a později ve Vzájemnosti zanikla. Kino Sokol přes
celé válečné a poválečné období sloužilo veřejnosti až do
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března r. 1975, kdy skončilo svoji činnost a přestěhovalo se do zrekonstruované Vzájemnosti.
K historii kina patří neoddělitelně také vzpomínka na
lidi, kteří provoz kina v jeho různých etapách existence
zajišťovali. Jejich práce jim byla spíše koníčkem a mnoho
„kinařů“ se tak stávalo garantem kulturního vyžití našich občanů. Z nejstarších dob jmenujme p. Kuderovou,
která vedla kino u Dostálů, její manžel Václav Kudera
pak vedl kino i v sokolovně před 2. světovou válkou až
do r. 1949, kdy kino převzal p. Bohuslav Šplíchal, který
byl zároveň zdejším nejstarším kinooperátorem.
V další generaci pracovníků kina patří největší podíl
na zajištění jeho provozu p. Josefu Škodovi a p. Zdeňku Tošovskému, kteří tomuto koníčku zasvětili značnou část svého života. K jejich nejbližším spolupracovníkům patřili Jiří Štěpán, Jaroslav Tošovský, Václav
Nejman, Karel Seidel a mnoho dalších.
V souvislosti s příchodem širokoúhlých fi lmů pořádal
kolektiv kina pod vedením p. Josefa Škody od r. 1962
do r. 1970 na sokolském hřišti venkovní letní festivaly
širokoúhlých fi lmů. Tyto festivaly navštěvovali diváci
z blízkého i širokého okolí. Na některá představení přišlo i více než 700 diváků.
Nynější kino vybudovali občané pod vedením J. Škody
st. a ml. v letech 1973-1975. Vnitřek budovy Vzájemnost, která v 60. a 70. letech sloužila jako skladiště obilí
a postupně chátrala, byl kompletně přebudován na moderní širokoúhlé kino. Na rekonstrukci se tehdy podílela
celá obec – jednotlivci i organizace společně odpracovali
několik tisíc brigádnických hodin. Slavnostní otevření
kina proběhlo 11. května 1975 uvedením premiéry sovětského fi lmu SOKOLOVO.
V nově vybudovaných prostorech KINA VZÁJEMNOST byly po 40 let s úspěchem uváděny nejen fi lmy,
ale i estrádní a divadelní představení, která organizačně
zajišťoval pan Zdeněk Tošovský s kolektivem.
V létě 2013 proběhla digitalizace kina jako nezbytný
krok k jeho dalšímu fungování. Praxe posledních dvou
let ukázala, že o fi lmovou projekci není mezi dospělými
přílišný zájem a jako úspěšná se jeví orientace na mladé
diváky, kteří dětská fi lmová představení navštěvují v
poměrně hojném počtu. Využití prostor kina vidí obec v
častějším pořádání divadelních představení, přednášek
nebo besed. Také ZŠ má zde svůj kulturní stánek.
Tradice kina a vynaložené úsilí generací spoluobčanů
při jeho výstavbě nás zavazují pokračovat v jejich odkazu.
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Dobová pozvánka na slavnost

Meziříčí není jenom České – města a obce ležící mezi řekami a jejich spolupráce
Název Meziříčí je podle různých citací odvozen
od polohy obce mezi řekami Labem, Metují a Orlicí
(takto je uvedeno i v oficiální internetové prezentaci). První kronikář obce K. Dvořák uvádí, že obec
má jméno od rozsáhlého někdejšího lesa „Meziříčí“
mezi Dědinou a Metují ležícího... V. Vaněček ve svém
kalendáři zmiňuje řeku Dědinu, Zlatý potok, Zlatý
crk, Mlýnský náhon, Starou řeku – to vše byly toky
v naší obci.
Společným jmenovatelem všech odkazů jsou řeky
- jejich mezivodí, meziříčí. A protože obcí a měst na
březích několika řek existuje více a zvláště v poštovním styku docházelo k různým nesrovnalostem, byl
dne 2. října 1934 název Meziříčí rozšířen na České
Meziříčí.
Existenci dalších Meziříčí a Meziříček shromáždil
p. Josef Fabián z Valašského Meziříčí, výsledky s
laskavým svolením autora zveřejňujeme.
HORNÍ MEZIŘÍČKO
pošta Strmilov, okres Jindřichův Hradec,
kraj Jihočeský
katastrální výměra: 439 ha, 111 obyvatel
Malá podhorská obec při bývalém pomezí Čech a
Moravy, katastrálně na moravské straně, nachází
se ve výšce 555 m n m.

MEZIŘÍČKO
pošta Jersín, okres Jihlava, kraj Jihlavský
katastrální výměra: 885 ha, 182 obyvatel (koncem
19. století: 344)
Obec ležící 8,5 km východně od Jihlavy
Meziříčko

MEZIŘÍČKO
pošta Želetava, okres Třebíč, kraj Jihlavský
katastrální výměra: 501 ha, 109 obyvatel
Obec ležící 12,5 km severozápadně od Moravských
Budějovic.
Meziříčko

Horní Meziříčko

MEZIŘÍČÍ
pošta Dražice, okres Tábor, kraj Jihočeský
Meziříčí

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
okres Vsetín, kraj Zlínský
katastrální výměra: 5.503 ha, 27.960 obyvatel
Město na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy v
Podbeskydské pahorkatině.
Valašské Meziříčí

katastrální výměra:
576 ha
168 obyvatel.
Obec ležící 8 km od
Tábora směrem na
Písek, protéká jí
Vlásenický potok,
ústící do řeky
Lužnice.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
okres Žďár nad Sázavou, kraj Jihlavský
katastrální výměra: 4.000 hapočet obyvatel: 11.811
(v roce 1890: 5.401 obyvatel)
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Město v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny na soutoku Oslavy (Radostínky) s Balinkou. Byla
tu původně trhová osada na křižovatce obchodních
cest.
Velké Meziříčí

V polistopadové době mělo několik Meziříčí snahu
blíže poznat své jmenovce. První projev spolupráce
nastal při povodních v roce 1997, kdy Velké Meziříčí nabídlo pomoc vodou postiženému Valašskému
Meziříčí, druhý při dalších povodních, kdy zase
Valašské Meziříčí pomohlo Meziříčí Českému. To
opětovalo pomoc na Valašsko při povodních v roce
2014. Od vzájemné solidarity i finanční výpomoci
v nouzi vznikala myšlenka na trvalejší vztah mezi
Meziříčími a Meziříčky v naší republice, a když byla
všechna vypátrána, byla pozvána do Valašského Meziříčí, kde byla 16. října roku 2000 sepsána Deklarace Meziříčí a Meziříček. Pak to bohužel skončilo
pouze u jednoho setkání v Českém Meziříčí při jeho
výročí v roce 2000, malé obce se nezúčastnily.
Spolupráci oživili nově zvolení představitelé měst
a obcí a zvláště Velké Meziříčí se aktivně zasadilo
o vytvoření Dohody o spolupráci a partnerství
mezi obecními úřady Velkého, Valašského a
Českého Meziříčí, kterou podepsali zástupci obcí
5. září 2014 na radnici ve Velkém Meziříčí.
Cílem smlouvy je rozšíření vztahů mezi občany
všech tří Meziříčí zejména v oblasti ekonomické
spolupráce, turistického ruchu, vzdělávání, kultury,
umění, sportu a dalších aktivit, včetně podnikatelských. Pro naši obec, která je nesrovnatelně menší
než obě města, je to šance získat užitečné zkušenosti na poli kulturním, sportovním, ekonomickém
i sociálním a vytvářet přátelské vztahy mezi občany
všech tří Meziříčí.
-red-
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Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost znamená státi se hlupákem!
( J.A.Komenský)

Knihovna v Českém Meziříčí existuje
120 let

Nedostatek moudrosti a lásky ke knihám rozhodně
našim předkům vyčítat nemůžeme. Je historicky doloženo, že už koncem 19. století byli meziříčtí občané
pilnými čtenáři a v naší obci působily dokonce dva
čtenářské spolky, a to Obecní knihovna a tak zvaná
Čtenářská beseda. Přesný datum založení Obecní
knihovny neznáme, protože staré obecní kroniky shořely při požáru. Ale pamětní kniha Čtenářské besedy
se zachovala do dnešních dnů a my z ní můžeme čerpat přesné a pro nás jistě zajímavé informace.
Tedy, spolek
Čtenářská beseda byl založen 1. prosince 1895 v
hostinci U zeleného stromu
Josefa
Marla (nyní
pozemek p.
Loukoty)
a
jeho stanovy
schváleny
C.K.místodržitelstvím 30.
prosince téhož roku. Při
svém založení
měla Čtenářská beseda 39
členů, jejím
předsedou byl
rolník Josef
Trnovský, jednatelem učitel Jan Balcar a prvním knihovníkem mlynář Karel Hrnčíř. V roce 1897 se stal jejím čestným
členem spisovatel Svatopluk Čech. Pamětní knihu od
roku 1902 vedl učitel Augustin Petrák.
Hlavní náplní činnosti bylo půjčování knih a časopisů, ale také přednášky, zábavy a výlety. Trochu kuriózně zní ale další činnosti, jako je: koupě strojených
hnojiv pro své členy-rolníky, koupě stroje na čištění
obilí a strojku na setí jetele, společný nákup domácích potřeb, či pojištění hovězího dobytka. Ale to už
nesla tehdejší doba a potřeby společnosti. Členové se
rovněž pyšnili kovovými klubovými odznaky.
Ale vraťme se ke knihám. Jen tak pro zajímavost a
porovnání: v roce 1905, tedy deset let po založení,
měla Čtenářská beseda 144 čtenářů, kteří si vybírali
z 592 knih a 13 časopisů (7 bylo předplacených, 2
darem a 4 zapůjčené ). Bylo zaznamenáno 1034 výpůjček členům a 54 nečlenům spolku. Půjčovalo se
jednou týdně, vždy v neděli dopoledne a výpůjční
doba byla 14 dnů, později pro velký zájem o knihy
zkrácena na jeden týden.
V období první světové války (1914-1918), nebyla činnost obou knihoven nijak bohatá. Lidé trpěli
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chudobou, starostmi o životy svých blízkých, kteří
bojovali na frontě, mnohdy i různými nemocemi.
Bylo vydáno úřední nařízení, které vzhledem k šíření
epidemických nemocí zakázalo knihovnám půjčovati
knihy. Nejvzácnější knihy byly z bezpečnostních důvodů uschovány ve mlýně.
Významným datem pro obě knihovny byl 17. prosinec 1921, kdy došlo ke spojení Obecní knihovny
a Čtenářské besedy a kdy byla uzavřena smlouva
o vzájemném půjčování mezi oběma knihovnami.
Prvním knihovníkem spojených knihoven (obecním
knihovníkem), byl 25.9.1922 jmenován člen Čtenářské
besedy odborný učitel Václav Poledne. Že se knihy
i nadále hojně půjčovaly dokládají údaje z roku 1927,
kdy spojené knihovny měly dohromady 1489 svazků,
zapsaných 170 čtenářů a celkem 7819 výpůjček.
Další zajímavý zápis je z roku 1934. Cituji: „O četbu
v obci pečuje Obecní knihovna a knihovna Čtenářské
besedy. Obě knihovny jsou pro půjčování spojeny.
Umístěny jsou nevhodně v malé místnosti hostince
„Na staré“. Knihovníkem jest odborný učitel Karel
Dvořák.“
Politicky nestabilní předválečná doba a přemrštěné
snahy o nadvládu v obci se projevily i tam, kam nejméně patří, v knihovně.
V roce 1938, po neshodách v knihovní radě spojených knihoven, byly tyto opět rozděleny. Obecní
knihovna zůstala „Na staré“ a Čtenářská beseda se
vystěhovala nejprve do sokolovny a v období okupace do hostince „U Marlů“, kde před zhruba 50 lety
vznikla.
Za války byly veřejné knihovny často revidovány a
z nich i školních knihoven byly postupně na základě
úředně vydaných seznamů vyřazovány „závadné“
knihy. Měly prý nepřátelský postoj k říši. Většina z
těchto knih (328kg) byla odvezena na okresní úřad do
Hradce Králové a později rozemleta na nový papír.
Spousta knih byla však za okupace ukryta po spolehlivých lidech.
V poválečných letech 1948-49 byla adaptována
budova MNV, v jejímž přízemí se nacházela Obecní
knihovna. Knihovníkem byl ředitel školy Karel Dvořák. V tomto období již není Čtenářská beseda nikde
zmiňována.
24.9.1951 umírá ředitel školy, kronikář a knihovník
Karel Dvořák a vystřídal ho učitel zdejší školy Jaroslav Střítecký. Knihovna tehdy měla 1200 svazků a 80
čtenářů. V této době fungovala v obci kromě obecní
a školní knihovny i knihovna pro zaměstnance cukrovaru.
V roce 1957 se půjčovalo pouze v zimních měsících.
V roce 1958 se knihovna již jmenuje „lidová“, sídlí
nadále v přízemí MNV a ve vedlejší místnosti byla
zřízena čítárna, knih, časopisů a odborného tisku.
Tisk do knihovny zajišťovala Osvětová beseda MNV.
Knihovníkem byl až do roku 1960 pan učitel Jaroslav
Střítecký.
Zde bych si dovolila ukončit své povídání o nejstarší známé historii knihoven v Českém Meziříčí. O novější době a současné činnosti naší Obecní knihovny,
která v letošním roce, jako následovnice Čtenářské
besedy, oslaví krásných 120 let od založení, se dozvíte něco příště.
Jana Čížková, knihovnice

1. 5. 2015 - stavění májky
v Českém Meziříčí
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Základní škola bude v říjnu slavit
80 let od svého otevření!
1935-2015

Svážení biodpadů v obci - současný
stav a výhled do budoucna
Letos na jaře obec pořídila za podpory SFŽP techniku na separaci a odvoz biologicky rozložitelného
komunálního odpadu (BRKO). Kontejnery, kam mohou občané ukládat tento materiál, jsou rozvezeny
na určená stanoviště vždy ve čtvrtek a odvezeny
v pondělí následujícího týdne. Žádáme tímto občany, aby kontejnery využívali pouze pro určený
odpad, popsaný v doručených letácích.
V současné době má obec schválen projekt na pořízení domovních komposterů, sběrných nádob na
BRKO a nástavbu na nákladní auto na jejich vyklápění. Realizace tohoto projektu je do konce tohoto
roku, o průběhu akce budete informováni. Rovněž
je v záměru pořídit další dva velkoobjemové kontejnery, aby dojezdová vzdálenost občanů byla kratší.
Vyvážení kontejnerů a úhrada za uložení BRKO
hradí obec ze svého rozpočtu.
Pro splnění požadavků novelizovaného zákona o
odpadech byly pořízeny tři plastové kontejnery na
třídění a ukládání kovových obalů. Tyto nádoby
budou umístěny vedle kontejnerů na tříděný odpad
u kina, u obchodů a na křižovatce ulic Nerudova
s Fučíkovou. V současné době se jedná o první etapu, pokud budou tyto nádoby dostatečně využívány,
je v zájmu obce pořídit další.
M. Žďárek, starosta
M. M. m. , staro

KRÁTKÉ ZPRÁVY
▣ NOVÁ KVĚTINKA
V měsíci květnu zahájila v příjemném prostředí bývalé spořitelny vedle cukrárny prodej floristického zboží firma Stars* Bohemia International
s.r.o. ze Suchovršic.
▣ KINO
Promítací sezona 2014/2015 v květnu skončila. Na
slavnostním vyhlášení soutěže Mladý meziříčský
divák v neděli 14. června od 17.00 h budou odměněni nejčastější mladí návštěvníci kina a všem
pak divadelní soubor Orlice z Potštejna sehraje
pohádku O rádci nerádci, princezně Luisince a
jinochovi Jurovi.
▣ UKLIĎME STAV
28. března proběhla z iniciativy p. M. Polákové
z ČM a V. Falusové z Mokrého úklidová akce v
lese Stav a na přilehlé asfaltce do Mokrého.
Účast byla nad očekávání. Od Mokrého šla
skupinka čítající cca 9 dospělých a 10 dětí, z
Českého Meziříčí vyrazilo cca 25 dospělých a 10
dětí. Všichni dohromady naplnili traktorový vlek
plastovým odpadem, pneumatikami a kontejner
komunálním odpadem. Obec České Meziříčí
zajistila odvoz odpadů, obec Mokré pytle na
odpad a cukrovar TTD České Meziříč dodal pytle
na odpad a pracovní rukavice. Ještě jednou díky!
(Téměř ve stejné době probíhala celorepubliková
akce s názvem Ukliďme Česko s cílem zmapovat a
uklidit černé skládky z obcí a měst – na rozdíl
od “naší” spontánní to byla již akce profesionálně
organizovaná).
▣ VODNÉ/STOČNÉ
V současné době bylo zahájeno rozesílání smluv
o odvádění odpadních vod občanům. Na základě
podkladů od společnosti Královéhradecká provozní a.s. byly určeny výše čtvrtletních záloh na
stočné. Občanům, kteří odebírají vodu z vlastních
studní, budou stanoveny zálohy na základě směrných čísel (vyhl. č. 120 MZ z r. 2011, příl. č. 12).

Na této stránce může být příště umístěna Vaše reklama, příp. Vaše fotografie.
Vážení meziříčtí spoluobčané, dostává se Vám do ruky obecní ZPRAVODAJ, tentokrát v nové grafické podobě. Chceme podrobněji informovat o jednáních obecního zastupitelstva, o záměrech a výhledech do budoucna a v neposlední řadě být zdrojem informací z oblasti sportu, kultury či volného
času. Také se budeme věnovat zajímavým událostem nebo osobnostem z bohaté historie obce. Rádi
přivítáme Vaše připomínky a náměty, které na těchto stránkách můžeme řešit. Na dole uvedenou
adresu můžete zasílat i digitální fotografi ze současnosti, nebo klasické fotografie z historie k doplněni archivního fondu obce. Doufáme, že se Vám nový ZPRAVODAJ bude líbit.
-redZPRAVODAJ OBCE ČESKÉ MEZIŘÍČÍ, vydává Obecní úřad České Meziříčí.
Adresa: OÚ České Meziříčí, Bož. Němcové 61, České Meziříčí.
Vychází nepravidelně 4x ročně, náklad 700 ks. Tisk: regereklama Opočno. Tiskové chyby vyhrazeny.
E-mail: nemecek@ceskemezirici.cz, tel. 494 661 121, mob. 724 178 627, www. ceskemezirici.cz
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