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Dětská hřiště jsou již měsíc v provozu

10
2015

V letošním roce se splnilo přání mnoha maminek 
– mít po ruce zařízení, kde by se mohli „vyřádit“ ti 
nejmenší. Obec vlastními silami zřídila dětské hřiš-
tě (městečko Tris) v lokalitě V Poli s náklady cca 
180.000 Kč. Další hřiště vzniklo díky dotaci v centru 
obce na nevyužitém prostoru u lékárny, zrealizovala 
jej fi rma Alestra Kuřim v pořizovací ceně 400.000 
Kč + 50.000 Kč zemní úpravy podkladu. Zvláště toto 
hřiště je hojně navštěvováno. Pro potřeby školní 
mládeže jsou budována další 2 hřiště na školním 
pozemku. Ve výhledu je i výstavba víceúčelového 
sportovního areálu pro dospívající mládež, taktéž v 
areálu školy.
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Obec České Meziříčí, zřizovatel naší školy, získa-
la dotaci na zateplení budovy školy a výměnu oken 
a dveří. Po výběrovém řízení, ze kterého vzešel 
dodavatel stavby, zahájili představitelé obce v sou-
činnosti se školou přípravy na vlastní realizaci díla 
tak, aby všechny vnitřní práce a práce na zateplení 
a nové fasádě z přední části budov proběhly během 
hlavních prázdnin. Práce na zadních stěnách budo-
vy byly dokončeny koncem září. Škola se tak může 
v klidu připravit na oslavy 80. výročí otevření této 
budovy. Celá tato akce byla vysoutěžena za cca 9 
mil. 200.000 Kč. Dodavatelem stavby se stala fi rma 
STATING s.r.o.

Souběžně s těmito pracemi, jež zasáhly úplně ce-
lou školu, probíhaly práce dalších fi rem na moderni-
zaci a vylepšování školy.

Byla realizována rekonstrukce WC dívek v 1. a 2. 
patře, kterou prováděla stavební fi rma Pavel Hojný. 
Náklady na rekonstrukci WC v obou patrech činily 
653.000 Kč a byly hrazeny částečně z rezervního 
fondu školy a částečně z rozpočtu obce. Proběhla 
též rekonstrukce vestavěných skříní na chodbách 
v 1. a 2. patře školy a zároveň jsme do školy necha-
li vyrobit jednotné nástěnky, které zdobí chodby 
v obou podlažích. Tuto zakázku v nákladu 56.000 Kč 
pro nás zpracoval pan Václav Ježek a byly hrazeny 
z rozpočtu školy.

Dále bylo provedeno rozšíření stávajícího systému 
odsávání páry ze školní kuchyně osazením další 
digestoře nad konvektomat fi rmou Multi CZ s.r.o. 
Pardubice. Náklady činily 37.000 Kč.

Myslelo se i na bezpečnost našich předškoláků, 
jejichž oddělení sídlí v jedné z našich budov. Vcho-
dové dveře jsou osazeny „elektrickým vrátným“, 
ovládaným ze dvou hlavních místností školky. Tuto 

práci realizovala fi rma AT Com plus a.s., částka 
23.000 Kč byla hrazena z rozpočtu školy.

V rámci projektu Cool pedagog byla škola vybave-
na Wi-Fi přístupovým bodem pro připojení noteboo-
ků a tabletů učitelů a žáků v hodnotě 39.000 Kč.

Ani administrativně škola nezahálela. Pokračova-
la výběrová řízení k realizaci projektu cizí jazyky, 
kde bylo získáno prostřednictvím MŠMT z ESF z 
OPVK 748.000 Kč na studijní pobyty učitelů a žáků 
do zahraničí. Byla podána žádost na MŠMT – výzva 
č. 57 – na vybavení školních dílen ve výši 204.000 
Kč. Této žádosti bylo vyhověno a škola tyto fi nanční 
prostředky získala.

1. září tedy naše škola zahájila nový školní 
rok v novém „hávu“ a se spoustou změn a vylep-
šení vykročila k důstojným oslavám svých 80. 
„narozenin“, které proběhnou 10. října tohoto 
roku od 10 hodin v budově školy.

Modernizace proběhla ve velmi krátkém čase a 
práce přišly na téměř 10 a půlmilionů korun. A nebýt 
vstřícného přístupu zřizovatele, nemohlo by se toto 
vše realizovat.

Děkuji zastupitelům a radním obce za vstřícný pří-
stup ke škole, za odsouhlasení fi nančních prostřed-
ků potřebných k výše jmenovaným změnám v naší 
škole a zvláště pak panu starostovi a místostaros-
tovi za jejich osobní zainteresovanost a přístup při 
realizaci všech uvedených akcí. Děkuji všem, kteří 
se svojí prací na modernizaci školy podíleli včetně 
vedení cukrovaru Tereos TTD České Meziříčí za 
zajištění pomoci při úklidových pracích.

Mé poděkování patří také všem zaměstnancům 
školy, kteří se svou obětavou prací podíleli na pří-
pravě školy na nový školní rok. Povedlo se to na 
výbornou.

Škola prošla i další změnou, na první pohled ne 
tak viditelnou, ale pro školu také důležitou. Novou 
zástupkyní ředitele byla jmenována Mgr. Kamila 
Kupková poté, kdy Mgr. Odl, jenž tuto funkci vyko-
nával doposud, požádal o uvolnění z funkce. Dále 
však bude na naší škole učit TV a matematiku. Dě-
kuji panu Odlovi za práci, kterou po 20 let pro školu 
vykonával, a paní Kupkové přeji bezmezný elán do 
její práce.       Ing. Petr Hrnčíř, ředitel ZŠ 

Máme krásnou školu aneb „Co se dělo přes prázdniny ve škole“
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Na základě získané dotace SFŽP 1 672 577 Kč a 
výběrového řízení byla na měsíc červenec a srpen 
2015 naplánována úprava Mateřské školy České 
Meziříčí. Výběrovým řízením byla vybrána fi rma 
Kerson spol. s.r.o. Dobré u Dobrušky. Harmonogram 
prací byl přizpůsoben provozu MŠ.

Práce byly započaty 1. července, dílo bylo předáno  
11. 9. 2015.

Úpravy se týkaly:  výměny oken za plastové, zatep-
lení tělesa budovy včetně nové fasády.

Celková částka na tyto stavební práce činila 2 mil.
200 tisíc Kč. Další úpravy proběhly na základě 
schválení zastupitelstva, jednalo se o:

• opravu podlah v herně a 2. třídě 1. patra, (OSB 
    desky, nová podlahová krytina koberec, linoleum 
    – 111.806 Kč)

• výměna topných těles v celé budově – 199.015 Kč
• výměna osvětlení podle platné vyhlášky ve druhé 

    třídě – 17.915 Kč 
 • úprava půdního prostoru na ložnici.
Touto cestou bych ráda poděkovala Radě a za-

stupitelům Obecního úřadu České Meziříčí, za-
městnancům obecního úřadu, fi rmě Kerson spol.
s r.o. a v neposlední řadě všem zaměstnancům naší 
mateřské školy za výbornou a ochotnou spolupráci. 
Bez jejich úsilí bychom nemohli provoz MŠ začít již 
od 1.9.2015.

Jana Černá, ředitelka MŠ

13.00 h Koncert pěveckých sborů základní školy
 v kostele sv. Kateřiny
14.30 h  Vystoupení kouzelníka v sále kina
 (Mr. Petr a Veronetta)
16.00 h Hudební vystoupení pro děti v sále kina 
 Cesta kolem světa (divadlo Ale-Jo)

Základní škola v Českém Meziříčí si vás dovoluje srdečně pozvat na oslavu

80. VÝROČÍ OTEVŘENÍ BUDOVY ŠKOLY
která se bude konat dne 10. října 2015  

10.00 h Slavnostní zahájení před budovou základní školy
  ∙ projev ředitele školy a starosty obce 
  ∙ taneční vystoupení mažoretek
  ∙ vystoupení pěveckého sboru základní školy 
  ∙ vyhlášení literární  soutěže Škola mých snů
  ∙ vyhlášení výtvarné soutěže Škola očima dnešních žáků
   Volná prohlídka školy

PROGRAM OSLAVY:

Těšíme se na Vaši účast. 
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Také Mateřská škola České Meziříčí prošla rekonstrukcí
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Dne 18.8.2015 se uskutečnila prohlídka dokon-
čené stavby vodního díla Kanalizace a ČOV České 
Meziříčí 1.etapa za účasti zástupce MÚ Dobruška, 
odboru výstavby a životního prostředí Ing. Davida 
Bašeho s tímto stanoviskem: 

Po shlédnutí stavby a předložených dokladů 
nebyly při kontrolní prohlídce zjištěny žádné 
závady ani nedostatky, které by bránily bez-
pečnému provozování vodního díla. Z tohoto 
důvodu souhlasíme s uvedením vodního díla 
České Meziříčí – kanalizace a ČOV 1.etapa – do 
trvalého provozu.

Během zkušebního provozu, jehož účelem bylo 
správné nastavení technologie čerpacích stanic a 
ČOV, byly zjištěny některé závady a nedostatky, kte-
ré se v jeho průběhu podařilo odstranit. V současné 
době je kanalizaJce i čistírna odpadních vod plně 
funkční  (dle realizační projektové dokumentace). 
Bohužel nebylo možné vzhledem ke stavu stávají-
cích kanalizačních stok v ulicích Al. Jiráska a Ne-
rudova provést napojení nemovitostí dle projektové 
dokumentace (vyřazení stávajících předčišťovacích 
zařízení). Z tohoto důvodu bylo během září vypsáno 
výběrové řízení na zpracování projektové dokumen-
tace na rekonstrukci kanalizační stoky D2, D2-1, 
D2-2 (ulice Al. Jiráska, Nerudova), která bude napo-
jena na novou stoku v ulici Jul. Fučíka.

  Ing. Jan Rejchrt, místostarosta

V měsíci srpnu proběhlo, zvláště obyvateli „hořej-
šího“ konce, dlouho očekávané  vyčištění rybníčků, 
které dosud neodmyslitelně patří k této části obce. 
Vzhledem k nutnosti zachování jejich historické 
funkce odkanalizování a odvodnění této ulice obec 
vynaložila 133.000 Kč na vyčištění třech již značně 
zanesených rybníčků. Původní rozpočet činil přes 
500  tis. Kč za 2 rybníčky, obci se podařilo tuto 
čásku zredukovat. Práce provedla firma Agroekol 
Chotěboř. Do budoucna by tyto volné vodní plochy 
měla řešit II. etapa obecní kanalizace, se kterou se 
počítá zhruba do deseti let.

 Po vyřešení vlastnických vztahů bude vyčištěn
i rybník „Vrboušťák“, který je v současné době ma-
jetkem státu. Za zmínku stojí i rekultivace břehů 
potoka podél školního hřiště. 

Kolaudace ČOV a kanalizace České Meziříčí Čištění rybníčků v ulici Bož. Němcové
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Meziříčko 

Procházka revírem – tak byl nazván letošní dětský 
den u myslivců v Meziříčí dne 20. června letošního 
roku. Procházka okolo našeho mysliveckého areálu 
nabídla návštěvníkům ukázky dravců, loveckých psů 
nebo zpěvného ptactva. Všichni si mohli zkusit střel-
bu ze vzduchovky na terč popř.  poznat stopy zvěře 
žijící okolo nás. Celou trasu prošlo celkem 44 dětí
 v doprovodu rodičů nebo babiček a dědečků. Pro 
všechny připravili naši myslivečtí kuchaři výborný 
zvěřinový vývar a jelení gulášek. Děti ovšem nejvíc 
ocenili párek v rohlíku. Jediné, co se v letošním roce 
nepovedlo, bylo počasí. Proto děkujeme všem zúčast-
něným, že je tento nečas neodradil a přivedli své ra-
tolesti strávit odpoledne v přírodě.

Už po ukončení letošního ročníku jsme my mysliv-
ci začali připravovat příští ročník mysliveckého dne 
pro děti. Doufejme, že se příští rok počasí polepší..
Více zde: http://myslivci-mezirici.webnode.cz/news/myslivecky-den-prochazka-
revirem-20-6-2015/

 

Dne 12.9.2015 uspořádal náš Myslivecký spolek 
ČM z pověření OMS Rychnov n. Kn. Podzimní 
zkoušky ohařů (PZO). O loveckou upotřebitelnost 
se ucházelo 18 psů loveckých plemen vedených 
svými vůdci, vesměs z našeho okresu Rychnov n. 
Kn. Všichni psi prošli kompletní řadu disciplín dle 
zkušebního řádu. Účastníci byli rozděleni do třech 
skupin a jejich dovednost byla prověřena v různých 
částech honitby (pod Roheničkami, pod střelnicí za 
Bukačovými, na letišti a pod Lelkovými na Vrtáčku, 
voda na rybníku v Rohenicích).

Po absolvování všech předepsaných zkoušek a 
součtu získaných bodů se sbor rozhodčích vedených 
panem Petrem Moravcem shodl na následujícím 
pořadí:

První místo s počtem 294 bodů, v I. ceně obsadila 
IRMA z Jasénky (krátkosrstý ohař) vedená vůdkyní 
Z. Nýčovou z Ohnišova. Druhé místo s 293 body v I. 
ceně obsadila BÁRA od Spojených vod (německý 
ohař dlouhosrstý) s vůdcem V. Jirkou z Opočna.
Třetí místo s 293 body v první ceně obsadila 
NANI z Adamovských revírů (německý ohař 
dlouhosrstý) s vůdcem E. Franěm z Černíkovic.
O pořadí na druhém a třetím místě při shodném 
počtu bodů rozhodl věk pejska.

Zástupci okresního mysliveckého spolku vyjádřili 
po ukončení celé akce velikou spokojenost s průbě-
hem těchto zkoušek.

Více zde: http://myslivci-mezirici.webnode.cz/news/podzimni-zkousky-
oharu2/

Myslivecký spolek České Meziříčí v létě

http://myslivci-mezirici.webnode.cz/news/myslivecky-den-prochazka-revirem-20-6-2015/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fmyslivci-mezirici.webnode.cz%2Fnews%2Fmyslivecky-den-prochazka-revirem-20-6-2015%2F
http://myslivci-mezirici.webnode.cz/news/myslivecky-den-prochazka-revirem-20-6-2015/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fmyslivci-mezirici.webnode.cz%2Fnews%2Fmyslivecky-den-prochazka-revirem-20-6-2015%2F
http://myslivci-mezirici.webnode.cz/news/podzimni-zkousky-oharu2/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fmyslivci-mezirici.webnode.cz%2Fnews%2Fpodzimni-zkousky-oharu2%2F
http://myslivci-mezirici.webnode.cz/news/podzimni-zkousky-oharu2/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fmyslivci-mezirici.webnode.cz%2Fnews%2Fpodzimni-zkousky-oharu2%2F
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Až do roku 2011 stál na pravé straně silnice na
Mokré v blízkosti křižovatky u školky dům pana Ma-
rela, zásadového a obětavého Sokola tělem a duší.  
V předválečných letech nesl hrdý název hostinec 
U zeleného stromu, později jenom Marelova hospo-
da. Stejně jako ostatní hostince, i tento byl centrem 
spolkového, kulturního i sportovního dění.

Zde byla 1. prosince 1895 založena Čtenářská be-
seda jako předchůdce dnešní knihovny. Pravidelně 
se zde scházeli hráči kulečníku na své oblíbené par-
tie a někdy jim k tomu vyhrávali tamburaši, hráči na 
strunné nátroje. (O vznik těchto hudebních souborů 
v českých zemích se zasloužili naši dědové, kteří 
jako vojáci bývalé rakousko-uherské armády sloužili 
na počátku 20. století v zemích bývalé Jugoslávie. 
Odtud přiváželi domů jejich hudební nástroje: brače, 
bugarie, bizarnice aj. a zakládali u nás tamburašské 
kapely, jejichž nástrojové obsazení bylo postupem 
času rozšiřováno hráči na mandolínu či kytaru. Před 
90 lety bylo na území pozdější ČSR založeno na 100 
tamburašských souborů.)

V hostinci U zeleného stromu bylo také r. 1897 vy-
hlášeno usnesení o založení Sokola. Přičinili se o to 
zejména: Karel Hrnčíř – mlynář, Jan Balcar – učitel, 
Josef Špulák – kovář, Josef Němeček – kovář, Josef 
Prokop – rolník a Václav Marel – hostinský. O dva 
roky byly přijaty stanovy spolku.

V poslední době dům chátral a r. 2011 byl zbourán, 
pozemek dnes patří p. Loukotovi. 

Pohledy do historieHostinec „U zeleného stromu“

Bývalá Marelova hospoda (čp. 94) v r. 2010 Hráči kulečníku před hospodou

Hostinec U zeleného stromu, vpravo holičství J. Škrabky

Soubor tamburašů na Vysokém Újezdě

Nejstarší Sokolové u Staré hospody

Hráči kulečníku 
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Je to již šedesát let, co jsem poprvé kráčela do ško-
ly. Mošna na záda a už se šlo. My holky jsme nosily 
bílé punčocháče, které se nám shrnovaly nebo nás 
zase táhly, když jsme povyrostly. No a hlavně mašle 
do vlasů. Ty, co nosily copánky, se zdobily každý den, 
a my, co jsme měly účes na kohouta, jen někdy. Kluci 
v té době navlékali krátké kalhoty s kšandičkami. 

První den šel s námi někdo z rodičů. Na lavici byl 
pro každého Slabikář, Živá abeceda a Početnice. 
Paní učitelka nás přivítala, přečetla nám pohádku, 
domluvila se s rodiči, co by potřebovala ohledně vyu-
čování a první den byl za námi. Na prvním dojmu moc 
záleží, paní učitelka se nám líbila a stala se pro nás 
opravdovou autoritou. Co řekla, o tom nikdo z nás 
nepochyboval.

My děti jsme se většinou neznaly, protože jsme 
nechodily do školky, to ale trvalo jen krátkou dobu. 
Zkraje roku nám paní učitelka často vyprávěla po-
hádky a začala nám číst Babičku od B. Němcové. Nej-
prve jsme psali tužkou a po Vánocích perem. Pero 
mělo násadku s pérkem a namáčelo se do inkoustu 
v kalamáři na lavici. To pero bylo někdy veliký dare-
bák, udělalo kaňku, a když se přidaly slzičky, žádná 
guma nic nesvedla se vzniklým mazancem. 

První třída byla vždy první u schodů a následovaly 
třídy ostatní – na konci chodby pátá a od prvního 
poschodí šestá až devátá. 

O celou budovu se staral pan školník, což byl 
svérázný pán, který si uměl udělat vždy pořádek. 
Společně se svou manželkou uklízel chodby a třídy 
a v zimě topil.

Na obědy jsme do školní jídelny moc nechodili – to 
hezky domů, jen někdy, a to já jsem měla moc ráda, 
protože paní kuchařky vařily něco jiného než u nás 
doma. Každého znaly a věděly, jaký je kdo jedlík. Pře-
sto se nezapomněly zeptat, jaký je dnes hlad.

Nesmím zapomenout na svačinky, často byly za-
balené v pytlíku od mouky nebo cukru. Úmyslně píši 
pytlíky, protože sáčky se kupovaly. Šetřilo se všude 
a na všem. Taková byla doba. Po škole jsme museli 
doma pomáhat a až potom se šlo na náves za kama-
rády. 

Překulily se Vánoce a bylo pololetní vysvědčení 
s jednou velikou známkou a také týden prázdnin. Do 
konce roku jsme se naučili psát, číst, trochu počítat a 
ještě jsme stihli chodit na procházky do okolí, cestou 
jsme si zazpívali a nebo jsme sedli do trávy a paní uči-
telka vyprávěla o kytkách, o potůčku, o broučkách. 

Ve škole se hrávala divadla, ale to byly hry s tanci a 
zpěvy. Celá škola se zapojila a ve zdejší Sokolovně, na 
opravdovém jevišti, nalíčeni od místních ochotníků, 
jsme hráli jako o život.

Ještě než  jsme se rozešli s prvním vysvědčením na 
prázdniny, jelo se na výlet. Jeli všichni žáci, žádný ne-
zůstal dom. A když už jsme četli Babičku, tak se jelo 
do Ratibořic. Linkovým autobusem do České Skalice 
a dál pěšky. K svačině, v trávě na louce, se konzumo-
valo co si kdo přinesl. Po prohlídce údolí zase stejnou 
cestou domů. 

Rok utekl jako voda a z nás už byli druháci. Ani se 

nechce věřit, že to bylo tak dávno. I když doba počí-
tačů a všech dnešních vymožeností techniky byla pro 
nás ještě dlouhou dobu neznámá, z meziříčské školy 
vycházeli budoucí šikovní řemeslníci, zemědělci, 
úředníci a také  vysokoškoláci nacházející uplatnění 
ve všech tehdy dostupných oborech. 

S odstupem času si stále více uvědomuji, že i když 
doba byla někdy všelijaká a nešla zase jen tak kolem 
nás, přesto jsme měli to štěstí být dětmi až do konce 
školní docházky.  -jr- 

Od roku 2011 se Obecní knihovna v Českém Mezi-
říčí podstatně zmodernizovala. Byla zavedena elek-
tronická evidence knih, k dispozici je veřejný inter-
net a webový on-line katalog – výběr knih z pohodlí 
domova. Vylepšujeme i interiér novým nábytkem, 
aby se u nás malí i velcí návštěvníci cítili jako doma 
a rádi se k nám opět vraceli. 

Pořádáme atraktivní akce pro děti a snažíme se je 
různými soutěžemi motivovat k tomu, aby raději dali 
přednost knize před sezením u televize nebo u po-
čítače. To se nám úspěšně daří a dětských čtenářů 
utěšeně přibývá.

Letos již čtvrtým rokem probíhalo pasování žáků 
prvních tříd na „Rytíře řádu čtenářského“. 

Od roku 2013 se také můžeme pochlubit projektem 
„Celá Meřič čte dětem“, kdy oslovení dospělí cho-
dí číst své oblíbené pohádkové knížky dětem. Tato 
akce má mimořádný úspěch a je hojně navštěvována 
jak dětmi, tak často i jejich rodiči. Její zahájení plá-
nujeme opět od letošního října každou středu v 15 
hod. Tradičně se na jaře zúčastňujeme celosvětové 
akce Noc s Andersenem.

Tento rok nám díky sponzorskému daru přibyly i 
dvě elektronické čtečky, které si u nás může každý 
čtenář vypůjčit a seznámit se tak i s nejmodernějším 
způsobem četby.

Často k nám do knihovny zavítají i děti z mateřské 
a základní školy spolu se svými učiteli a my se tak 
snažíme děti více nalákat do knihovny. Mohou si vy-
brat z přibližně dvou tisíc dětských knih a tří druhů 
časopisů. Pro dospělé je připraveno k zapůjčení oko-
lo pěti tisíc svazků a tři druhy časopisů.

Těšíme se na vaši návštěvu a doufáme, že zde 
snadno najdete vše, co hledáte a bude Vám zde pří-
jemně.          Více: http://ceskemezirici.knihovna.cz/

Babička vzpomíná

Knihovna v současnosti
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Plán kulturních akcí ve II. pololetí 2015

ZÁŘÍZÁŘÍ ŘÍJENŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

1

2 Sokol  Taneční-
1.prodloužená Knihovna – čtení 16.00 h

3

4 Knihovna – čtení 16.00 h Sokol  18.30 h  Taneční

5 Mikuláš

6 DoD  zájezd Kuks, HK Sokol  18.30 h  Taneční Kino

7 Knihovna – čtení 16.00 h
Sokol    Turnaj ve ST

Knihovna  Oslavy 120 let
    - beseda

8 Kino      Velká šestka
          Stoletý stařík, který…      

9 DoD Výlet vlakem Sokol  18.30 h  Taneční

10 ZŠ          oslavy 10.00 h

11 Sokol  Noc sokoloven Kino Malý dráček
Život je život Sokol   Taneční věneček

12 DoD   Ukončení výletní 
           sezóny

13 Kino     Malý pán Sokol Taneční ZŠ 17.00 h Vánoční 
koncert - kostel

14

15 Sokol  17 h  Turnaj ve ST

16 Sokol  17 h  Turnaj ve ST Sokol  18.30 h  Taneční Knihovna – čtení 16.00 h

17 Kino 19.00 h  Divadlo TYL 
RK  „Madam zvoní“

18 Knihovna – čtení 16.00 h OPOČENKA koncert

19 Kino   19.00 h 
Beseda nevidomí

20 Sokol  Taneční-  
            3.prodloužená Kino

21 Knihovna – čtení 16.00 h
Sokol  17 h  Turnaj ve ST SDH Vepřové hody

22 Kino   Asterix sídliště bohů

23 Sokol  18.30 h  Taneční

24

25 Sokol  18.30 h  Taneční Kino Popelka
Whiplash Sokol  17 h  Turnaj ve ST SZVM  Vánoční pochod

26

27 Kino Sedmero krkavců
Domácí péče

28 SZVM Martinská vína, 
Sokol   Taneční  od 14hod

29 OÚ 18.00 h Rozsvěcení     
ván. stromku 

30 Sokol  18.30 h Taneční-
                          2.prodloužená Knihovna – čtení 16.00 h

31

U příležitosti 120. výročí založení Čtenářské besedy (předchůdce dnešní Obecní knihovny)
vyhlašuje knihovna fotografi ckou soutěž ČESKÉ MEZIŘÍČÍ MÝMA OČIMA

- digitální nebo klasické fotografi e doručte na OÚ, popř. e-mailem: nemecek@ceskemezirici.cz
Výstava dodaných fotografi í bude uskutečněna při příležitosti 120. výročí Obecní knihovny.


