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V tomto čísle ZPRÁV OBECNÍHO ÚŘADU ČESKÉ MEZIŘÍČÍ 
přinášíme informace o dění v obci v uplynulém čtvrtletí 

Po 13 letech jsme byli svědky velké vody a s obavami jsme sledovali vý-
voj situace na povodí Dědiny. Opět se připomněla nutnost zavedení proti-
povodňového zařízení, abychom jenom bezmocně nepozorovali stoupají-
cí hladinu. Naštěstí se voda z velké části udržela v korytě, zatopila pouze 
sklepy u několika domků stojících přímo u břehu. Velký dík patří našim 
hasičům za obětavou pomoc při likvidaci škod při této události.

SLEDUJTE OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE ČESKÉ MEZIŘÍČÍ.
NALEZNETE V NICH VEŠKERÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

www.ceskemezirici.cz
Informační čtvrtletník Obecního úřadu České Meziříčí, náklad 600 ks.

Kulturní program obce České Meziříčí 

- podzim/zima 2011 

ZÁŘÍ 

� 16.9. Finále Opočenské hokejbalové ligy (ZS Opočno)    
HBC České Meziříčí- HBK METEOR Hradec Králové                                                                                              

� 27.9. výlet na Karlštejn- pořádá Důchodci od Dědiny OS 

� 27.9. od 18:30 v sokolovně- taneční-prodloužená 

ŘÍJEN 

� 11.10. výlet Dobrovice-pořádá Důchodci od Dědiny OS 

� 23.10. posezení s hudbou a kamarády z Třebechovic(Jeníkovice) 

� 29.10. od 18:30 v sokolovně- taneční- prodloužená 

LISTOPAD 

� 19.11. Ochutnávka Martinských vín s cimbálem v sále hasičské zbrojnice   
od 19:00  

� 20.11. posvícení na Skalce(pořádají  Důchodci od Dědiny OS) 

� 22.11. diskotéka pro starší a pokročilé-sokolovna 

� 25.11, od 18:30, sokolovna-taneční-prodloužená 

� 26.11. Vepřové hody-pořádají hasiči ČM 

� 27.11. Rozsvěcení vánočního stromu se zpíváním (akce obecního úřadu, 
základní školy a pozvaných hostů) 

� Halloween (datum bude upřesněn, akce školy) 

PROSINEC 

� 2.12. Cesta po Venezuele-přednáška, kino České Meziříčí 

� 9.12. Věneček- zakončení tanečních kurzů, sokolovna od 19:00  

� Vánoční koncert DPS Mezissimo(datum bude upřesněn) 

� 25.12. Vánoční pochod za veselejší „Meřič“ 

7.1. 2012   1.reprezentační ples obce České Meziříčí (sokolovna) 



VZHLED OBCE SE POMALU MĚNÍ
Údržba zelených ploch
Letošní léto se svými bohatými srážkami prověřilo technické zaměst-
nance obce při údržbě travnatých obecních ploch. Lze říci, že díky nové 
technice (i zaměstnancům) tuto situaci zvládli a obec byla ve srovnání s 
lety minulými udržována daleko pečlivěji a efektivněji. Menší komplikce 
při sečení ale způsobovaly různé stromky, keře, růžičky, pivoňky aj. soli-
téry, které byly vysazeny na obecní plochy bez ladu a skladu a něž jejich 
”tvůrce” již dnes nemá čas nebo síly. 

MEDIÁLNÍ ZÁJEM O OBEC - POZITIVNÍ I NEGATIVNÍ 
Regionální tisk o povodni, sdělení KÚ Královéhradeckého kraje
Společným jmenovatelem zájmu těchto médií byla povodeň v ČM se svý-
mi následky a určitá naděje na zlepšení stavu formou výstavby retenční 
nádrže nebo suchého poldru v Mělčanech. Obě varianty se nyní zkoumají 
- starostové Č. Meziříčí, Dobrušky a Pohoří oslovili hejtmana kraje k 
urychlení řešení protipovodňového opatření.

Ostuda obce u čp. 315
1. července 2011 proběhla reportáž redaktora ČT24 Přemysla Šrámka pří-
mo u domu čp. 315 (resp. před hromadami odpadků, které tam obyvatelé  
tohoto domu přes několikeré upozornění vedení obce neustále kupí). Te-
levize zdokumentovala horu nepořádku, proběhl rozhovor starosty obce 
Ing. M. Žďárka, který upozornil, jak obtížné bude řešení toho problému za 
současné platné legislativy. Od té doby se hromada odpadků opět zvýšila, 
navíc vznikly ještě další menší uprostřed zahrady.... Na jedné straně zá-
jem zlepšovat naše společné prostředí, kde žijeme, na straně druhé otřesné 
životní podmínky na periferii obce a nezájem tento stav někdy změnit...

OBECNÍ KNIHOVNA DIGITALIZUJE FOND KNIH
Novinkou v provozu obecní knihovny bude možnost nahlédnout do da-
tabanky knihovny z pohodlí svého domácího počítače nebo získat rychlé 
informace o určitém autorovi a jeho dílech. Celý systém se přes prázdniny 
zavádí, v provozu by měl být od nového roku. Výhledově se počítá se 
zprovozněním internetu pro veřejnost, bližší informace budou na knihov-
na@ceskemezirici.czna@ceskemezirici.cz

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
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�provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů�
�
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Vybírané nebezpečné odpady:�
Ø� ������������������
Ø� barvy, lepidla, pryskyřice�
Ø� rozpouštědla�
Ø� kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie�
Ø� detergenty, odmašťovací prostředky�
Ø� staré léky�
Ø� �����������
Ø� akumulátory (i plné)�
�

Další odpady, které od Vás odebereme:�
Ø� pneumatiky (osobní)�
Ø� monočlánky�
Ø� elektropřístroje ��radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.�
Ø� ledničky, mrazničky�
Ø� �����������
Ø� zářivky, výbojky             �
� �
�
�

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, 
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný 
odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti. �

�
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! �

ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! �
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU ! �

ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA 
MÍSTĚ !�

�
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Stanoviště:�ČESKÉ�MEZIŘÍČÍ� u Štěpařů –�ul. B. Němcové�� �����–������������
� � ������������������������������������ �����–������������
� � ��Zohornů�–�ul. J.Fučíka� �����–������������
� SKRŠICE� � �����–������������
� �
�

Přineste nám svůj odpad !�
Chraňte naše životní prostředí !�
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