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Začátkem září 2016 byla dokončena nejdůležitější 

a nejnáročnější stavba letošního roku – průtah obcí 
spolu s generální opravou mostu přes Dědinu. Re-
konstrukce silnice III/30815 zahrnovala opravu a 
výstavbu části splaškové a dešťové kanalizace, pře-
ložku vodovodu, zřízení a nasvícení 3 chodeckých 
přechodů a položení nové živičné vrstvy po celé 
komunikaci. Práce probíhaly za plné uzavírky mostu 
od května do září a vyžádaly si 18 mil. Kč vč. DPH. 
Slavnostní předání stavby proběhlo 21. září 2016 za 
účasti p. Ing. K. Janečka, náměstka hejtmana Krá-
lovéhradeckého kraje, zástupců zhotovitelů – Ing. 
Zdeňka Babky, výkonného ředitele M-Silnice a.s.,
J. Brandejse, ředitele SÚS Hradec Králové, předsedy 
představenstva TTD Tereos Oldřicha Reinbergra a 
vedení obce České Meziříčí. 
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Většina lidí si školu představuje jako instituci 
fungující převážně 10 měsíců v roce – 30. června se 
dveře školy na 2 měsíce zavřou, po prázdninách se 
opět otevřou a žáci a zaměstnanci školy mají před 
sebou další školní rok. Opak je však pravdou. Školní 
lavice sice poslední školní den opustili žáci a jejich 
pedagogové, ale pro budovu školy „prázdninové vol-
no“ určitě nezačalo. 

Stejně jako v letech předchozích se i letos naší ško-
le podařilo uskutečnit spoustu nových úprav. Ty při-
spějí nejen ke zlepšení prostředí, jež žáky a zaměst-
nance školy každý den obklopuje a vychovává, ale 
jsou také zárukou zkvalitnění každodenní výuky. 

Jednou z největších úprav byla celková rekonstruk-
ce stávajících chlapeckých WC v 1. a 2. patře. Tato 
přestavba úspěšně navázala na rekonstrukci z mi-
nulého roku, kdy byly rekonstruovány dívčí toalety 
a WC pro pedagogické pracovníky.

Vzhledem k přibývajícímu počtu žáků v nadcháze-
jícím školním roce vznikla také potřeba další učeb-
ny. Byla nově vybudována v prostorách bývalého 
kabinetu fyziky a matematiky. Nová třída pro žáky 
4. ročníku je vybavena novým nábytkem, datapro-
jektorem a moderní tabulí. Dále došlo k modernizaci 
jedné stávající učebny na 2. stupni, která byla též 

vybavena novým nábytkem a dataprojektorem. Tuto 
učebnu budou v letošním školním roce navštěvovat 
žáci 6. ročníku.

Ve 2. patře byly rekonstruovány další vestavěné 
skříně ve třídách a kabinety pedagogů byly vyba-
veny novými pracovními stoly a policemi. V obou 
podlažích školy došlo k vymalování některých tříd, 
chodeb a schodiště. V 1. patře byly znovu natřeny 
všechny dveře a radiátory na chodbách. Na úseku 
školního stravování byla instalována vzduchotech-
nika, která zabrání podtlaku ve školní kuchyni. 
Změny nastaly od nového školního roku i ve školní 
družině, která má k dispozici další místnost, vybave-
nou starším nábytkem a novým kobercem. Pro další 
společné účely celé školy byla též vyměněna rozhla-
sová ústředna, byl rozšířen klíčový systém školy a 
v neposlední řadě pro lepší orientaci ve škole jsou 
instalovány orientační štítky u jednotlivých učeben 
a kabinetů. 

Všechny tyto popsané úpravy byly naplánované 
s patřičných předstihem a bylo samozřejmě nutné je 
zkoordinovat tak, aby na sebe navazovaly a hlavně 
aby byly dokončeny v průběhu prázdnin, tedy než se 
děti vrátí zpět do školních lavic. 
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Dnes můžeme říci, že se vše podařilo stihnout. Dě-
kujeme touto cestou všem firmám, které se do všech 
prací na úpravách školy zapojily a odvedly svoji práci 
ve stanoveném termínu a kvalitě. Velké díky patří 
dále místnímu cukrovaru zastoupeným panem ře-
ditelem, který škole zajistil bez nároku na finanční 
úplatu vymalování některých prostor školy, natěrač-
ské práce a vyčištění prostor chodeb. Další  poděko-
vání je samozřejmě adresováno našemu obecnímu 
úřadu v čele s panem starostou a všemi zastupiteli 
obce, kteří naši školu podporují. Děkujeme též úseku 
úklidu a panu školníkovi za jejich pomoc při úklido-

vých pracích a samozřejmě vedení školy za veškerou 
starost a péči o školu nejen v  průběhu školního vyu-
čování, ale též právě v době školních prázdnin.

Na první pohled je vidět, že zdejší škola prošla za 
prázdninové období značnými úpravami. Věříme, že 
žáci i zaměstnanci školy veškeré změny a úpravy 
ocení a  zároveň je využijí pro svoji další v činnost v 
novém školním roce. 

Přejeme všem žákům úspěšný školní rok, pedago-
gům spoustu pracovních úspěchů a rodičům hodně 
radostí z jejich dětí, nejen na úrovni práce školní.

        -kr-
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První ročník Noci sokoloven proběhl 11. září 
2015 a zúčastnilo se ho 80 sokolských jednot z celé 
České republice. Rok 2015 byl vyhlášen také Rokem 
sokolské architektury. Pro velký ohlas této akce se 
pokračovalo i letos, včetně účasti naší jednoty.

 Letošní Noci sokoloven se děti nemohly dočkat 
a skutečná událost nakonec překonala všechna oče-
kávání.

Oproti loňskému roku přišlo mnoho spolužáků i 
dospělých hostů, a tak jsme se mohli pochlubit ve-
řejnosti nejen novým vybavením a nářadím, ale také 
výsledky našeho cvičení a sportování. Sportovní 
gymnastky zacvičily pěkné sestavy a všechny sokol-
ské děti předvedly společně klasickou cvičební hodi-
nu, které se zúčastnili i jejich kamarádi. 5 cvičitelů 
mělo plné ruce práce, aby zvládlo téměř 50 dětí. Pro 
zájemce byly také připraveny společenské a deskové 
hry a stůl na stolní tenis. Příprava pelíšků na noc 
proběhla vmžiku, protože se všichni těšili na noční 
překvapení, které připravil tým nových mladých cvi-
čitelů. Klasická stezka odvahy v jejich režii dostala 
neotřelý „šmrnc“ a přivábila dokonce i dospělé. 
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Následoval noční slalom na šlapacích motokárách 
a tajemný pochod tmou k fotbalovému hřišti, které 
se náhle rozzářilo uprostřed noci. Finální svižná 
hra rozproudila všem, už trochu unaveným dětem 
novou krev v žilách a tak se dlouho do rána mnohým 
nedařilo usnout, i když se na dobrou noc promítala 
pohádka.

O občerstvení, pití a snídani se postarala starost-
ka jednoty a maminky, které  napekly báječné řezy, 
palačinky a štrůdl.

Aktivita dětí, jejich příprava, ,,těšení se“, zajímavé 
nápady a společně prožité náročné okamžiky Noci 
sokoloven jsou zajímavou zkušeností pro všechny 
cvičitele, organizátory a jistě i pro rodiče a hosty. 
Úspěšná akce je navíc velkou motivací do další spo-
lečné činnosti.

 Jana Piskáčková, cvičitelka
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Co dělali mladí hasiči během parného léta? Začát-

kem prázdnin se zúčastnili soutěže v požárním úto-
ku v Čánce, kde mladší družstvo obsadilo 2. místo, 
starší 5. místo. Předposlední prázdninovou sobotu 
se konala soutěž v Ledcích v disciplínách požární 
útok a střelba ze vzduchovky. Družstvo mladších 
získalo 4.místo a družstvo starších 8.místo. Poslední 
prázdninovou sobotu proběhlo hasičské klání v Křo-
vicích, kde se našim dětem docela dařilo. Družstvo 
mladších se umístilo na druhém a družstvo starších 
na třetím místě. Po ukončení soutěže a vyhlášení 
výsledků byla zároveň vyhodnocena celoroční hra 
PLAMEN, ve které mladší získali pohár za třetí 
místo a starší obsadili 6. místo. Všem zúčastněným 
závodníkům gratulujeme. Odměnou za jejich snažení 
byla také akce Rozloučení s létem, která se konala za 
hasičskou zbrojnicí.

Velké poděkování patří naší vedoucí mládeže 
Vlaďce Láskové, ostatním členům SDH a rodičům, 
kteří našim mladým hasičům pomáhali při výcviku, 
přepravě na soutěže, přípravě proviantu a dalších 
pomocných činnostech.

Poděkování náleží  také Obecnímu úřadu za pod-
poru, kterou nám věnuje (bezplatné zapůjčování mi-
krobusu JUMPER aj.).

Za SDH České Meziříčí Pavel Podstata

�
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PAVEL TOMEŠ, občan Českého Meziříčí, bydlí po rodičích v domku v 
ul. J. Fučíka:

„Jako snad každého kluka mě bavily nože, u mě zájem o tuto trochu nebez-
pečnou hračku pomalu přerůstal ve vášeň. Nejdřív jsem začal sbírat jednotlivé 
druhy nožů, potom jsem se zajimal o broušení, které jsem spolu s opravami 
nožů dělal pro své známé. Později jsem zkoušel nože i vyrábět. Ale vždy jsem 
se chtěl dostat dál a začal jsem zkoumat jednotlivé technologie výroby. To mě 
zavedlo ke studiu unikátní výroby japonských mečů. A při studiu výroby jsem 
si řekl, že by bylo zajimavé umět tuto zbraň i trochu používat. A tady se datuje 
můj začátek cvičení iaido které začalo v roce 2006.

Před dvěma lety v létě na týden Českou republiku navštívil pan Ogino se 
svým doprovodem a součástí jejich programu byl velký seminář, který se konal 
v Brtnici. Na tomto semináři probíhala výuka kendo, iaido a také džodo. Bylo 
to moje první setkání s tímto uměním. Postupně jsem začal jezdit na semnáře 
po okolních státech, abych si prohloubil znalosti a naučil se další kata. A letos 
v květnu jsem se zúčastnil prvních závodů“.

Sportovní klub Nozomi Dojo Hradec Králové (www.nozomi.cz) se zabývá výukou japonských bojových 
umění. Oddíl se donedávna věnoval dvěma bojovým uměním – kendo a iaido. 

Kendó - cesta meče, je japonské umění boje mečem (šinai). Kendó vzniklo postupně syntézou z několika 
starých škol boje mečem během konce 19. a začátku 20. století.

Iaidó je souhrnný název pro způsoby japonského šermu rychlého tasení meče, katany.
Džódó - cesta hole, je japonské bojové umění využívající hůl z tvrdého dřeva (dźó) pro boj zejména proti 

meči. Délka a rozměry džó závisí na škole a pohybuje se zhruba mezi 90-150 cm.  Je ceněno pro extrémní 
jednoduchost, proměnnou bojovou vzdálenost a množství způsobů, jimiž lze protivníka napadnout.

Od letošního roku několik členů trénuje i bojové umění džodo pod vedením senpaje (pokročilý, zkušený) 
Pavla Tomeše v Hradci Králové a v sokolovně v Českém Meziříčí. 

Ve dnech 19.5.-22.5.2016 se konalo 10. otevřené 
Mistrovství iaido a džodo Polska v Zawierci. Členové 
Nozomi Dojo Hradec Králové se společně rozhodli, 
že se této akce zúčastní, aby se zdokonalili a posu-
nuli dál v obou těchto uměních. 

O čtyřech dnech strávených na Mistrovství Polska 
jsem si povídala s Pavlem Tomešem, pro kterého 
byl závod nejen velkou zkušeností, ale také velkým 
úspěchem.

Již ve čtvrtek ráno vyrazili s řidičem Luďkem Ho-
ráčkem tito členové klubu: Jarmila Rybová, Filip Ho-
lík a Pavel Tomeš. Cesta probíhala v pohodě, dorazili 
do cíle téměř o dvě hodiny dříve, a tak mohli využít 
krásného rána a posnídat v nádherném místním par-
ku. Během dopoledne ještě dorazil Petr Špalek, po-
sila z Prahy. Společně se všichni ubytovali, převlékli 
a s očekáváním vstoupili do tělocvičny, která se na 
čtyři dny stala jejich domovem a zázemím.

Seminářem účastníky provázeli Jock Hopson 7 
Dan džodo Kyoshi, Robert Rodriguez 6 Dan džo-
do Renshi, Andy Watson 6 Dan džodo Renshi, Henry 
Schubert 5 Dan džodo a Adam Kitkowski 5 Dan Jodo, 
a to samo o sobě slibovalo velký zážitek.

Mistrovství Polska iaido a nyní i džodo je jednou 
z nejkvalitnějších akcí ve střední a východní Evropě, 
obsazená výbornými učiteli, je zde velká konkuren-
ce, která je zárukou těch nejlepších sportovních 
výkonů a zážitků.

Závodů se účastnili závodníci z Polska, Německa, 

Španělska, Velké Británie, Finska, Slovenska a Čes-
ké republiky.

Poláci patří k nejlepším sportovcům ve východní 
Evropě v iaido, ale v džodo si vedou také velmi dob-
ře. Všechna sportovní utkání mají pečlivě připravena 
a je to jedna velká přehlídka úžasných sportovních 
výkonů.

Pavla Tomeše jsem se zeptala, jaký dojem na 
něj udělal první seminář a cvičení?

„Byl dlouhý, únavný, ale velmi přínosný. Bez dlou-
hých řečí nás rozdělili na začátečníky a pokročilé a 
začalo procvičování kata džodo. Každou chvíli nás 
učitelé svolali a vysvětlovali nám další a další detaily. 
Z toho, co jsme uměli, nezůstal kámen na kameni. A 
tak to šlo až do večera. Rychlá večeře a s očekáváním 
nového dne spát.“

První den skončil. Účastníci závodů byli sice una-
vení, ale zároveň nabití energií s očekáváním nové-
ho, již mistrovského dne. 

Jak se cítí závodník před svým prvním velkým 
závodem v džodo?

„Ráno jsem se probudil a první, co mi blesklo hla-
vou, bylo, dnes jsou závody. Moje první závody džodo, 
a k tomu hned Mistrovství Polska. No, někde začít 
musím, řekl jsem si a šel se rozcvičit do tělocvičny. 
První probíhala kategorie týmů. Stál jsem tam a s 
otevřenou pusou zíral. Systém nastupování na zápa-
sy, jednotlivé souboje, jejich hodnocení….. všechno to 
pro mě bylo nové. A úroveň cvičení mi vyrazila dech. 

�
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Byla to nádherná podívaná. V tu chvíli mi došlo, že 
sám sebe jsem nikdy cvičit neviděl, a vlastně tak ne-
tuším, jak na tom ve srovnání s nimi jsem. Trochu mě 
přepadly obavy, ale rychle jsem je zahnal. Je to první 
zkušenost, tak přeci nemohu mít velké očekávání. 
Prostě jsem si to přijel vyzkoušet.“

Jak probíhaly samotné závody?
„Po krátké přestávce měla začít moje kategorie. 

Podíval jsem se do rozpisu. Čtyřčlenné pooly. Tak to 
bude těžší, než jsem čekal, pomyslel jsem si. A také 
mi došlo, že potřebuji na cvičení někoho do dvojice. 
Moc lidí jsem tu neznal. Narychlo jsem doběhl k pol-
ské závodnici Agnieszce Krawczyk a poprosil ji, jestli 
mi půjde do zápasu dělat Tači. Souhlasila. A zápasy 
začaly.“

Závody probíhaly v několika kolech: základní 
kolo, semifinále a finále. Vlastně je to klasický 
vyřazovací způsob boje. Pavel Tomeš měl za 
sebou základní skupinu, kterou prošel úplně 
v klidu a pohodě. Nebo ne?

„Základní skupinu jsem moc nevnímal. Organiza-
ce byla plynulá, tak jsem se vždy jen postavil tam, 
kam mi řekli, odcvičil a nic kolem sebe nevnímal. 
Po ukončení zápasů základní skupiny ze mě napětí 
spadlo, odcházel jsem k tribunám a vidím, jak na mě 
kamarádi radostně gestikuluji. 
Přišel jsem k nim a Jarmila mi 
říká: „Bezva, postupuješ jako 
první ze skupiny, neztratil jsi 
ani jeden praporek“.

Nyní nezbývalo nic jiného 
než se soustředit na další 
zápasy, které Pavla Tomeše 
dovedly až do konečného 
vítězství. A to byl určitě ten 
nejkrásnější pocit. A jaký to 
byl pocit?

„Než jsem se z toho stihl 
vzpamatovat, začaly zápasy KO 
a najednou šlo všechno hrozně 
rychle. A už tu bylo semifinále. 
Tak fajn, vypadá to, že medaili 
mít budu, ale teď jde o stříbro. 

Zápas začal a ve mně byla malá dušička. Vůbec jsem 
se nemohl soustředit a podle toho to muselo i vypa-
dat. Alespoň to byl můj pocit. Docvičil jsem a nastala 
chvilka ticha před výrokem rozhodčích. Dva jedna 
pro mě. Tak a teď jde o všechno. Jsem ve finále a ve 
hře je zlatá medaile. Teď prostě ukážu všechno co ve 
mně je.  Nastoupil jsem na finálový zápas. Nadechl 
jsem se… zavřel oči… a zaznělo hřmotné hadžime. 
Nevnímám nic kolem sebe a předvádím nejlepší tech-
niku, kterou zvládnu. První kata, druhá, třetí… úklo-
na… A praporky letí nahoru. Tři nula. Je to možný? 
Pečlivě se ještě jednou rozhlížím po rozhodčích. Ano, 
je to tak. Mám zlatou medaili a jsem mistr Polska. Po 
spoustě let české džodo opět přiveze medaili z vel-
kých mezinárodních závodů. A k tomu hned zlatou.“

Na závěr zbývá jen pogratulovat a popřát hod-
ně takových úspěchů.

(Další úspěch na sebe nedal dlouho čekat 
– Pavel Tomeš 25. září 2016 na Mistrovství 
Evropy ve Švýcarsku získal 3. místo a pro svůj 
oddíl Nozomi Dojo Hradec Králové přidal 5. 
medaili.)

Článek připravila D. Honsnejmanová,
knihovnice Mokré

Semináře džodo v sokolovně České Meziříčí Foto: Dagmar Honsnejmanová

Mistrovství Polska džodo 2016 - společné foto
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Dne 28.9. proběhl v Českém Meziříčí den otevře-

ných dveří nově vybudovaného penzionu pro seni-
ory Bella. Projekt vyrostl na zelené louce v klidové 
části obce v sousedství Ústavu sociálních služeb a 
bude nabízet trvalou péči pro seniory v šesti dvoj-
lůžkových pokojích s výhledem na Orlické hory. O 
sociální a zdravotní péči se v penzionu  bude sta-
rat Agentura domácí péče Zuzany Luňákové, která 
je v této oblasti činná více jak dvacet let. Penzion 
díky své velikosti bude nabízet kompletní péči v ro-
dinném prostředí a o seniory se budou starat pra-
covnice, které jsou s nimi v kontaktu již teď v jejich 
domácnostech. Slavnostní prohlídky se účastnili 
starostové okolních  obcí a měst, představitelé Krá-
lovéhradeckého kraje, praktičtí lékaři i zastupitelé 
obce. Po úvodním slovu majitelů následovalo přestři-
žení pásky, pracovnice agentury provedly účastníky 
zařízením a bylo možno si i vyzkoušet polohovací 
postele a další pomůcky pro kompletní péči o seni-
ory. Penzion si přišlo prohlédnout více jak dvě stě 
místních obyvatel, den otevřených dveří pokračoval 
do pozdního odpoledne. 
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V září začala podzimní část kuželkářských soutě-

ží. Družstvo „A“ v prvním domácím zápase vytvořilo 
nový rekord kuželny a porazilo Hradec Králové. 
„B“ družstvo ve 3. kole přivezlo body ze Dvora Krá-
lové. 

Domácí zápasy hrajeme vždy od 17.00 hod., srdeč-
ně Vás na ně zveme. Přijďte fandit a podívat se, jak je 
kuželkářský sport zábavný a také náročný.

Kuželky si můžete zahrát i Vy, pronájem kuželny 
možno sjednat na tel. č. 739 469 707.                    -vl-
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Do letošní sezóny 2016/17 vstoupil náš oddíl se 

šesti přihlášenými družstvy. 
Po loňské zkušenosti s 1. A třídou se A-družstvo 

mužů drží po polovině podzimu ve středu tabulky 
„staré dobré“ 1.B třídy. Kádr pod vedením trenéra 
Milana Mikušíka zůstává prakticky beze změny se 
snahou o zapojení místních nadějných dorostenců. 

Béčku, pro které odvádí velké množství práce 
hrající trenér Petr Tomášek, se nevydařil vstup do 
nejvyšší okresní soutěže, hra se zápas od zápasu lep-

�
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Už jen kytičku na hrob 
můžeme Ti dát, chvilku 
postát a tiše vzpomínat.

Dne 19. září 2016 jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí, 
kdy nás bez slůvka rozloučení opustil manžel, 
milovaný tatínek, dědeček, tchán a švagr, pan
JIŘÍ DVOŘÁK. 

Nikdy nezapomeneme. 
 Za rodinu dcera Libuše Pešlová

ší, ale to nejdůležitější pro sbírání bodů – vstřelené 
branky – se stávají, obdobě jako pro áčko, velkým 
problémem. 

Dorostenci nám v letošní sezóně po předchozích 
chudších sezónách dělají opravdu radost. Kluci do-
spěli a drží se v lepší polovině tabulky krajské sou-
těže dorostu. K velice ceněným „skalpům“ svěřenců 
trenéra Miroslava Slezáka jistě patří výhra nad spo-
jeným dorosteneckým týmem Dobrušky a Opočna 
poměrem 4:3 z druhého kola.

Mladší žáci to mají v krajském přeboru velice 
těžké. Oproti starším protihráčům hrajícím za týmy 
z okresních měst se ale drží statečně a sbírají zku-
šenosti, které se jim v dalším vývoji určitě neztratí. 
Tým vedou nově Jan Hospodka se Soňou Zahálko-
vou.

Starší přípravka vstoupila do sezóny ve velkém 
stylu. Velice silný tým trenérů Vlasty Rinda a Petra 
Bastla poráží jeden tým za druhým. Nejen pro ně se 
nám podařilo, s pomocí dotace od Královéhradecké-
ho kraje, nově zakoupit dva páry bezpečných branek, 
do kterých můžou pokračovat se střílením gólů.

Mladší přípravka pod vedením Václava Janečka 
a Libora Machače pokračuje v nelehkém úkolu za-
pojení malých dětí do fotbalu. To, že se jim to daří 
nadmíru svědčí to, že v podstatě co čtrnáct dní re-
gistrujeme do FAČR nového meziříčského hráče.

I nadále se snažíme pokračovat ve zvelebování či 
renovaci fotbalového areálu a hráčských kabin. Díky 
peněz z fotbalového plesu se nám podařilo komplet-
ně zrekonstruovat dámské toalety z boku kabin. 
Nově opravená je také chodba v kabinách, dostala 
podhledy, nová světla a nátěry. S pomocí sponzora se 
nám podařilo vyměnit děravé sítě za oběma branka-
mi na hlavním hřišti za nové. Na tréninkovém hřišti 
jsme začali svépomocí v renovaci sloupů, co drží sítě 
za brankami a samotných sítí. Po zimě se musíme 
zaměřit na výstavbu nových střídaček na hlavním 
hřišti, které jsou již v hraničním stavu.               -dh-

•  BIOODPADY:
 poslední svoz biopopelnic (hnědé) se uskuteční 
16. listopadu 2016
velkoobjemové kontejnery (modré) budou přista-
vovány do konce listopadu

•  NEBEZPEČNÉ ODPADY:
 vše, co nelze uložit ve sběrném dvoře na faře,
odveze Marius Pedersen 12. listopadu 2016 
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K odběru je stále několik kusů kompostérů 
(informace na OÚ u p. Kubíčkové, tel 491 661 020)


