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▪ Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem výběro-
vého řízení podlimitní veřejné zakázky na akci „ZŠ 
České Meziříčí – vestavba učeben do podkroví, pří-
stavba výtahu a požárního schodiště, udržovací prá-
ce odborných učeben.“ Zastupitelstvo pověřuje sta-
rostu obce podepsáním smlouvy s vítězem soutěže, 
společností STATING, s.r.o., Hradec Králové.

▪ Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku 
p.č. 249/10 v k.ú. České Meziříčí z důvodu narovnání 
vlastnických a uživatelských vztahů. Navrhovaná 
cena činí Kč 300,-/m2.

▪ Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem části 
pozemku p.č. 1105/1 v k.ú. České Meziříčí o výměře 
cca 12 m2, pozemek navazuje na parcelu p.č. 1105/15 
v k.ú. České Meziříčí, jejíž je žadatel vlastníkem. Na-
vrhovaná cena je Kč 300,-/m2, kupující uhradí geo-
metrické zaměření.

▪ Stručné informace o plánovaných investicích:
– navýšení výdajů na MŠ i ZŠ z důvodu zdražování 

energií
– oprava ciferníku věžních hodin (200 tis. Kč)
– oprava křížku ve Skršicích – 70% pokryje dotace
– obecní knihovna: dokončují se stavební práce, 

zbývá vyměnit okna, položit podlahovou krytinu,  
koncem března by mohla být otevřena

– chodníky Skršice – je vypracovaná studie, která je 
ze strany SÚS HK realizovatelná. Předtím nutno 
vyřešit odvodnění chodníků – nejdřív položit ka-
nalizaci a poté vybudovat chodníky

– parkoviště u MŠ – byla podaná žádost u Krajského 
úřadu

– kanalizace v ul. Bož. Němcové – probíhá výběrové 
řízení

– ul. Záhumenská – dokončení chodníků 
– parcely u hřbitova - projekt sítí, řeší se stavební 

povolení
- informace ohledně stavby valu naproti cukrovaru: 

bylo doručeno Rozhodnutí Ministerstva životního 
prostředí a z hlediska práva je prý vše v pořádku

– zvětšení parkoviště u hřbitova zpevněním travnaté 
cesty mezi stromy k nové asfaltové silnici

Velká politika, ať už v Praze nebo v Bruselu, bývá mnohdy 
vzdálena problémům, se kterými se potýkají naše menší 
obce a města. Žijí v nich přitom miliony obyvatel, kteří si 
zaslouží kvalitní život a na které se bohužel často zapomí-
ná. Je proto důležité, aby i oni měli zastání, někoho, kdo 
bude prosazovat jejich zájmy na celostátní i evropské 
úrovni. Velmi mě těší, že i díky Českému Meziříčí takovou 
oporu naše obce mají. Sdružení místních samospráv ČR, 
kterého je České Meziříčí platným členem, je stále více 
slyšet a máme i konkrétní výsledky.

V SMS ČR máme jeden společný cíl, aby se lidem dobře 
žilo v celé České republice, od velkoměst po nejmenší ves-
nici. Jen za poslední tři roky se počet našich členů zdvoj-
násobil, SMS ČR nyní sdružuje na 1800 měst a obcí ze 
všech koutů naší země. Jsme respektovaným partnerem 
vlády, ministerstev, krajů i dalších úřadů a organizací při 
jednáních o zákonech a opatřeních, která mají vliv na mi-
liony obyvatel České republiky. 

Společně a úspěšně prosazujeme spravedlivé rozdělování 
daní pro menší obce nebo čerpání peněz z evropských fon-
dů pro smysluplné projekty. Usilujeme také o zachování 
dostupných a fungujících úřadů i kvalitních veřejných slu-
žeb na venkově nebo trvale udržitelný přístup ke krajině, 
abychom našim dětem jednou předali zdravou zemi. Navíc 
si vyměňujeme zkušenosti a prohlubujeme vzájemnou spo-
lupráci. To vše se nám krok za krokem daří, ale máme 
před sebou ještě hodně práce. 

Děkuji proto Českému Meziříčí a všem jeho obyvatelům, 
že i díky nim prosazujeme naše společné zájmy – evrop-
skou kvalitu života pro všechny občany České republiky. 
Chci Vás také ubezpečit, že i nadále bude SMS ČR urput-
ným zastáncem obcí a ochotně Vám bude nabízet pomoc-
nou ruku v boji se všemi výzvami, se kterými se potýká-
te.

Stanislav Polčák
předseda Sdružení místních samospráv ČR 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE DNE 21. ÚNORA 2019

NAŠE OBCE A MĚSTA JSOU STÁLE VÍCE SLYŠET.
I DÍKY ČESKÉMU MEZIŘÍČÍ
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Občanská záložna, zapsané spo-
lečenstvo s obmezeným ručením 
v Meziříčí, byla založena r. 1873. 
Na počátku svého působení měla 
160 členů, původně nevlastnila 
žádnou úřadovnu. Hlavní osobou 
záložny byl pokladník – farář – 
(buď Jelínek nebo Hendrych) a ten 
úřadoval na faře až do roku 1906. 
Toho roku se záložna přestěhovala 
do malé místnosti v přízemí obec-
ního domu (dnes školka u ZŠ) z r. 
1884. V roce 1932 bylo rozhodnuto 
vybudovat naproti kostelu na mís-
tě starého stavení čp. 188 p. Andr-
leho novou reprezentační budovu, 
kterou navrhli architekti a stavi-
telé Kubeček a Steklík z Jaromě-
ře. Zápis ze stavebního povolení 
22. března 1932: „Stavba jest ro-

hová, rozměry stavby jsou 22,5 m 
a 21,6 m, šířka postranních trak-
tů 12 m. Obsahuje v suterenu pro-
stranné sklepy, v přízemí úřadovnu 
záložny,  místnost pro obecenstvo, 
ředitelnu, archivu, šatny, záchodu a  
vestibulu. Dále k vestibulu přiléhá 
krám a dílna pro cukráře, k tomu 
krám a dílna pro knihaře, ordinace 
pro lékaře, lékárna, vstup do čeká-
ny, umyvárna a záchod. V prvním 
patře jsou 3 uzavřené byty o poko-
ji, ložnici, lázni, kuchyni, předsíni, 
místnosti pro služku, spiž, záchod
a otevřený balkon. Byt pro lékaře 
má své samostatné schody. Obvo-
dové a střední zdi jsou dle plánu 
v síle 45 cm, doporučuje se praco-
vat s nastavovanou maltou, z dob-
rých cihel. Pokud se týče nosních 

konstrukce železobetonové, budiž 
šetřeno normalizačních předpisů…“

Stavět se začalo 2. dubna 1932 a 
kolaudace proběhla již 4. listopa-
du téhož roku. Stála i s pozem-
kem asi 700.000 Kč. Práci na 
stavbě záložny získali především 
místní nezaměstnaní dělníci a 
zedníci. Veškeré řemeslné práce 
zajistili místní živnostníci. Ob-
čanská záložna po celou dobu 
svého trvání poskytovala dostup-
ný úvěr k podpoře zemědělského 
a živnostenského podnikání 
svých členů v Meziříčí i okolních 
obcích. V Meziříčí byla členem 
skoro každá  rodina. Záložna po-
máhala fi nancovat stavbu soko-
lovny, školy, opravu silnic, podpo-
rovala hasičský sbor a podílela se 
při řešení fi nančních potíží cuk-
rovaru Oskara Bondyho. Archi-
tekti Kubeček a Steklík vyřešili 
celou budovu tak, aby svým čle-
něním odpovídala účelům zálo-
ženským, obchodním i lékař-
ským. Na svoji dobu (před téměř 
90 lety) navrhli stejně jako v pří-
padě budovy základní školy nad-
časovou funkcionalistickou stav-
bu, která dnes sice trpí automobi-
lovou dopravou, ale je dodnes do-
kladem kvalitního předválečného 
stavbařského umu.

V roce 1977 zřídil tehdejší MNV z 
úřadovny obřadní síň, kde se kona-
ly nejrůznější oslavy – zlaté svat-
by, vítání občánků, vyřazení žáků 
9. tříd aj.

V 90. letech zde měla pobočku Čes-
ká spořitelna, po jejím přestěhová-
ní do Opočna zde později sídily 2 
fi rmy (v-comp p. Plašila a krátce 
Květinka).

Z minulosti knihoven
Nedostatek moudrosti a lásky ke 
knihám našim předkům rozhodně 
vytýkat nemůžeme. Naopak je his-
toricky dokázáno, že v obci existo-
valy knihovny dvě – knihovna 

OBECNÍ KNIHOVNA PROCHÁZÍ NÁROČNOU PŘESTAVBOU

Mnozí spoluobčané jistě zaregistrovali stavební ruch v budově bývalé 
spořitelny vedle cukrárny. Do zdejších nebytových prostor byla v břez-
nu 2017 přestěhována obecní knihovna, která měla téměř 50 let sídlo 
na obecním úřadě. Po dvouletém „zkušebním“ období obec rozhodla 
vytvořit z bývalé záložny, později obřadní síně, spořitelny a prodejny 
moderní obecní knihovnu. Předpokládá to ovšem vyřešit zateplení a 
nedostatečné vytápění těchto prostor. Také původní okna budou vymě-
něna za plastová ve stejném barevném provedení, nové bude i LED 
osvětlení a regály na knihy. Provoz knihovny je po dobu rekonstrukce 
přerušen, zahájení provozu se předpokládá koncem měsíce března. 

Vzhledem k tomu, že denně chodíme nebo jezdíme okolo této budovy 
občanské záložny, která patří k dominantám obce, a přitom o ní moc 
nevíme, pojďme se stručně podívat na její historii:

Obrázek ze stavby, r. 1932

Zpravodaj Obce České Meziříčí 3/2019
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obecní a tzv. Čtenářská beseda, 
obě jako nositelé vzdělanosti na 
venkově.

Dne 1. prosince 1895 byla v hostin-
ci U Zeleného stromu pana Josefa 
Marla v Českém Meziříčí, stojícího 
vedle nynějšího domu p. Josefa 
Loukoty,  založena „Čtenářská be-
seda“. Předsedou byl rolník J. Tr-
novský a prvním knihovníkem mly-
nář Karel Hrnčíř. Hlavní náplní 
činnosti bylo půjčování knih a ča-
sopisů, ale také přednášky, zábavy 
a výlety. Trochu kuriózně zní ale 
další činnosti, jako byla koupě 
strojených hnojiv pro své členy-rol-
níky, koupě stroje na čištění obilí a 
strojku na setí jetele, společný ná-
kup domácích potřeb či pojištění 
hovězího dobytka. To vše nesla teh-
dejší doba a potřeby společnosti. 
Další zajímavostí je, že v roce 1897 
se stal čestným členem i spisovatel 
Svatopluk Čech.

Od založení spolku až do konce 
ledna 1897 se nacházela spolková 
místnost Čtenářské besedy v Mar-
lově hostinci. Zde  se scházeli kul-
turně založení občané a společně 
zde mj. položili základy  hasičské-
ho sboru (1880) i tělocvičné jedno-
ty Sokol (1897). 

V roce 1921 byla uzavřena smlouva 
s knihovní radou obce a Čtenář-
skou besedou, podle které obec 
bude kromě provozu obecní 
knihovny přispívat i na Čtenářskou 
besedu. Prvním obecním knihovní-
kem byl učitel Václav Poledne.

V roce 1934 byly obě spojené knihov-
ny umístěné v nevhodných prosto-
rách v hostinci Na staré. Knihovní-
kem byl v té době učitel a kronikář 
obce Karel Dvořák. V pozdějších le-
tech došlo ke sporům při provozová-
ní společné knihovny. Knihovna Čte-
nářské besedy se přestěhovala do 
sokolovny a za okupace do hostince u 
Marlů, kde před 50 lety vznikla.  

Knihovníci
V poválečných letech 1948-49 byla 
adaptována budova obecního úřa-
du, v jejímž přízemí našla zázemí 
Obecní knihovna. Knihovníkem se 
stal odborný učitel K. Dvořák, po 
jeho smrti ho v roce 1951 vystří-
dal učitel zdejší školy J. Střítecký. 
V roce 1958 se knihovna nazýva-
la „lidová“, do roku 1960 ji vedl 
J. Střítecký, po něm se změnil ná-
zev knihovny na „místní lidovou 
knihovnu“ a knihovníkem byl určen 
p. učitel M. Lažanský. Jako další 
zde působil pozdější ředitel základ-
ní školy Z. Kábrt, po něm p. učitelka 
Libuše Drahokoupilová. Po roce ´89  
se  vrátil název Obecní knihovna a 
její provoz více než 30 let od roku 
1986 zajišťuje p. učitelka Jana Číž-
ková. Od r. 2011 jí pomáhá J. Štěpá-
nová. V roce 2015 si čtenářská ve-
řejnost připomněla 120. výročí za-
ložení Čtenářské besedy.
Přejeme kolektivu knihovny  v no-
vém prostředí příjemnou práci a 
spoustu spokojených stálých i no-
vých čtenářů!   

Noc s Andersenem 2014, knihovna v budově OÚ Knihovna v budově OÚ, 2010

Stavební úpravy v nové knihovně, leden 
2019        -něm-
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V roce 2018 naše Základní organi-
zace Českého svazu včelařů z.s. 
České Meziříčí sdružovala 35 čle-
nů. Nejvíce jich se včelstvy hospo-
daří v Českém Meziříčí a v Pohoří 
– v obou obcích po 10 včelařích, 
hned za nimi jsou Rohenice se 7 
včelaři. Stav včelstev se stále drží 
na přibližně stejné úrovni; 298 za-
zimovaných včelstev v roce 2017, 
letošní rok pak 292 včelstev. Včel-
stva jsou umístěna převážně v ka-
tastrech obcí Pohoří, České Mezi-
říčí, Mokré, Jílovice, Skršice, Rohe-
nice a Králova Lhota na 38 stano-
vištích.
Dvě třetiny členů jsou typickými 
představiteli drobných chovatelů – 
do 5 včelstev mělo 11 včelařů, od 5 
do 10 včelstev pak 13 včelařů.  
Mezi našimi stále aktivními členy 
jsou i pamětníci rozvoje včelařství 
v Čechách – pan Hanuš a pan Dvo-
řák z Rohenic, pan Nejman z Poho-
ří i bývalý předseda spolku včelařů 
PaeDr. Šulc z Č. Meziříčí – všichni 
již dříve oslavili osmdesátiny.
Z pohledu statistiky má v České 
republice obsazení krajiny včel-
stvy mírně sestupnou tendenci. 
V roce 2015 byl v ČR průměr 10,1 
včelstvo na jeden km2, v roce 2017 
(poslední statistikou zpracovaný 

rok) to je 9,37 včelstva/km2. To ilu-
struje i stav v katastru Českého 
Meziříčí – pokles z 5,4 na 4,8 včel-
stev na 1 km2 nebo i v Pohoří – po-
kles ze 13,5 na 12,9. Naproti tomu 
v Rohenicích došlo k nárůstu ze 
14,4 na 15,3 včelstev na 1 km2. 
V Mokrém je stále setrvalý stejný 
stav 5,9 včelstev na 1 km2.
Výnosy včelstev (podle údajů na-
hlášených samotnými včelaři) ne-
jsou souhrnně nijak závratné, a již 
několik let se drží v průměru mezi 
15 až 16 kg na jedno včelstvo.  Ně-
kterým z nás se včeličky odměňují 
výbornou snůškou a zase u jiných 
nejsou snůšky nijak oslnivé – vše 
závisí na péči včelaře, se kterou 
souvisí i zdravotní stav včelstev.
Největším strašákem pro každého 
včelaře je bezpochyby mor včelího 
plodu. V ČR se počet ohnisek vý-
skytu moru od roku 2014 razantně 
snížil ze 332 lokalit na 152 lokalit 
v roce 2017. V Královéhradeckém 
kraji bylo v roce 2017 zjištěno 5 oh-
nisek (nejbližší k nám v Bělči nad 
Orlicí a na Novém Hradci Králové). 
Po likvidaci ohniska v Třebechovi-
cích v roce 2016 se k naší velké ra-
dosti nikde v blízkosti našich včel-
stev žádné ohnisko nevyskytuje. 
Přesto jsme se na jednání okresu 

Rychnov n. Kn. dohodli, že letos  
znovu provedeme preventivní ploš-
ný monitoring možného výskytu 
spór moru u všech včelařů v okre-
se. Předpokládám také, že podzim-
ní a zimní ošetření včelstev proti 
varroáze se projeví na jejich dob-
rém jarním stavu příští rok. V této 
souvislosti chci zejména poděkovat 
za fi nanční podporu všech obcí, 
kde působíme.
V letošním roce byli jak včelaři, 
tak i Obecní úřady potěšeny změ-
nou legislativy, která zrušila po-
vinnost včelařů hlásit umístění 
včelstev na obce, a povinnost obcí 
vést tuto evidenci. Vše je již auto-
maticky převáděno z registrace 
včelařů u ČMSCH, a.s. Hradišťko 
na registr zemědělské půdy LPIS a 
tak dostupné i na portálu farmáře.
Na závěr bych Vás, milí spoluobča-
né, chtěl pozvat na včelařskou vý-
stavu, kterou chystáme k výročí 
100 let samostatného spolku. 
Uskuteční se současně s posvíce-
ním v Českém Meziříčí v areálu 
Sokolovny ve dnech 14. a 15. září 
2019.

INFORMACE ZE SPOLKU NAŠICH VČELAŘŮ

Ing. Václav Jirásek
předseda Základní organizace
Českého svazu včelařů, z.s.

Skupinka důchodců z Českého Meziříčí si vyjela jedno 
podzimní odpoledne do nedaleké vesnice Přepychy. 
Možná se to zdá nezajímavé, ale divili byste se, co 
krásných míst se tam dá najít. 

Jako správný poznávací výlet jsme měli místního prů-
vodce, a to kronikáře obce pana Zdeňka. Naše prohlíd-
ka začínala ve skalách, což je krásně upravené místo 
nad Přepychami a pan Zdeněk vyprávěl o generálu 
Laudonovi. Potom jsme přejeli do krásného a trochu 
magického místa – do Dřízenského údolí. Kaplička, kří-
žová cesta, zázračná studánka a pan průvodce pouta-
vě vše popisoval. Po prohlídce jsme navštívili kostela  
sv. Prokopa. Nový zvon, opravené varhany,  spousta 
koncertů, tak to je přepyšský kostelík. Také tu mají taj-
nou chodbu, ale ještě se neví, kam asi vede. To se do-
zvíme až příště.

Odpoledne rychle uteklo a my se museli rozloučit a 
hlavně poděkovat za krásné přijetí. Nás ještě čekala 

večeře a příjemné posezení v jedné z opočenských 
hospůdek. Tak až budete přemýšlet kam se v okolí po-
dívat, zkuste to třeba v Přepychách.

Jana Rejchrtová, Důchodci od Dědiny, spolek

    ZA HUMNY JE TAKÉ KRÁSNĚ

Zpravodaj Obce České Meziříčí 3/2019
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V sobotu 9. února se u sousedů v Mokrém usku-
tečnil masopustní průvod, jaký se jen tak nevidí. 
Hlavními aktéry nebyly jen děti v karnevalových 
maskách, nýbrž i koně. Celý nápad vznikl již vlo-
ni pod záštitou Ostrova naděje – spolku pro zá-
chranu a nápravu koní – a tehdy se také uskuteč-
nil i první nesmělý pokus obnovit masopustní 
tradice.

MASOPUSTNÍ REJ S KOŇMI V MOKRÉM

Rok se s rokem sešel a koní i příznivců těchto nád-
herných zvířat přibylo, a dalo tak vzniknout Jezdec-
kému centru Mokré, které si letos jako svůj první po-
čin vybralo právě masopustní průvod. Vyrazili jsme 
hodinu před polednem a na svůj příchod upozorňo-
vali halasným bubnováním, troubením a zpěvem. 

Pro občany Mokrého byly připraveny čerstvé koblihy 
plněné čokoládou a pro ty menší i svezení na opent-
lených koních. Na oplátku jsme byli obdarováni do-
mácími pochutinami a tvrdých chlebem, na který si 
už dělali chuť naši hlavní aktéři. Tímto bychom chtě-
li všem, kdo nám otevřeli, srdečně poděkovat, neboť 
bez Vás by se akce nevydařila! Počasí nám přálo, a 
tak jsme se po necelých třech hodinách sešli jen řád-
ně unavení na společném obědě ve stáji. Už teď mů-

žeme říct, že se těšíme na další rok a doufáme v hoj-
nější účast.

Tím pro nás ovšem sobota nekončila. Večer, jakmile 
byli koně v bezpečí stáje a řádně nakrmení, přestro-
jili jsme se z maškarního do společenského a vydali 
se na První sousedské posezení pořádané spolkem 
Slíváci. Naši přátelé z country taneční skupiny Ala-
bama předvedli ukázky line dance i párového count-
ry a následovala i výuka několika tanečních choreo-
grafi í. Velmi mile nás překvapilo odhodlání, s nímž 
se nováčci ujali parketu, a i za to jim patří náš dík.

Průvodem ovšem naše letošní aktivity nekončí, ale 
teprve začínají! Kromě každodenní výuky jízdy na 
koni pořádáme i workshopy a semináře, víkendové i 
prázdninové tábory, soutěže, a především naši nej-
větší akci – Koním dík, na kterou jste všichni srdeč-
ně zváni v sobotu 25. května, na statek Tomek v 
Mokrém. Více informací o nás naleznete na FB Jez-
decké centrum Mokré nebo na stránkách www.jcmo-www.jcmo-
kre.cz. Do našeho rostoucího kolektivu též rádi uví-
táme nové tváře každého věku i pohlaví!

za JC Mokré Bella Klepáčková

Co se vám v Meziříčském zpravodaji 
líbí a co naopak nelíbí? • Co v něm 
postrádáte, o čem byste si rádi v bu-
doucnu početli. • Které rubriky vás 
baví nejvíce a které méně? Své náměty 
a názory nám posílejte na naši poštovní 
nebo e-mailovou adresu: info@ceskeme-
zirici.cz. Na obálku nebo do předmětu 
e-mailové zprávy uveďte: náš názor. Au-
tory všech otištěných dopisů odměníme 
malými dárky. Nezapomeňte proto při-
psat i své celé jméno a poštovní adresu. 
Děkujeme za zpětnou vazbu!

ZPRAVODAJ  – zajímá nás váš názor.  Napište nám !



UDÁLOSTI UPLYNULÉHO ROKU VE FOTOGRAFIÍCH

Stavění májky 1. 5. 2018

Stavění májky 1. 5. 2018

4. ročník Beatového festiválku pod kaštany 11. 8. 2018

Výstava k 20. výročí povodně z 23. 7. 1998 v kině

Výstava k 20. výročí povodně z 23. 7. 1998 v kině

Koncert Praque cello quartet 18. 5. 2018 (pro ZŠ)

Koncert Praque cello quartet 18. 5. 2018 (pro ZŠ) 4. ročník Beatového festiválku pod kaštany 11. 8. 2018

Zpravodaj Obce České Meziříčí 3/20196
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UDÁLOSTI UPLYNULÉHO ROKU VE FOTOGRAFIÍCH

Hasičské loučení s létem 8. 9. 2018

Oslavy 100 let samostatného československého státu

Rybova Česká mše vánoční v kostele 6. 12. 2018

Divadelní hra „Vypukne to zítra“ 28. 10. 2018 

Beseda v kině 26. 11. 2018 

Výstava Meziříčtí legionáři a vznik republiky na OÚ

Slavnost u sochy TGM 28. října 2018 Rozsvícení vánočního stromu 2. 12. 2018
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SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST 

Vážíme si pěkných výkonů všech 
našich dětí, rádi je zveřejňujeme, 
přesto však jsme největší úsilí a 
nejvíce času vynaložili na nácvik 
skladeb pro XVI. Všesokolský slet. 
Začali jsme s nácvikem dětské 
skladby ,,Děti, to je věc“ a sklad-
bou pro ženy ,,Siluety“ a hlavně na-
konec: BYLI  JSME  PŘI  TOM !

Obdivuhodný malý kolektiv dětí
a žen si dokázal poradit s mnoha 
překážkami: nemocemi, nedostat-
kem času, s nečekanými úskalími a 
obtížnostmi skladeb, odchody a pří-
chody nových cvičenců, drobnými 
nezdary i občasnými pocity malo-
myslnosti a dokončil nácvik natolik 
dobře, že mohl vystoupit v Praze ve 
všech hlavních programech Sletu.

Prožili jsme tam neuvěřitelný tý-
den plný náročného secvičování, 
ale také odpočinku, zábavy a výle-
tů. Navázali jsme mnohá přátel-
ství, poznali zajímavé lidi, užili 
jsme si plno legrace v metru, v pře-

plněných tramvajích, ve vlaku i ve 
třídě, kde jsme společně nocovali a 
všude a vždy jsme jen dobře repre-
zentovali naši T.J., župu a obec.

Velmi děkujeme naší mateřské or-
ganizaci T.J. Sokol za to, že nás 
podpořila fi nančně a umožnila 
účast na Sletu všem, kteří pilně na-
cvičovali. Nikdo z nás nezapomene 
na dny naplněné mimořádnou 
energií, nadšením, všeobecným 
souzněním a přátelstvím.

Každoročně se s námi loučí několik 
dětí, které si našly nové zájmy, ale 
současně další přicházejí. Máme 
radost z letošních přírůstků, nad-
šených a talentovaných děvčat a 
chlapců, kteří na nás přenášejí 
svůj elán a radost z pohybu.                                                                                  

Za kolektiv cvičitelů a všech po-
mocníků

Jana Piskáčková,
náčelnice a cvičitelka                                                                                
T.J. Sokol České Meziříčí

Zpravodaj Obce České Meziříčí 3/2019

Počátkem nového roku zahájil oddíl Všestrannosti TJ SOKOL České Mezi-
říčí nové cvičební období 2018-2019 s pocitem dobře vykonané práce.
V loňské hektické sezóně vyplněné nácvikem na XVI. všesokolský slet, ve-
řejnými vystoupeními, přípravou na každoroční závody v gymnastice, leh-
ké atletice, plavání a šplhu, na Zálesácký závod zdatnosti a současně běž-
ným sokolským cvičením, se nám podařilo splnit všechny úkoly a mety, 
které jsme si na počátku naplánovali.
Opět se můžeme pochlubit vynikajícími výkony našich dětí ve všech soutě-
žích Orlické župy. Obsadili jsme přední místa téměř ve všech disciplínách 
náročného závodu Všestrannosti. Nejlepších výsledků dosáhly  svými vý-
kony Ema Křečková a Nela Šmákalová, které získaly 1. místa s titulem Pře-
borník župy v kategorii mladších a starších žákyň a stejně ceněná 2. místa 
vybojovaly Petra Čtvrtečková a Karolína Janusová.
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SPORTOVNÍ KUŽELKÁŘSKÝ KLUB V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ OSLAVIL V LOŇSKÉM ROCE 30 LET SVÉHO 
TRVÁNÍ 

Začátky kuželkářského spolku 
v naší obci můžeme datovat do 
roku 1984, kdy se sportovněji zalo-
žení členové tehdejšího JZD „Svor-
nost“ (později DUKLA) zúčastnili 
Zemědělské olympiády v Týništi n. 
Orlicí a Turnaje přátelství v Třebe-
chovicích. Zde asi dozrála myšlen-
ka mít doma v Meziříčí vlastní ku-
želkářský klub a vlastní hernu. Ve-
dení zemědělského družstva Svor-
nost vyšlo těmto snahám vstříc a 
nabídlo objekt bývalé drůbežárny 
k přestavbě a adaptaci na hernu. 
31. ledna 1985 dostal projekt vy-
pracovaný Ing. J. Hajzlerem „zele-
nou“ s tím, že stavba kuželny pro-
běhne svépomocí a brigádnicky 
členy nově založeného Klubu ku-
želkářů. 9. února 1985 se uskuteč-
nilo slavnostní zahájení stavby, po-
čet členů do konce roku 1985 dosá-
hl rovnou třicítku.  Členové klubu i 
jejich přátelé a kamarádi odpraco-

vali bezplatně stovky a stovky ho-
din, po dva roky obětovali svůj čas 
a pohodlí a jejich zájem byl sou-
středěn pouze na jedno – konečně 
si zaházet ve „své“ kuželně. Tento 
sen se splnil dne 21. srpna 1987, 
kdy proběhlo slavnostní otevření 
nové kuželny. Prvním předsedou 
klubu se stal Jiří Novák, místo-
předsedou Josef Škoda. Novotou 
zářící budova kuželny s dvoudrá-
hou, technickým zázemím a kul-
turním příslušenstvím se stala dal-
ším místem pro provozování spor-
tu v obci. 

Během následujích let se členové 
oddílu počali probojovávat od nej-
nižších soutěží výše a časem kon-
kurovali hráčům z družstev s dale-
ko větší tradicí. Přišly první úspě-
chy v okresních i krajských přebo-
rech. Během let se museli vyrovná-
vat s řadou problémů hlavně legis-
lativních, kdy bylo nutné vyřešit 
majetkové vztahy kvůli několikrát 
se měnícím požadavkům kuželkář-
ského svazu. Dnes se již mohou 
více věnovat našemu sportu a re-
prezentovat naši obec.

Klub má od založení dvě družstva. 
Družstvo „A“ bojuje o přední příč-
ky ve východočeské divizi, druž-
stvo „B“ hraje v čele oblastní sou-
těže. Z úspěchů jednotlivců v po-
slední době je možno vyzdvihnout 
účast Lídy Lejpové ve fi nále MČR 
seniorek, dále Davida Štěpána a Ji-
řího Broučka v semifi nále MČR 
mužů. Velký úspěch zaznamenal 
v roce 2017 Milan Vošvrda na kraj-
ském přeboru jednotlivců-seniorů 
ve Vrchlabí, kdy si svým 2. místem 
v kraji zajistil postup do semifi nále 
mistrovství České republiky. Také 
další hráči oddílu se probojovávají 
do krajských přeborů ve svých ka-
tegoriích.  

Při tomto pohledu do historie oddí-
lu nesmíme zapomenout na Jana 
Klučku, Radka Štěpána i Míru No-
váka, kteří předčasně opustili řady 
kuželkářů. Také oni se zasloužili, 
stejně jako spousta dalších hráčů  
pod vedením Josefa Škody, o vznik 
kuželkářského oddílu, který patří  
mezi již tradiční sportoviště. 

Svoje mistrovské zápasy hrají kuželkářská družstva vždy v pátek od
17 h v kuželně na Zahumenské ulici a rádi přivítají diváky, kteří jim
budou fandit při  sportovním zápolení. Prostor kuželny je také vhodný 
k pronájmu fi rmám, skupinám nebo jednotlivcůmpronájmu fi rmám, skupinám nebo jednotlivcům.

Pohled na bývalé zemědělské objekty ze Zahumenské ulice

Ze stavby, 1986

Bývalá drůbežárna
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA (údaje za rok 2018)

Opustili naše řady:
Václav Janeček
Milan Holinský
Bohumil Malý
Josef Mertlík
Ludmila Jindrová
Libuše Zapletalová
Karel Větvička
Josef Grygar
Valéria Červeňáková
Marta Popovňáková
Danuše Hovorková
Stanislav Hůlka
Jiří Chadima
Bohuslav Hubáček
Petr Švec
Marta Hofmanová

Významná životní jubilea:
Josef Ježek
Věra Dvořáková
Helena Kuřátková
Helena Hrdličková
Marta Mervartová
Drahomíra Chalupová
Emilie Hofmanová
Věra Světlíková
Jaroslava Horáková
Jaroslav Slabá
Milan Křeček
Josef Třasák
Vojtěch Ježek
Marie Jelínková
Emilie Šebková
Marie Hovorková
Marie Zejdová
Ludmila Březinová

Narodili se:
Ema Luňáková 
Ladislav Skalický 
Vanessa Skřivanová  
Michal Hošek 
Petr Vrábel 
Oliver Procko 
Viktorie Švehlíková 
Vanesa Vandová 
Dušan Čarný 
Teodor Sivák 
Hana Kyralová
Julie Čermáková  
Mikuláš Šubrt 
Adam Černý 
Tobiáš Bursa 
Matyáš Sulke 
Nina Podolníková 
Lili Kokyová
Vojta Kovaříček 
Tobiáš Borecký 
Klára Vaněčková 
Daniela Myšáková
Sofi e Viktorie Remešová 
Vít Halámek 
Jakub Tomášek
Tadeáš Šinták 
Emilly Urbanová 
Matyáš Verner  

Slavnostní vítání občánků 2019
se bude konat v sobotu 27. dubna 
v obřadní místnosti OÚ České Meziříčí

K 31.12.2018 žilo v obci 1886 obyvatel, 
z toho 928 mužů a 958 žen.
Věkový průměr činí 39,36 let.

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU EXISTUJE V OBCI VÍCE NEŽ 15 LET

Agentura domácí péče Mgr. Zuzana Luňáková
Naše agentura zajišťuje celodenní zdravotní a sociál-
ní péči o seniory, zdravotně postižené a dlouhodobě 
nemocné. O řadu našich uživatelů pečujeme ve spo-
lupráci s rodinou. Často však dochází k tomu, že uži-
vatelé v důsledku zhoršujícího se zdravotního stavu 
už nejsou schopni ani s pomocí rodiny nebo s využi-
tím našich terénních služeb zůstat ve svém přiroze-
ném prostředí.

Vzhledem k dlouhým čekacím dobám na umístění do 
pobytových služeb v našem regionu a zbytečnému 

umístění našich klientů do léčebny dlouhodobě ne-
mocných jsme se rozhodli pro výstavbu nové pobyto-
vé služby – Domov pro seniory – Penzion BELLA v Penzion BELLA v Penzion BELLA
Českém Meziříčí.

Služba v Penzionu Bella je poskytována nepřetržitě, 
a to seniorům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci 
a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku 
nebo postižení různými typy demence. K řešení 
vlastní nepříznivé situace proto potřebují pravidel-
nou pomoc jiné osoby spojenou s ubytováním.

-lun- 

KONTAKTY:

Kancelář sociální péče DPS: 494 661 062
Kancelář zdravotní: 608 536 192
Penzion Bella: 777 300 293
Další kontakt: 603 555 813     
E-mail: lunakova.zuzana@tiscali.cz

28. srpna 2003 proběhla kolaudace stavby Domu s 
pečovatelskou službou (DPS), kterou nákladem 20 
mil. Kč s dotací 13 mil. z prostředků kraje nechala vy-
budovat Obec České Meziříčí. Moderní budova s 19 
byty pro seniory je od prvopočátku zázemím soukro-
mé zdravotní agentury domácí péče p. Mgr. Z. Luňá-
kové.

Zpravodaj Obce České Meziříčí 3/2019
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Školní rok 2018 – 2019 začal 3. září 
2018, do základní školy nastoupilo 
tento den 263 žáků. Na prvním 
stupni bylo letos otevřeno 8 tříd a 
na 2. stupni třídy čtyři. V letošním 
školním roce máme ve škole 2 prv-
ní třídy. Prvňáčky letos vyučují 
paní učitelka Iva Ježková a paní 
učitelka Dana Šolínová. Jednomu 
žáčkovi v první třídě pomáhá při 

��
žáčkovi v první třídě pomáhá při 

��
práci asistentka pedagoga. Ve ško-

��
práci asistentka pedagoga. Ve ško-

��
le v letošním roce pracuje celkem 

��
le v letošním roce pracuje celkem 

��36 zaměstnanců. Vyučování probí-��36 zaměstnanců. Vyučování probí-��há na základě Školního vzdělávací-��há na základě Školního vzdělávací-��ho programu. Po výuce mají žáci ��ho programu. Po výuce mají žáci ��možnost využívat mimoškolní akti-��možnost využívat mimoškolní akti-��vity pod vedením pedagogů školy, ��vity pod vedením pedagogů školy, ��ale také externích pracovníků. ��ale také externích pracovníků. ��
Děti tak mohou navštěvovat krou-Děti tak mohou navštěvovat krou-
žek keramiky, pro menší děti je zde žek keramiky, pro menší děti je zde 
kroužek anglického jazyka a pro ši-kroužek anglického jazyka a pro ši-
kovná děvčata zase ruční práce. kovná děvčata zase ruční práce. 
Účastnit se mohou také sportov-Účastnit se mohou také sportov-
ních kroužků či kroužku výtvarné-ních kroužků či kroužku výtvarné-

���������������
ních kroužků či kroužku výtvarné-

���������������
ho.  Ve škole již mnoho let mohou ho.  Ve škole již mnoho let mohou 

���������������
ho.  Ve škole již mnoho let mohou 

���������������děti rozvíjet svůj pěvecký talent děti rozvíjet svůj pěvecký talent ���������������děti rozvíjet svůj pěvecký talent ���������������pod vedením paní učitelky Marty pod vedením paní učitelky Marty ���������������pod vedením paní učitelky Marty ���������������Světlíkové. 

A co všechno již žáci naší školy 
v letošním roce zažili, navštívili, v 
čem se zdokonalili  a nebo co měli 
možnost vidět?  Již od září žáci dru-
hého a třetího ročníku absolvovali 
pravidelný plavecký kurz a později 
se plavání účastnili také žáci ze 
čtvrtého ročníku. Na podzim se ve 
škole konal již tradičně Běh Emila 
Zátopka. Tento běh proběhl poprvé 
v nových prostorách školního spor-
toviště, které bylo dostavěno 
v červnu 2018. Tohoto běhu se le-
tos účastnili jak žáci, tak i někteří 
zaměstnanci školy.  Sportoviště za 
školou je hojně využíváno v rámci

tělesné výchovy, ale užívá ho také 
místní mateřská škola a některé 
sportovní spolky pro své aktivity. 
Větší děti měly možnost  v tomto 
školním roce zhlédnout přednášku 
se zeměpisnou tematikou s názvem 
Taje Thajska a malé děti se pobavi-
ly a poučily u hudební pohádky. 
V zimním období jsme díky zimní-
mu stadionu v Opočně mohli se mu stadionu v Opočně mohli se 
žáky jezdit bruslit.  Pravidelných žáky jezdit bruslit.  Pravidelných žáky jezdit bruslit.  Pravidelných žáky jezdit bruslit.  Pravidelných žáky jezdit bruslit.  Pravidelných 
lekcí bruslení se účastnili žáci 1.- lekcí bruslení se účastnili žáci 1.- lekcí bruslení se účastnili žáci 1.- lekcí bruslení se účastnili žáci 1.- lekcí bruslení se účastnili žáci 1.- lekcí bruslení se účastnili žáci 1.- lekcí bruslení se účastnili žáci 1.- lekcí bruslení se účastnili žáci 1.- 
3. třídy a také ostatní žáci si pod 3. třídy a také ostatní žáci si pod 3. třídy a také ostatní žáci si pod 3. třídy a také ostatní žáci si pod 
vedením svých učitelů v rámci tě-vedením svých učitelů v rámci tě-vedením svých učitelů v rámci tě-vedením svých učitelů v rámci tě-vedením svých učitelů v rámci tě-vedením svých učitelů v rámci tě-vedením svých učitelů v rámci tě-vedením svých učitelů v rámci tě-vedením svých učitelů v rámci tě-vedením svých učitelů v rámci tě-
lesné výchovy s chutí zabruslili.  lesné výchovy s chutí zabruslili.  lesné výchovy s chutí zabruslili.  lesné výchovy s chutí zabruslili.  lesné výchovy s chutí zabruslili.  
V době adventu žáci školy připravi-V době adventu žáci školy připravi-V době adventu žáci školy připravi-V době adventu žáci školy připravi-V době adventu žáci školy připravi-V době adventu žáci školy připravi-V době adventu žáci školy připravi-
li vánoční koncert, vánoční hru li vánoční koncert, vánoční hru li vánoční koncert, vánoční hru li vánoční koncert, vánoční hru 
v kině a navštívili také seniory v v kině a navštívili také seniory v v kině a navštívili také seniory v 
Domě s pečovatelskou službou a Domě s pečovatelskou službou a 
Domově pro seniory Bella, aby jim Domově pro seniory Bella, aby jim Domově pro seniory Bella, aby jim 
zpříjemnili vánoční chvíle. Zájemci zpříjemnili vánoční chvíle. Zájemci zpříjemnili vánoční chvíle. Zájemci zpříjemnili vánoční chvíle. Zájemci 
o divadlo zase navštívili Národní o divadlo zase navštívili Národní 
divadlo v Praze, kde zhlédli diva-
delní představení Maryša.  Kromě 

���������������
delní představení Maryša.  Kromě 

������������������������������
dalších aktivit škola pro své žáky 

������������������������������uspořádala týdenní intenzivní ja-������������������������������zykový kurz anglického jazyka, ���������������kterého se účastnili žáci druhého ���������������kterého se účastnili žáci druhého ���������������
stupně.

Poslední proběhlou akcí v tomto 
období bylo pořádání školského 
plesu. Tento ples již 7 let pořádá 
naše škola spolu se SRPŠ. I letos se 
tato společenská akce vydařila, 
plesu se zúčastnilo 167 platících 
hostů. Výtěžek z každého plesu je 
každoročně věnován našim žákům 
jako příspěvek na školní výlet či na 
jinou kulturní nebo společenskou 
událost.  Na tomto místě bych ráda 
poděkovala všem, kteří nás podpo-
řili v organizování akce, a také 
všem, kteří přispěli do bohaté tom-
boly. 

A co nás ještě v letošním školním 
roce čeká?  Naše žáky především 
ještě tvrdá práce při učení. A školu 
zase další plánovaná modernizace 
v podobě půdní vestavby, úpravy 
školních dílen, úpravy učebny fyzi-
ky a chemie a také prostranství 
před školou. Tato akce byla již dří-
ve naplánována a na základě 
schválené dotace nyní již probíhá 
výběrové řízení na dodavatele 
stavby.  Všechny tyto úpravy by 
měly být hotovy ke konci  první po-
loviny roku 2020. loviny roku 2020. 

Mezi další plánované akce školy již Mezi další plánované akce školy již Mezi další plánované akce školy již Mezi další plánované akce školy již Mezi další plánované akce školy již Mezi další plánované akce školy již 
každoročně patří lyžařský kurz pro každoročně patří lyžařský kurz pro každoročně patří lyžařský kurz pro 
žáky 8. ročníku. Dále se chystá ně-žáky 8. ročníku. Dále se chystá ně-žáky 8. ročníku. Dále se chystá ně-žáky 8. ročníku. Dále se chystá ně-žáky 8. ročníku. Dále se chystá ně-
kolik soustředění pěveckých sborů, kolik soustředění pěveckých sborů, kolik soustředění pěveckých sborů, 
kde budou žáci pod vedením paní kde budou žáci pod vedením paní 
učitelky Světlíkové chystat letní učitelky Světlíkové chystat letní 
koncert. Žáky devátého ročníku če-
kají přijímací zkoušky a některé 
další aktivní žáky zase účast v růz-
ných okresních kolech olympiád. 

���������������
ných okresních kolech olympiád. 

���������������Na jaře vyrazí vybraní žáci 2. stup-���������������Na jaře vyrazí vybraní žáci 2. stup-���������������ně do Berlína na krátký pobyt, aby ���������������ně do Berlína na krátký pobyt, aby ���������������mohli vyzkoušet své jazykové zna-���������������mohli vyzkoušet své jazykové zna-���������������
losti. Počátkem dubna škola pořádá 
také tradiční sběrovou akci papíru, 
starého elektrozařízení a použi-
tých baterií.  9. května se uskuteč-
ní v místním kině besídka ke Dni 
matek a počátkem června budou 
naši nejmenší prvňáčci pasování na 
čtenáře na obecním úřadě. 

Práce, ale také zábavy, nás čeká do 
konce školního roku ještě hodně. A 
tak mi nezbývá než popřát všem 
žákům hodně úspěchů při jejich 
každodenním učení, zaměstnan-
cům školy hodně sil a všem dohro-
mady hodně zdraví, štěstí a ať se 
všem daří co nejlépe.                 -kk-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VE ŠKOLNÍM ROCE 2018- 2019

24. 2. – 1. 3. Lyžařský výcvik, Olešnice
11. 3. – 17. 3. Jarní prázdniny
22. 3. – 23. 3. Soustředění Mezissima, Horalka Sněžné
4. 4. – 6. 4. Sběr papíru, elektrozařízení a baterií
5. 4. Zápis do 1. ročníku ZŠ České Meziříčí
5. 4. Pythagoriada 6. a 7. ročníku
11. 4. SRPŠ a třídní schůzky
18. 4. Velikonoční prázdniny
19. 4. Velký pátek

29. 4. – 30. 4. Zájezd Berlín
4. 5. – 5. 5. Koncert MZSM a Osmikvítek Praha
7. 5. Corvus quartet, kino České Meziříčí
9. 5. Besídka ke Dni matek, 

kino České Meziříčí
30. 5. Informační schůzky
6. 6. Pasování na čtenáře 1.A, 1.B
28. 6. Předávání vysvědčení

Slavnostní vyřazení 9. ročníku

Kalendář akcí 

Zpravodaj Obce České Meziříčí 3/2019
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So 12 Út 12 Út 12 Pá 12 Ne 12 St 12 Pá 12 Po 12 Čt 12 So 12 Út 12 Čt 12
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Út 15 Pá 15 Pá 15 Po 15 St 15 So 15 Po 15 Čt 15 Ne 15 Út 15 Pá 15 Ne 15

St 16 So 16 So 16 Út 16 Čt 16 Ne 16 Út 16 Pá 16 Po 16 St 16 So 16 Po 16

Čt 17 Ne 17 Ne 17 St 17 Pá 17 Po 17 St 17 So 17 Út 17 Čt 17 Ne 17 Út 17

Pá 18 Po 18 Po 18 Čt 18 So 18 Út 18 Čt 18 Ne 18 St 18 Pá 18 Po 18 St 18

So 19 Út 19 Út 19 Pá 19 Ne 19 St 19 Pá 19 Po 19 Čt 19 So 19 Út 19 Čt 19

Ne 20 St 20 St 20 So 20 Po 20 Čt 20 So 20 Út 20 Pá 20 Ne 20 St 20 Pá 20

Po 21 Čt 21 Čt 21 Ne 21 Út 21 Pá 21 Ne 21 St 21 So 21 Po 21 Čt 21 So 21

Út 22 Pá 22 Pá 22 Po 22 St 22 So 22 Po 22 Čt 22 Ne 22 Út 22 Pá 22 Ne 22

St 23 So 23 So 23 Út 23 Čt 23 Ne 23 Út 23 Pá 23 Po 23 St 23 So 23 Po 23

Čt 24 Ne 24 Ne 24 St 24 Pá 24 Po 24 St 24 So 24 Út 24 Čt 24 Ne 24 Út 24

Pá 25 Po 25 Po 25 Čt 25 So 25 Út 25 Čt 25 Ne 25 St 25 Pá 25 Po 25 St 25

So 26 Út 26 Út 26 Pá 26 Ne 26 St 26 Pá 26 Po 26 Čt 26 So 26 Út 26 Čt 26

Ne 27 St 27 St 27 So 27 Po 27 Čt 27 So 27 Út 27 Pá 27 Ne 27 St 27 Pá 27
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MJ Kč 
 1 KONTEJNER - PRONÁJEM den 300 
     vikend 600 
 2 TRAKTOR SÓLO km 23 
   TRAKTOR VLEK km 26 
   TRAKTOR NAKLADAČ h 450  bez DPH 
   PRÁCE OBSLUHY h 150 
   VLEK - PRONÁJEM den 100 
     víkend 200 
   RUČNÍ NALOŽENÍ + SLOŽENÍ h 150 
 3 ČERPÁNÍ SEPTIKŮ V ČM fekál 1000 
   ČERPÁNÍ MIMO ČM fekál 2000 
   DOPRAVA MIMO ČM km 26  bez DPH 
 4 MULTICAR M25 km 23 
   RUČNÍ NALOŽENÍ + SLOŽENÍ h 150 
 5 BAGR JCB 8030 h 550  bez DPH 
 6 ZAMETACÍ STROJ h 350  bez DPH 
 

     �Práce bagrem a nakladačem je účtována bez DPH, ostatní ceny jsou včetně DPH.
Služby pro zákazníky budou poskytovány pouze ve volné kapacitě.
Při účtování po dnech se dnem rozumí každý započatý.
Účtuje se každá započatá hodina. Hodinová sazba 150Kč = za jednoho pracovníka
Uložení odpadu na skládku platí objednatel, pokud není domluveno jinak.
Objednání na tel.725 890 440, ts.kopecky@ceskemezirici.czts.kopecky@ceskemezirici.cz, nebo v kanceláři TS.

TECHNICKÉ SLUŽBY
 CENÍK PRACÍ A PRONÁJMU TECHNIKY

Dovolujeme si upozornit, že ke 30. 4. 
2019  jsou splatné místní poplatky za 
komunální odpad a za psy. Platby mo-
hou občané provádět hotově na obec-
ním úřadě, a to v pondělípondělí a pondělí a pondělí středu od 
8.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 
hod. do 17.00 hod. Pokud zvolíte plat-
bu převodem na účet (1240062379/
0800), je nutno uvést ve VS popisné 
číslo nemovitosti, za kterou poplatek 
odvádíte, a vyzvednout na obecním 
úřadě samolepku na popelnici, kterou 
se vizuálně dokládá úhrada poplatků 
v daném období. Bližší informace 
k platbám výše uvedených poplatků 
naleznete v obecně závazné vyhlášce 
zveřejněné na webu obce.

MÍSTNÍ POPLATKY 


