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NAŠE POMOC OBLASTEM POSTIŽENÝCH POVODNÍ

Obecní úřad České Meziříčí současně s představiteli postižených obcí děkují občanům za dary
do povodňové sbírky, uspořádané ve dnech 5.-10. června v budově OÚ. Část věcí ze sbírky občanů s sebou vzali hasiči do Dolních Beřkovic, ale převážná většina sbírky cbyla předána obci České
Kopisty. Obec České Meziříčí za finančního přispění cukrovaru Tereos TTD poskytla humanitární
pomoc formou finančního daru obci Rudník u Trutnova.
Seznam obyvatel obce, kterým nebyla lhostejná tíživá situace, do které se dostali lidé zásluhou
červnových povodní (pokud někdo na seznamu chybí, byl nečitelný podpis):
Němcová 388, Kábrt Zd., Šitina 400, Podstata, Štěpán Stanislav, Hájek zahradnictví,
Němeček Martin 11, Zapletalová DPS, Světlíková DPS, Smolová DPS, Tomešová DPS,
Jaklová, Ptáčková, Kocourková L., Ježek V., Jarkovská 273, Petrovi 299, Loukotová,

Bouzovi, Novákovi. Brouček 434, Uhlířová, Pohlová, Miklová, Věříšová, Hrochová,
Vilímková, Havlíkovi, Vojnarovi 356, Panenkovi ml., Kozákovi 411, Šebek, Hájková,
Lorenc V., Luňáková Z. Mgr., Smolovi 332, Bílková, Kozákovi, Panenka st., Šrámková,
Nejman J.+Eva, Koubovi, Nejman V., Černá 46, Pohlová D., Třasák, Kozáková E., Štěpán, Svobodová, Šolínovi, Kubíčkovi, Klemtovi, Krytinářová, Rejchrtovi, Černá J. MŠ,
Světlíkovi, Zejdovi, Kaněra J., Pohlová L., Tomášková, Uhlířová, Fryntová, Bastl K.,
Langerová, Marvanovi, Fričová, , Žďárek M., Hrdličková, Čiháčková, MUDr. Jirásková
H., TJ Sokol, Obec ČM, cukrovar Tereos TTD a mnozí další....

POMOC HASIČŮ V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH
Ve čtvrtek 6. června 2013 vyrazila 7-členná skupina českomeziříčských dobrovolných hasičů
na pomoc obyvatelům povodní postižených Dolních Beřkovic v okrese Mělník. Povodní byly
zasaženy 2/3 obce, kde žije 1.400 obyvatel. Situace se opakovala po 11 letech, kdy byla hladina
vody o 1,5 m výše, letošní povodeň byla 3. největší. Pomoc hasičů při odstraňování následků
povodně trvala od čtvrtka večer do neděle. Skupina měla následující technické vybaveni: Citroen
Jumper+vozík, 2 kalová čerpadla, elektrocentrálu, motorovou pilu, plovoucí čerpadlo, k dispozici
bylo 300 m hadic. Ubytování bylo zajištěno v Sokolovně, kde bylo soustředěno zhruba 60 hasičů
(naši + Častolovice, Kostelec n. Orl., Solnice+Dobré a hasiči z Prahy a Libereckého kraje). Pomoc

sestávala z vyklízení domů, čerpání vody, omývání komunikací, úklid školy, zámecké kaple,
nemovitostí občanů a další a další práce....
Naši dobrovolní hasiči zaslouží poděkování za rychlou reakci a nezištnou pomoc občanům
Dolních Beřkovic při likvidaci následků povodně, která opět udeřila na značném území Čech.

INFORMACE KE KANALIZACI

ZPRÁVA O PRŮBĚHU PRACÍ K 16. 6. 2013
V současné době byly po dlouhých urgencích a jednáních s generálním dodavatelem stavby,
společností PORR a.s., opět obnoveny výkopové práce na stoce A – ulice Na Nábřeží, které
byly před čtrnácti dny přerušeny z důvodu nutnosti úpravy projektové dokumentace. Po vytýčení
vodovodního řádu bylo zjištěno, že odstupové vzdálenosti od vodovodního řadu neodpovídají
projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu obec svolala jednání se zástupci společností Veolia,
VAK, projektanta a generálního dodavatele, na které byly dohodnuty nutné úpravy projektu a další
postup prací. Dodavatel na naléhání obce přislíbil posílení kapacit, aby mohly práce probíhat
současně i na stoce B – v ul. J. Fučíka.

Práce na čistírně odpadních vod dle informací od dodavatele neprobíhají, jelikož nejsou
dokončeny projekční práce (projekt byl zadán generálním dodavatelem stejné projekční
kanceláři, která realizovala projekt pro územní řízení, stavební povolení i dokumentaci pro výběr
dodavatele. Z pohledu objednatele je s podivem, že od převzetí staveniště v říjnu 2012 nejsou
potřebné projekční práce dokončeny a výstavba zahájena. Na tuto skutečnost byl dodavatel
opakovaně upozorněn a přislíbil zahájení prací na budově v červenci.

Žádáme občany, aby přizpůsobili jízdu a pohyb na upravovaných
komunikacích a měli ohled k pracovníkům stavební firmy, kteří tuto akci
s komplikovanou dopravní zátěží zajišťují.

NEVÍTE KAM SE STARÝM, ČISTÝM NEBO NEVYUŽITÝM
TEXTILEM? NA SBĚRNÉM DVOŘE JSOU UMÍSTĚNY KONTEJNERY.
Obec České Meziříčí umístila na sběrném místě ve farském dvoře dvojici kontejnerů na sběr
použitého textilního odpadu a obuvi. Tento textil neskončí na skládce ani ve spalovně, ale bude
určen pro další využití v automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu jako čistící tkaniny,
geotextilie apod. Kvalitní kusy oblečení budou věnovány charitě apod.
Textilní odpad zabalený do zavázané igelitové tašky nebo pytle
jednoduše vložíte dle návodu do
kontejneru, případně požádáte
obsluhu sběrného dvora. Kontejnery jsou přístupné v rámci sběrných dnů 1. středu v měsíci od
15.00-18.00 h, popř. po dohodě
na tel. 724 178 627.
Do kontejneru patří: použitý nebo nepotřebný čistý a suchý textil,
veškeré oděvy, bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, potahy,
ubrusy nebo deky), popř. spárované svázané nositelné čisté boty
Do kontejneru nepatří: znečištěný nebo mokrý/plesnivý textil, koberce, matrace, molitan, tašky,
netextilní materiály, komunální odpad ani elektrodpad.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Srdečné blahopřání manželům
Dvořákovým z Tošova, kteří oslaví
krásných 50 let společného života.
Své ANO si Božena a Jaroslav poprvé řekli 22. 6. 1963
ve Špindlerově Mlýně. Po třech
letech od svatby si svou lásku opět
přísahali v malém kostelíčku na
Vysokém Újezdě a od tohoto dne
se vzájemně podporují na své cestě
životem.
K výročí zlaté svatby z celého srdce blahopřejí a na oslavu se těší dcery Iva a Jaro-

slava s rodinami.
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