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Informace o současném i uplynulém dění v obci

Podepsána Smlouva o mezinárodní spolupráci
mezi SDH České Meziříčí a SDH z polské Szczytné
Sbor dobrovolných hasičů v Českém Meziříčí spolu se zastupiteli obce České
Meziříčí zahájil 19.5.2012 jednání se zástupci polského Sboru dobrovolných hasičů a představiteli polské obce Szczytná (ležící v Dušnické nížině mezi Stolovými
a Bystřickými horami) s cílem uzavřít dohodu o vzájemné mezinárodní spolupráci.
Při vzájemných návštěvách, které se uskutečnily během května až srpna
letošního roku 2012, došlo k prezentaci obou obcí a oboustranně byly specifikovány detaily budoucí spolupráce nejenom mezi jednotlivými Sbory dobrovolných
hasičů, ale výhledově i mezi obcemi České Meziříčí a Szczytná vč. spolupráce
v oblasti školství, kultury, sportu aj.
Tato snaha o navázání spolupráce dvou příhraničních obcí byla stvrzena dne
18. 8. 2012 na Obecním úřadě v Českém Meziříčí slavnostním podpisem Dohody o vzájemné mezinárodní spolupráci mezi Sborem dobrovolných hasičů
v Českém Meziříčí a Sborem dobrovolných hasičů v Szczytné. Dohoda otevírá
nové možnosti rozvoje spolupráce nejenom pro Sbor dobrovolných hasičů v Českém Meziříčí, ale i pro další spolky nacházející se v naší obci.

Zpráva o průběhu přípravných prací a realizace
akce „Kanalizace a ČOV České Meziříčí - 1. etapa“
Současný stav
Na základě nového výběrového řízení, které proběhlo během měsíce dubna,
byla jako vítěz vyhodnocena společnost Pražské silniční a vodohospodářské
stavby a.s Praha (PSVS) s vítěznou cenou 88.176.514,- Kč vč. DPH a rezervy.
S touto společností byla následně uzavřena smlouva o dílo. V polovině srpna
proběhlo jednání se zástupci realizační firmy, dozora stavby, zástupci společnosti Dabona a zástupci obce. Společnost Dabona sdělila informaci, že probíhá
konečná administrace projektu na Ministerstvu životního prostředí a během měsíce října je předpoklad podpisu smlouvy se Státním fondem životního prostředí.
Na základě této skutečnosti přislíbili zástupci firmy PSVS zahájení prací
1.10.2012 s tím, že budou zahájeny pouze práce na čistírně odpadních vod,
budování kanalizačního řadu bude zahájeno až v následujícím roce (dle počasí - předpokládaný měsíc nástupu je březen 2013).

Stavební úpravy v Mateřské škole
a ve staré budově Základní školy
Dne 23. srpna 2012 proběhla kolaudace stavebních úprav vnitřních prostor
v Mateřské a Základní škole. Práce byly vyvolány potřebou rozšířit kapacitu naší
Mateřské školky vzhledem k rostoucímu počtu dětí, které by ji rády navštěvovaly. Úpravami došlo k navýšení kapacity MŠ o 23 žáků, v současné době bude
docházet do školky 73
dětí.
Ve stávající budově
školky došlo k úpravám
šaten, kompletní rekonstrukci toalet, umýváren
v přízemí, úpravě sprchy v 1. NP. Bylo zrekonstruováno WC pro
personál a provedena
kompletní rekonstrukce
kanalizační přípojky do
stávající jímky.

V prostorách Základní školy ve staré budově byly zřízeny dvě nové hrací
místnosti pro předškolní děti a byla vybudována nová šatna a výdejna jídla.
Na vybavení školky dětským nábytkem obdržela obec od cukrovaru Tereos TTD,
a.s., závod České Meziříčí příspěvek ve výši 80 000,- Kč. Stavbu provedla společnost Štěpánek spol. s r.o. Opočno, která zvítězila ve výběrovém řízení.
Přejeme našim předškolákům, aby se jim v nových prostorách líbilo a aby
všichni později rádi navštěvovali naši Základní školu.

Obecní knihovna v novém kabátě
Během letních prázdnin doznala knihovna některých změn - malíř J. Olexa
z Královy Lhoty oživil stěny knihovny kresbou a tím vytvořil příjemný koutek pro
naše nejmenší čtenáře. Stranou nezůstanou ani naši senioři, kteří budou mít
možnost bezplatně získat základní znalosti a dovednosti v ovládání počítačů,
tedy oblasti, která je v současné době nezbytná a mnozí starší lidé k ní dosud nenašli cestu (podobná akce proběhla s velkým úspěchem letos na jaře v Opočně.)
Akce se bude konat v podzimních měsících, bližší informace na OÚ.
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Vybírané nebezpečné odpady:�
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barvy, lepidla, pryskyřice�
rozpouštědla�
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie�
detergenty, odmašťovací prostředky�
staré léky�
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akumulátory (i plné)�
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pneumatiky (osobní)�
monočlánky�
elektropřístroje ��radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.�
ledničky, mrazničky�
�����������
zářivky, výbojky
�
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Další odpady, které od Vás odebereme:�

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 !�
�

�

�

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

�
www.ceskemezirici.cz
(����������������������������������

ZDE NALEZNETE VEŠKERÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE Z OBCE
Informační věstník Obecního úřadu České Meziříčí, vychází nepravidelně, náklad 600 ks.

