ZPRÁVY
OBECNÍHO ÚŘADU
ČESKÉ MEZIŘÍČÍ
26. listopadu 2012

Informace o současném i uplynulém dění v obci

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
2. prosince 2012 před OÚ
PROGRAM:
18.00hod
vánoční troubení
vánoční slovo a přání starosty obce
rozsvícení vánočního stromu
18.15hod.
vystoupení dětí MŠ
18.30hod.
vystoupení dětí ZŠ
18.45hod.
hudební program p.Svědík
Občerstvení zajištěno,
stánky s vánočním zbožím

Přijďte ochutnat víno z Moravy !
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Degustace vzorků a prodej
Svatomartinských vín
z rodinného vinařství
Krejčiřík z Velkých Pavlovic
za doprovodu cimbálové
hudby
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Předprodej v kanceláři OÚ u p. Kubíčkové
Další info: www.vinarstvi-krejcirik

Důchodci od Dědiny, o.s. se představují
V březnu r. 2011 bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra naše občanské sdružení, které je
nástupcem bývalého aktivního Klubu důchodců České Meziříčí. Již tento klub vyvíjel v minulých
letech bohatou společenskou činnost v obci, ale doba si žádala změnu a my jsme tedy navázali
na jeho předcházející úspěchy. Posláním a cílem sdružení Důchodci od Dědiny podle schválených stanov je podpora kulturních, uměleckých, vzdělávacích a pohybových aktivit seniorů
v regionu Českomeziříčska, a tím příspění ke zlepšení kvality života a porozumění mezi lidmi.
Výbor občanského sdružení tvoří Jana Rejchrtová-předsedkyně, Helena Hrdličková, Věra
Maršíková, Jaroslava Labuťová, Anna Tláskalová, Zdeněk Tošovský, Vladimír Žák, Věra Světlíková, Věra Jaklová, Božena Horáková, Ludmila Syrová, Růžena Věříšová, Marie Tomková, Líbuše
Petrová.
Důchodci od Dědiny, občanské sdružení České Meziříčí je neziskovou organizací, ovšem
naši činnost bychom pouze z příspěvků našich členů nemohli provozovat. Přispívají nám tedy
okolní Obecní úřady, ale podařilo se nám oslovit i několik dárců z řad firem, kteří chápou naši
činnost jako prospěšnou. Důchodci od Dědiny OS děkují všem sponzorům za dary a příspěvky v r.
2012, bez jejichž pomoci by nebylo možné dělat to, co se nám zatím daří. Našimi sponzory jsou:
Obecní úřad České Meziříčí
Obecní úřad Rohenice
Obecní úřad Králova Lhota
Obecní úřad Jílovice

Obecní úřad Vysoký Újezd
ECOM s. r.o.
ZEMSPOL, České Meziříčí a.s.
Alza.cz a.s.
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Stručně z jednotlivých akcí:
Rok 2012 jsme zahájili důchodcovským bálem v Jeníkovicích, společně s kolegy z Třebechovic. Nechybělo předtančení, k tanci i poslechu hrála naše kapela. V únoru jsme podnikli zájezd
do Prahy, kde jsme navštívili výstavy Carský dvůr, sv. Anežka Česká, neméně zajímavá byla
prohlídka Barrandova, kde jsme měli možnost nahlédnout i do míst, kde jsou uchovávány herecké
kostýmy. Malý zájezd do Hradce Králové také nebyl špatný - ono co máme téměř doma, vlastně
ani neznáme. V dubnu na zahájení výletní sezóny jsme se rozjeli do Plzně na na Zbiroh. V květnu
zase někam jinam, a to do Čech pod Kosířem a Prostějova. V červnu to byl zájezd do Mníšku
pod Brdy, Dobříše a Strže. V červenci zase Praha, a to tentokrát ČNB, Staroměstská radnice a
Břevnovský klášter. Srpnový zájezd nebyl plně obsazen jako výlety předchozí, důvodem byly
prázdniny, dovolené a povinnosti babiček při hlídání vnoučat. Přesto se nás sešlo dost na to,
abychom vyrazili do Úštěka, Ploskovic a Zubrnic. V září proběhl zájezd do Liberce a okolí, v říjnu
jsme navštívili Broumovsko (klášter, pivovar Olivětín)
Návštěva cukrovaru v Českém Meziříčí 4. října překonala všechna naše očekávání, a to jak
velkým zájmem občanů, tak i perfektní organizací ze strany cukrovaru. Ono zvládnout přes sto
lidí není žádná legrace. Pan ředitel dbal na maximální usnadnění prohlídky pro starší občany,
a tak nás vozil autobus od jednoho provozu ke druhému. Všem, co se o nás starali po dobu prohlídky, patří náš veliký dík.
Odpoledné jsme ukončili v hospůdce v Bohuslavicích, kde nás čekal vynikající pozdní oběd,
zákusky, kafíčko a naše kapela, která zase hrála jako o život. Bylo to příjemné setkání a hlavně
zase s těmi, co nemohou jezdit na výlety třeba ze zdravotních důvodů.
Doufám, že i příští rok budou naše důchodcovské cestovatelské i jiné aktivity pokračovat
v podobném rozsahu, jako letos.
-jr-

Informace o sběru komunálního odpadu v obci pro r. 2013
Sběr komunálního odpadu probíhá podle svozového kalendáře dohodnutého se společností Marius Pedersen a.s. (41 svozů ročně - říjen-duben je svoz týdenní, květen-září svoz čtrnáctidenní)
Svoz probíhá v pátek odpoledne, popelnice připravte již v dopoledních hodinách!!
Označení popelnic
Popelnice musí být označena známkou obecního úřadu pro příslušný rok
Známku obdržíte na obecním úřadě při placení poplatku u paní Kubíčkové
Počet známek - maximálně 3 ks na jednu domácnost
Popelnice, která nebude označena odpovídající známkou, nebude vyvezena
Jak postupovat, pokud Vám nebyla vyvezena popelnice
● Pokud byla Vaše popelnice označena odpovídající známkou OÚ pro daný rok a nebyla vyvezena, je povinností společnosti Marius Pedersem vložit do popelnice lístek s udáním důvodu,
proč k vyvezení nedošlo.
● Pokud nebude v popelnici lístek, je zapotřebí provést fotodokumentaci, která bude sloužit jako
podklad k reklamaci u společnosti Marius Pedersen. Tyto podklady je zapotřebí dodat na Obecní úřad a následně bude zahájeno reklamační řízení, o kterém budete včas informováni.
Poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2013
Výše poplatku pro rok 2013 je navržena ve vyhlášce, která bude schvalována na jednání zastupitelstva obce 12.12.2012 ve stejné výši jako v letošním roce, tj. 500,- Kč za osobu.
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Sdělení starosty obce k ochrannému pásmu řeky Dědiny
Vážení spoluobčané,
na základě naší nemalé iniciativy, ve spolupráci s místním cukrovarem Tereos TTD,
a.s Dobrovice a akciovou společností Zemspol České Meziříčí proti Opatření obecné
povahy, stanovení ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Orlice na toku Dědiny
pro katastrální území České Meziříčí, vydaným Magistrátem města Hradec Králové,
odborem životního prostředí, jsme uspěli se svým odvoláním ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Ten toto opatření zrušil a věc vrátil k novému projednání.
Musím Vás upozornit, že výše uvedené opatření omezuje vlastníky nemovitostí a pozemků. Zejména při schvalování stavebních povolení, kdy je stavebník nucen požádat Vodoprávní úřad o vyjádření k povolované stavbě, přičemž se domnívám, že v dnešní době
překotného schvalování zákonů a vyhlášek opatření omezuje vlastnická práva a snižuje
hodnotu nemovitostí. Do budoucna není právně jisté, ke kolika dalším omezením užívání
nemovitostí a parcel může vyhlášením ochranného pásma II. stupně v budoucnu dojít.
Toto opatření výrazně narušuje právní jistotu využívat pozemky k provozování zemědělské výroby a samozřejmě ohrožuje provozy významných zaměstnavatelů v naší obci.
Právní nejistota dalších dopadů pro majitele nebo uživatele pozemků, nemovitostí a
stavebních parcel v katastru naší obce mě přiměla, aby obec napadla původní rozhodnutí. Bohužel jsme vyhráli pouze jednu bitvu.
Nyní bude probíhat nové projednávání Opatření obecné povahy.
Proto vyzývám vlastníky dotčených nemovitostí a pozemků, aby hájili svá vlastnická práva a pomohli trvale zvrátit toto dle mého názoru nesmyslné opatření.
ing. Milan Žďárek, starosta obce
(Podrobné informace jsou na Úřední desce a na webových stránkách obce)

Přechody v centru obce
Na základě jednání se zástupcem SUS Hradec Králové Ing. P. Zimou nám bylo sděleno, že
finanční prostředky z královéhradeckého kraje na zřízení a obnovu značení přechodů pro chodce v centru obce bohužel nebyly uvolněny. Obec přesto jedná s inspektorátem dopravní policie
o instalaci svislého dopravního značení pro zvýraznění stávajících přechodů. V období řepné
kampaně obec zajistila v ranních hodinách dohled pro školáky u přechodů, je nutné, aby děti
přecházely komunikaci na označených a hlídaných místech.
ing. Jan Rejchrt, místostarosta obce

Na žádost občanů bude od příštího roku text hlášení obecního rozhlasu uváděn
na webových stránkách obce.
www.ceskemezirici.cz

Informační zpravodaj Obecního úřadu České Meziříčí, vychází nepravidelně, náklad 600 ks.
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