OBECNÍHO ÚŘADU ČESKÉ MEZIŘÍČÍ
NEPRAVIDELNÝ OBČASNÍK S INFORMACEMI O DĚNÍ V OB CI

PROSINEC 2013
Rok 2013 se přiblížil ke svému konci a nastal čas
bilancování jak v osobním, tak společenském životě.
Letošní rok byl pro občany Českého Meziříčí náročný
v souvislosti s výstavbou obecní kanalizace, která v
jarních měsících nabrala mírné zpoždění, a ani tradiční podzimní bláto a dopravní zatížení obce během
řepné kampaně nepatří mezi nejpříjemnější okamžiky
roku. Přesto se podařilo dokončit některé rozestavěné
akce, mezi které patří zejména veřejné osvětlení v nové
lokalitě V Poli, ze které se stává pohledná část obce.
V jarních měsících skončila oprava trasy veřejného
osvětlení v centru obce, kdy kromě zajištění funkčnosti světel došlo odstraněním původních stromků
ke zlepšení bezpečnosti pohybu chodců, nehledě na snazší údržbu chodníku. V kulturní oblasti patří
k hlavnímu přínosu opětovné zprovoznění kina, kdy se obec jako jedna z mála v okrese rozhodla
vložit finanční prostředky na zachování filmového promítání, které u nás má téměř stoletou tradici.
K tomuto rozhodnutí přispěl i fakt, že zrenovovaný kinosál s digitální video a audiotechnikou bude
dále sloužit jako filmový, koncertní, divadelní, přednáškový, popř. schůzovní prostor jak pro občany,
tak pro školy nebo nejrůznější organizace. Mezi další aktivity v oblasti kultury patří plánovaný cyklus přednášek „...A tohle víte?“ o různých zajímavostech a faktech, týkajících se obce a jeho okolí
- zahájení 8. ledna 2014 v kině.

Důchodci od Dědiny, o.s., rekapitulují
Vážení spoluobčané, ten rok zase utekl a nám
důchodcům to připadá, že snad rychleji než voda.
Letos jsme splnili plán na 141,6%. Nevěříte? Musím vás tedy o tom přesvědčit.
Rok jsme začali v únoru vydařeným bálem v Jeníkovicích a od března do listopadu jsme uspořádali deset výletů po naši krásné zemi a jeden výlet
byl dokonce do ciziny, a to do Polska.
Výroční schůze v dubnu se také vydařila a
překvapila velkou účastí, až nám sál v hasičské
zbrojnici byl malý. Ono se není čemu divit, když
náš spolek má již 150 členů a jistě přibudou další.
A to je dobře, není nic horšího, než se zavřít doma
- my se naopak budeme od 6. ledna každé pondělí
od 13.00-14.00 h scházet v klubovní místnosti na
OÚ na krátkém setkání a popovídání..
Také jsme se pobavili na třech koncertech decho-

vých hudeb, uspořádali jsme posezení v hospůdce
v Pohoří, rok jsme zakončili jako již tradičně posvícením na Skalce.
Na výlety se hlásí stále více lidí, a tak přijměte
omluvu Vy, kteří jste se zrovna na požadovaný zájezd nedostali.
Všechno to by nešlo dělat bez zájmu lidí a někteří opravdu musí překonávat zdravotní potíže, přesto s námi jedou a tak právem si zaslouží všichni
obdiv a poděkování.
Poděkování patří také všem sponzorům, protože
bez jejich příspěvků bychom na takovou bohatou
činnost nemohli ani pomyslet.
Závěrem mi dovolte vám všem ještě jednou poděkovat za přízeň, v nastávajícím adventním čase
popřát klid, pohodu a zdraví, které si přejme ze vše-JRho nejvíce všichni.

Zpráva o činnosti Mysliveckého sdružení České Meziříčí
Rok 2013 byl pro náš spolek rokem velice
významným. Skončilo desetileté nájemní období a bylo potřeba obnovit nájemní smlouvu
s Honebním společenstvem. Vlastníci honebních pozemků v katastru Pohoří se rozhodli
vytvořit vlastní honitbu a po třiceti letech společného soužití vznikla dvě nová společenstva
- České Meziříčí a Pohoří. Byla podepsána
nová desetiletá nájemní smlouva, naše sdružení opustilo 10 pohořských členů. Byli zvoleni
noví členové výboru a začali jsme pracovat
v novém složení v nové honitbě.
Nejprve jsme v lednu uspořádali tradiční
myslivecký ples s bohatou tombolou a mysliveckou kuchyní. Ples měl tradičně vysokou
úroveň a velice bohatou návštěvu. Nový výbor
rozhodl o navázání spolupráce s Mochovskou
bažantnicí při odchovu divokých bažantů jak
pro naše použití, zazvěření honitby a pro potřeby bažantnice. Našim členům se podařilo
odchovat 800 bažantích kohoutů a slepic ve
výborné kondici. Spolková klubovna prošla
řadou oprav a změn, byla zřízena kompletně
nová podlaha, proběhla rekonstrukce kuchyně
i skladu potravin. Klubovna se teď stává vyhledávaným objektem pro pořádáním rodinných oslav i jiných setkání blízkých lidí naší
obce. Přes nepřízeň některých našich sousedů
se nám daří v této tradici pokračovat při dodr-

žování pravidel sousedského soužití - jak už to
bývá: když se slaví tak je hold veselo….
V říjnu jsme uspořádali Zvěřinové hody,
kdy jsme po dva dny pohostili přes dvě stě návštěvníků a podali přes pět set kvalitních porcí
dobrého jídla ze zvěřiny.
V červnu jsme uspořádali druhý ročník dětské dne Na pytlácké stezce, kde se pokoušíme
dětem přiblížit jak přírodu samotnou tak myslivecký život a naši činnost. Dětem se akce líbila
a jsme odhodlání v ní pokračovat.
Celý rok nás bylo vidět samozřejmě i v našem revíru, a to jak při obnově a výstavbě
mysliveckých zařízení, posedů, krmelců, lávek.
Odlov srnců se nám podařilo splnit v souladu
s plánem, honitba je velice dobře zazvěřena
i drobnou zvěří a díky spolupráci s hospodařícími zemědělci věříme v pozitivní trend. Na podzim již proběhly hony na drobnou zvěř s velmi
dobrým výsledkem i tradičním posezením a
vzdáním holdu slovené zvěře.
Staráme se i o dvě myslivecká políčka, která
slouží jako krytina drobné zvěři i jako přirozená zásoba krmení. Spolek v novém složení
rychle zareagoval na změny a je aktivní jak ve
společenské činnosti, ale i ve své hlavní činnosti – myslivosti. Díky zájmu veřejnosti má
nesporný přínos na rozvoji společenské činnosti v obci.
-IL-

Aktivity Sokolů v uplynulém roce
Příkladné vystoupení nejmladších členů

Akce pořádané Sokolem v r. 2013

12. května se 14 dětí z TJ Sokol České Meziříčí zúčastnilo župního pětiboje - Tyršova závodu všestrannosti v Hradci Králové. V náročném závodě se mezi 110
závodníky nejen výborně prosadily, ale také reprezentovaly občany Českého Meziříčí vzorným chováním,
samostatností a příkladnou bojovností na všech pozicích.
Byla to první zkušenost mladých Sokolů s velkým
závodem, jistě také příležitost k setkání s novými kamarády a pobídka k dalšímu sportování. Velké poděkování
patří rodičům dětí, paní Renatě Myšákové a panu Michalu Šmákalovi, bez jejichž pomoci bychom celou akci
v pohodě, a tak úspěšně, nezvládli.
-JP- a -JZ-

16.2.
23.3.
20.4.
30.4.
7.5.

Sokolský ples
Dětský karneval
Turnaj v Člověče, nezlob se
Čarodějnická zábava
Vzpomínková slavnost
k výročí ukončení 2.sv.války
1.6. Dětský den
17.8. Pivní pouť
14.-16.9. Tradiční posvícení
s pondělní Zlatou hodinkou
Od září do prosince proběhly oblíbené
taneční kurzy pro děti i dospělé.
-VČ-

Co pěkného konal akční Spolek za veselejší Meziříčí v r. 2013
Do dalšího roku naši spolkové činnosti jsme se
pustili s vervou nám blízkou. Na Obecním plese
první lednovou sobotu jsme se podíleli organizačně a napomohli úspěchu této podařené společenské
akce. Na druhý den jsme pomohli panu starostovi
s rozdáváním tříkrálové polévky před naším kostelem, což se opět setkalo s povděkem nejen našich
farníků. Lyžařská sekce našeho spolku se v únoru
vydala na výpravu do tyrolských Alp, kde jsme
strávili podařený týden a zanechali veselou stopu
u našich rakouských krajanů.
A přišly Velikonoce a s nimi tradiční pochod.
Letos byl zase vydařený, autobus místní zemědělské společnosti Zemspol nás odvezl do vzdáleného Josefova, odkud se naše skupina čítající téměř
padesát pochodníků vydala přes šance do ptačí
oblasti před Starým Plesem. Počasí nám sice moc
nepřálo, ale díky zásobovacímu vozu A3S nám
byla poskytnuta dostatečná péče v podobě teplých
nápojů i chutné krmě. Do rodné naši obce jsme
dorazili až po soumraku, ale v dobré náladě. A už
tu byl 1. máj a náš tradiční prvomájový průvod
tentokrát s úžasným počasím a obsáhlou kolonou
alegorických vozů. Sláva našeho průvodu přesáhla
hranice našeho regionu a zpráva o této taškařici se

objevila v hlavní zpravodajské stanici ČT1.
Letní gulášobraní nám překazila nepřízeň počasí
a tak jsme se museli přesunout do Kovářství pana
Herzána, kde jsme se pobavili v menší společnosti, ale na kvalitu guláše to nemělo vliv. Loňské vítězství pak Luňák neobhájil, ale i tak jsem ho měl
nejlepší, že?
Přiblížil se podzim a vrcholily přípravy na znovuotevření našeho širokoúhlého kina. Nadešel ten
den neděle 3. listopadu a kino praskalo ve švech.
Obci se podařilo nalézt v rozpočtu dostatečný obnos a promítací technika byla doplněna digitálním
projektorem, což umožní sledovat i filmy distribuované jen na nových médiích. Nedělní návštěva
kina se tak po roční pauze vrátila do tradičního
nedělního programu naši vesničky střediskové.
Poslední listopadovou sobotu jsme spolupořádali ochutnávku vín v naší hasičské zbrojnici.
Tentokrát jsme pozvali vinaře z Modrého vinařství
z moravských Mutěnic. V hasičárně bylo více jak
100 spokojených stolovníků a krom dobrých vín
jsme si zatančili při libých skladbách cimbálové
muziky z Moravského předměstí Hradce Králové.
Jak říkáme my vinaři, z Podorlicka i víno se dá
pít…..
-IL-

Výstavba kanalizace a ČOV
V průběhu měsíce dubna letošního roku byla
zahájena výstavba čistírny odpadních vod a dvou
kanalizačních stok v naší obci. Stavební práce
zajišťuje společnost PORR a.s., která zvítězila
ve výběrovém řízení. Zahájení prací bylo ze strany generálního dodavatele velmi „pozvolné“ a
práce neprobíhaly zcela tak, jak bylo společností
PORR a.s. deklarováno. Následně byla proto během měsíce června kapacita pracovníků na obou
stokách posílena a na ČOV byly zahájeny práce
společností IMOS (subdodavatel). Po náročných
výkopových pracích, zhotovení armatur a betonáži nyní probíhá zavážení betonového skeletu ČOV
zeminou.
V současné době je dokončena stoka B – ulice
J. Fučíka, která je již opatřena afaltovým potahem
a jsou provedeny všechny vyprojektované (i nevyprojektované) domovní přípojky. Zaasfaltování
bylo provedeno na základě požadavku Správy a
údržby silnic kvůli provádění zimní údržby.
Stoka A – ulice Na Nábřeží je realizována po
šachtu č. 26 (u Hofmanů). Výkop je zasypán a

vrchní vrstva je provedena z asfaltového patřičně
zhutněného recyklátu. Konečná povrchová úprava bude provedena až v příštím roce. Tímto byly
práce v ul. Na Nábřeží v letošním roce ukončeny
a budou pokračovat až po Novém roce, jakmile to
dovolí počasí.
Dále probíhají práce na kanalizační stoce v ul.
Na Štěpnici, které by měly být dokončeny ještě
do konce letošního roku. Zároveň je realizován
překop koryta řeky u Syrových, do kterého bude
osazena chránička pro kanalizační trubu a přívodní kabel pro ČOV.
Zhotovitel na posledním kontrolním dni slíbil,
že práce budou pokračovat i v zimních měsících
(pokud budou příznivé povětrnostní podmínky) a
termín dokončení celé akce – konec měsíce června
2014 – bude dodržen.
Vážení spoluobčané, rád bych Vám popřál do
Nového roku vše nejlepší, pevně zdraví ahodně
osobních a pracovních úspěchů.
Jan Rejchrt - místostarosta

Fotbalový klub FC České Meziříčí - ohlédnutí za podzimní částí sezóny 2013/14
Ke konci kalendářního roku je ten pravý čas se ohlédnout za účinkováním našeho oddílu v podzimní části
fotbalové sezóny 2013/14.
Do sezóny jsme vstoupili celkem s šesti týmy, z toho
jsou čtyři! mládežnické. Kvůli nedostatku dorostenců
bylo založeno B-mužstvo dospělých, do kterého tito
dorostenci přešli a byli doplněni hráči širšího kádru
A-mužstva a hráči staženými z hostování v jiných
oddílech. Oproti minulé sezóně byl opět přihlášen tým
starší přípravky.
Je určitě velmi dobrá zpráva, že se nám daří plnit
mládežnické kategorie z vlastních zdrojů. Ostatní oddíly se za účelem přihlášení do soutěže čím dál tím
více spojují (namátkou to jsou Dobruška/Opočno,
Doudleby/Vamberk, Týniště/Albrechtice, Police nad
Metují/Hronov, Slatina/Rokytnice a další. Z osmi týmů,
se kterými se naše A-mužstvo na podzim utkalo, jsou
čtyři, které žádnou mládež nemají, nebo mají maximálně jednu kategorii. V tomto ohledu je naše práce s mládeží určitě unikátem. Oceněním naší práce s mládeží je
i pravidelná účast našich dvou hráčů starší přípravky
Petra Šichana a Daniela Fialy ve výběru Rychnovského
okresu, který se účastní turnajů ve kterých se poměřuje
s ostatními okresy Královéhradeckého kraje!
K prosinci 2013 má náš klub ve Fotbalové asociaci
České republiky řádně zaregistrováno 115 členů.
A jak si konkrétně naše týmy v podzimní části sezóny vedly?
MUŽI A: (krajská 1.B třída sk. C) soutěž byla
nově přerozdělena do čtyřech regionálních skupin po
osmi týmech. Z každé skupiny po podzimu první čtyři
postupují do skupin o postup a poslední čtyři jdou do
skupin, ve kterých se bude bojovat o umístění. Na podzim jsme se utkali s těmito týmy: Opočno, Dobruška B,
Přepychy, Deštné, Hronov, Machov, Provodov
Po kostrbatém vstupu do soutěže tým v závěru podzimu mocně finišoval a v posledním utkání si to doslova
rozdal o čtvrté místo, zajišťující skupinu o postup, s
hráči Deštného v Orlických horách. Bohužel soupeř
byl v tomto utkání lepší a nás tak čeká jarní skupina o
umístění. Ta má tuto podobu: České Meziříčí, Opočno,
Přepychy, Machov, Černíkovice, Borohrádek, Vamberk, Předměřice.
Muži B: (okresní IV. třída) nově založené rezervní
mužstvo mužů bylo zařazeno do nejnižší soutěže na
Rychnovsku. Vstup do soutěže byl doslova famózní,
ze šesti utkání šest výher při skóre 34:3! Až poté následovala první porážka na hřišti Domašína, který soutěž
po podzimu vede. Náš tým je se 24 body za 8 výher a 2
porážky při skóre 44:8 třetí, 3 body za Domašínem. Na
jaře tak bude promlouvat do bojů o postup.
Starší žáci (okresní přebor Rychnovska) do okresní
soutěže se přihlásili pouze čtyři mužstva. Aby byl odehrán dostatečný počet zápasů tak byl podzim zakončen třemi turnaji v rámci okresního poháru. V soutěži
skončil tým na třetím místě za dvě výhry, remízu a dvě
prohry. Ze tří turnajů pak dva vyhrál!
Mladší žáci (okresní přebor Rychnovska) tato kategorie hraje na šířku hřiště v počtu 7+1 hráč. Sedmé

místo ve velmi vyrovnané devítičlenné tabulce je dobrým počinem. Tuto kategorii máme početně nejvíce
zastoupenou. Často se v průběhu hry točila kompletně
dvě osmičlenná družstva. Statistika: 2 výhry, 3 remízy,
3 prohry. Skóre 21:24
Starší přípravka (okresní přebor Rychnovska) v
této kategorii se výsledky nezapočítávají do tabulky,
ale hraje se systémem turnajů, na kterých se vyhlásí
pořadí mužstev a jeho vítěz. Naše mužstvo, ve kterém
se sešel silný ročník, z osmi turnajů vyhrálo sedm! Z
osobních statistik můžu doplnit, že z devatenácti utkání 17 vyhrálo a dvakrát prohrálo při skóre 150:36. Za
zmínku stojí i dva naši nejlepší střelci: Dan Fiala 69
branek a Petr Šichan 49!
Mladší přípravka (okresní přebor Rychnovska) tato
soutěž se hraje systémem 4+1 také systémem turnajů.
V této kategorii se nehraje vůbec na výsledky. Naše
nejmenší děti se teprve seznamují s fotbalem a vše je
pro ně uděláno formou her.
Důležitější než jakékoliv body a postavení v tabulce
je nejenom pro nás fakt, že děti tráví volný čas aktivním pohybem na hřišti. Velký dík patří trenérům, kteří
se těmto dětem věnují třikrát v týdnu ve svém volném
čase.
Pro naše občany poskytujeme bohatý sportovní
program. Co se týče návštěvnosti A-týmu, jsme mezi
prvními pěti týmy krajské 1. B třídy ze 32 účastníků!
Velmi potěšitelné jsou i návštěvy nově založeného
B-týmu, které se pokaždé přehouply přes stovku.
V následující zimní přestávce se naše týmy budou
připravovat na druhou část sezóny tradičně v teple krytých hal. Velkým hendikepem pro náš oddíl je v tomto
ohledu nevyhovující velikost tělocvičny místní základní školy, ve které je navíc zakázáno hrát s míčem.
Musíme proto každoročně brát zavděk tělocvičnou v
Pohoří, do které dojíždíme.
Chod oddílu během sezóny není jen o sportovních
výsledcích, ale také o jeho finančním zajištění. Peníze
nezbytně nutné pro provoz (údržba hřiště a kabin, praní
dresů, doprava, výplata rozhodčích apod.) se výboru
zatím daří zajistit hlavně díky sponzorům. Všem jim
tímto moc děkujeme.
Největším mecenášem našeho oddílu je tradičně
obec. Vzhledem k naší mládežnické základně je to i
logické. Bohužel, celková finanční krize ve společnosti
se začíná projevovat i v oblasti podpory sportu ze strany obecního úřadu. Rádi bychom zdůraznili, že peníze
od obce jsou pro chod oddílu životně důležité a jejich
krácení nebo dokonce zastavení podpory by v konečném důsledku znamenalo i konec fotbalu v Českém
Meziříčí.
Vzhledem k tomu, že investice se obci vrací v podobě bohaté členské základny dětí a mládeže, kterou nám
právem závidí všechny okolní oddíly i obce, v existenci
pečlivě udržovaného sportovního areálu, kam naši spoluobčané pravidelně a rádi chodí fandit a v neposlední
řadě i v tom, že naše týmy propagují jméno obce po
celém Královéhradeckém kraji, by to byla škoda.
-DH-

