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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
Předtím, než nám nastanou letošní prázdniny a dovolené, chtěli bychom Vás informovat o akcích, které
probíhaly v naší obci v uplynulé době. Všichni víme,
jaká situace v březnu nastala a jaký vliv měla pandemie na život široké veřejnosti. Uplynulé 3 měsíce změnily všem naše zvyklosti. Kulturní akce byly zrušeny,
některé firmy zpomalily, některé zcela zastavily svůj
provoz. Mohu říci, že naše probíhající akce to nijak zásadně nepoznamenalo. Vše probíhalo dle plánu.
A proto se všichni můžete na konci června přijít podívat na otevření zcela nové budovy naší mateřské školky. Stavba byla realizována dle architektonického návrhu Ing. arch. Karáska, který do projektové podoby
zpracoval Ing. Kozák. Jedná se o dřevostavbu založenou na železobetonových pilotech, která stojí v těsném sousedství stávající budovy. Na celou akci byl získán dotační titul.
Součástí projektu je i parkoviště, které vzniklo mezi
novou budovou mateřské školky a prodejnou společnosti Coop. Vzhledem k tomu, že se jedná o centrum
obce, byla následně celá plocha osázená zelení, čímž
vznikla tolik chybějící klidová zóna. Zároveň byl položen nový asfaltový povrch na dětské dopravní hřiště
u mateřské školky a nakoupeny nové hrací prvky.

Další velkou investicí je probíhající přestavba naší základní školy. Dle plánu byl v minulém roce zbudován
bezbariérový vstup pro imobilní občany instalací nového výtahu. Již je dokončena výstavba nového požárního schodiště a přestavba učebny chemie a fyziky
spolu se zřízením nových učeben a kabinetů v půdním
prostoru školy. Celá tato stavba navázala na výstavbu
nového sportovního hřiště zrealizovaného v předloňském roce. V rámci celého dotačního projektu budou
ještě všechny vybudované prostory vybaveny novým
nábytkem, učebními pomůckami a novým počítačo-
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vým vybavením. Celý tento projekt byl realizován opět
díky poskytnuté dotaci. Všechny stavební práce byly
realizovány tak, že co nejméně zasahovaly do výuky
žáků. Celá tato akce bude ukončena do konce prázdnin. A vy na konci srpna budete mít možnost v rámci
dne otevřených dveří se na nové učebny přijít podívat
osobně.
Náročnou akcí, která dočasně komplikuje dopravu
přes horní konec obce, je výstavba obecní kanalizace
v ulici Boženy Němcové. Celá tato stavba by měla být
ukončena v dubnu příštího roku, kdy SÚS provede
nový asfaltový povrch po celé šířce komunikace. Spolu s novým chodníkem a novou čekárnou dostane tato
část obce nový ráz. Předpokládáme, že občané budou
moci připojit své nemovitosti do nové kanalizační stoky už během měsíce září. Během stavebních prací prosíme o vzájemnou ohleduplnost.
Další novinkou, kterou jste také mohli zaregistrovat
v centru obce, je vybudování příjemného posezení
před cukrárnou. Doufáme, že i tento projekt přispěje
ke zvýšení návštěvnosti cukrárny a k vylepšení celkového vzhledu naší obce.
Závěrem bych Vám všem poděkoval za pochopení
všech nařízených opatření ke vzniklé situaci a popřál
Vám příjemné prožití nadcházejících letních dnů.

Zpravodaj Obce České Meziříčí 6/2020

Ing. Jan Rejchrt, místostarosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Půdní vestavba v Základní škole

Interiéry Mateřské školky
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MYSLIVECKÝ SPOLEK ČESKÉ MEZIŘÍČÍ VČERA A DNES
městnanci JZD. Současně došlo ke spojení mysliveckých společností České Meziříčí a Rohenic. Rohenice
v tehdejší době neměli takovou výměru honitby, aby
splnili podmínky samostatného sdružení. Spojením
došlo k vytvoření
Mysliveckého
sdružení České
Meziříčí. V roce
1963 došlo k odejmutí části honitby
Mochov, která byla
V začátcích myslizačleněna do Lesvosti se místní
ního závodu Opočhospodařící rolníno, a naopak k naší
ci, kterým patřila
honitbě bylo přiděpůda v okolí obce,
leno asi 630 hektascházeli v tehdejrů honitby Křivina
ším Střeleckém
(Nová Ves – Ostakroužku. Byli to
šovice – Křivice).
tzv. řádní členové,
V té době mělo
společně s nimi do
sdružení nejvyšší
kroužku docházeli
počet členů, a to
přispívající členo- Členové Střeleckého kroužku před býv. hospodou na Malém Meziříčí
56, z obcí České
vé – místní živ- (dnes Šmídovo, čp. 160 u kruhového objezdu)
Meziříčí, Rohenice,
nostníci, učitelé,
Křivice, Vyhnanidoktoři a úředníci. Dlouholetým prvním předsedou
ce, Nová Ves. V roce 1968 proběhl také jeden z nejúStřeleckého kroužku byl rolník Václav Vaněček. V té
spěšnějších honů na drobnou zvěř, kdy bylo ve dvou
době se hospodařilo na menších polích, které byly
lečích na Zadech a pod Vrtáčkem uloveno na 630 bapřerušovány polními cestami a mezemi. Zde měli
žantů, 250 zajíců, 450 koroptví. Dnes jsou takové podobré podmínky k životu koroptve, bažanti a zajíci,
čty zvěře pouhou utopií. V roce 1983 došlo k dalšímu
což byla zvěř, která byla členy Střeleckého kroužku
dělení honiteb. Křivina byla oddělena a nově k nám
lovena. Střelci neprováděli pouze lov, ale také žili
přišli členové z Pohoří. Vzniklo Myslivecké sdružekulturním životem. Podle vyprávění nejstarších mysní Litá, které spojilo myslivce z Českého Meziříčí,
livců - pamětníků se konal první Myslivecký bál
Rohenic a Pohoří.
v Meziříčí 5. ledna 1921. V roce 1926 měl Střelecký
Již od války využívali myslivci jako spolkovou místkroužek 24 členů, do roku 1937 se rozrostl na 33 členů. Myslivecká činnost nebyla přerušena ani za II.
nost pro schůze zadní salonek v hostinci na Staré. Protože myslivci chtěli svoji vlastní klubovnu,
světové války. V roce 1944 bylo v honitbě Meziříčí
byla v roce 1988 postavena svépomocí nová myslisloženo 668 koroptví, 69 bažantů, 309 zajíců.
vecká chata na Záhumenské ulici. Od té doby v ní
První členská schůze po skončení II. světové války se
probíhají veškeré myslivecké akce. Díky intenzivkonala 8. srpna 1945 v hostinci u Marelů, do listiny
ní zemědělské činnosti na polích v minulých letech
přítomných se zapsalo 27 členů. Tehdejší poválečná
došlo také ke snížení populace dříve tak běžné zvěře
doba přinesla také mnoho různých změn týkajících se
jako zajíců, bažantů a koroptví. Proto byly v areálu
myslivosti. Střelecký kroužek se v roce 1948 přejmemyslivecké chaty v roce 1995 vystavěny voliéry pro
noval na Mysliveckou společnost, další nový název
odchov bažantí zvěře s kapacitou cca 800 kusů.
Lidová myslivecká společnost České Meziříčí
A to jsme se již z historie posunuli do současnosti.
platil od roku 1954. V roce 1957 byla Lidová mysliV roce 2013 se členové z Pohoří rozhodli, že si vytvovecká společnost jako spolek začleněna do místního
JZD České Meziříčí. Činnost místních myslivců byla i
ří vlastní honitbu a po dohodě se osamostatnili. Tím
nadále stejná. Starost o přírodu, zvěř a myslivost
vznikl Myslivecký spolek České Meziříčí sdružující členy z Českého Meziříčí a Rohenic. Aktuálně v robyla pro všechny na prvním místě. V roce 1957 byl
ce 2020 má tedy náš spolek 24 členů. Myslivci z naosázen remízek v horní části Břílníku (dnes střelnice). Dále bylo vysázeno 4000 kusů pámelníků, 800
šich obcí jsou velice aktivní při pořádání různých
kusů trnek a 200 smrčků. V roce 1960 došlo znovu k
akcí, které vycházejí z myslivosti. Většina místních
osamostatnění myslivců a vyčlenění z JZD. Podmínjiž navštívila každoroční Myslivecký bál, který je ozkou ovšem bylo, že minimálně 30% členů musí být zadobou plesové sezony pro České Meziříčí a okolí. Vý-

Myslivost v naší obci patří mezi nejstarší zájmové
spolky, kde se sdružují místní občané se společným
zájmem. Nejstarší doložená zmínka o organizovaném
společném lovu drobné zvěře v tehdejším Meziříčí pochází z listopadu
roku 1908, letos si
tedy připomeneme
112 let nepřetržitého
fungování
myslivců v obci.
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znamný a již zavedený je také
tradiční dětský myslivecký den
pořádaný v červnu. V tento den
k nám na stezku přírodou přichází mnoho dětí s rodiči, aby viděli něco málo z mysliveckých
dovedností. V tento den se také
podávají chutné myslivecké speciality připravené našimi členy.
Myslivost nejsou jenom lovy, ale
také je nutné vycvičit lovecké
psy. Každý rok se u nás v honitbě
pořádají Zkoušky ohařů. Tyto
zkoušky psů nejsou určené jenom
pro myslivce, ale je možné se jich
účastnit jako přihlížející v koroně. Další akcí spojenou s myslivostí je každoroční střelecká soutěž o Putovní pohár Mysliveckého spolku České Meziříčí. Tuto
soutěž pořádáme na střelnici na Břílníku, a to každý
rok v srpnu. Účastní se kamarádi z okolních i vzdálenějších spolků a soutěží se ve střelbě na asfaltové
terče. Letos bude již sedmý ročník této soutěže. Na
závěr roku pořádáme 3-4 společné hony na bažanty,
kachny a zajíce.
Co se týče ulovené zvěře, lovíme oproti dobám před
desítkami let podstatně méně drobné zvěře.
Divoký bažant ve volné přírodě se u nás skoro nevyskytuje. Počet zajíců spíše stagnuje, ale možná sledujeme každoroční mírné navýšení jeho populace v některých lokalitách naší honitby. Koroptví pozorujeme
asi tři malá hejna v počtu do deseti kusů. Naopak se
zvýšil podíl lovu zvěře srnčí, divokých prasat, a také
se v naší honitbě hojně loví lišky. U zajíců a srnčí zvěře dochází k velkým ztrátám. Na silnici od Vrtáčku
k Roheničkám a také na silnici Králova Lhota-Opočno
každoročně zahyne mnoho zvěře sražené motorovými vozidly. Například v roce 2019 jsme zaevidovali 23
kusů srnčí zvěře sražených vozidlem. A to je pouze
počet, který je hlášený. Dále členové mysliveckého
spolku pečují o okolní krajinu. Máme snahu vytvářet

pro volně žijící zvěř vhodné podmínky pro život. V minulém roce
byl oplocen remízek mezi Meziříčím a Roheničkami. V něm jsme
vysázeli asi 300 kusů mladých
listnáčů a jehličnanů. Podobný
nový remízek jsme začali připravovat pod bývalým letištěm. I
v tomto prostoru vysázíme nové
dřeviny, aby zvěř měla přirozenou krytinu. Naší snahou je také
to, aby v přírodě nezůstávaly pobytové památky způsobené člověkem. Stále jsou mezi námi spoluobčané, kteří si myslí, že odhozená pet láhev, ojetá pneumatika
nebo pytel plný plastů přírodě
neuškodí. V loňském roce jsme
vyčistili příkopy od Vrtáčku a vysbírali jsme odpadky na třešňovce u Rohenic. Myslivci se také starají o přikrmování
zvěře v zimním období. Letošní zima byla mírná, ale
pamatujeme zimy se sněhovou pokrývkou a tuhými
mrazy, kdy ihned po závozu krmiva do krmelců zvěř
vše vybrala. Přikrmování je jednou z povinností
správného myslivce. Na začátku školního roku 20192020 jsme začali s výchovou nové myslivecké generace. Založili jsme Kroužek mladých myslivců, kam
každý týden dochází asi 20 dětí. Zkušení členové
spolku jim předávají veškeré informace a praktické
zkušenosti z provádění myslivosti.
Hlavní náplní činnosti myslivců je regulace početnosti určitých druhů zvěře, udržování mysliveckých
tradic a také zachování spolkových tradic v obci.
Myslivost je přece tradiční součást života. Věříme, že
i tento článek přispěje k informovanosti široké veřejnosti o práci myslivců. Chcete-li se podrobněji zajímat o naší činnosti, nebo se připojit k nám myslivcům
v Českém Meziříčí, naleznete další informace v naší
webové stránce h�ps://myslivci-mezirici.webnode.cz/

SMUTNÉ VÝROČÍ
Před rokem,
10. července 2019,
nás předčasně opustila
dlouholetá kolegyně
a báječná kamarádka
Svata Kozáková.
Vzpomínají zaměstnanci
Obecního úřadu
České Meziříčí
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M. Nejman

100 LET KOPANÉ
V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

Oslavy 100 let fotbalu
v Českém Meziříčí se kvůli
pandemii Covid-19 přesouvají na červen příštího
roku.

1920 ê 2020
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5. MEZIŘÍČSKÁ KULTURNÍ BŽUNDA 29.2.2020

DÍVČÍ VÁLKA
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ŠVIHÁCI aneb KABARET U ZLATÝCH KŮZLAT
Zpravodaj Obce České Meziříčí 6/2020

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

�����
��������������
�����
������

KULTURA V LÉTĚ

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ

Nabízí k pronájmu dva antukové
tenisové kurty
Cena za pronájem 1 kurtu
140,-Kč hodina a půl

8.8.
15.8.
21.8.
5.9.
12.9.
17.9.

Beatový festiválek
Selský den ve Skršicích
Skršice maj´ známou tvář
Turistické setkání III.
140 let hasičů
Den otevřených dveří v AG

LETNÍ KINO NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
26.6. / 3.7. / 17.7. / 31.7. / 14.8 / 28.8.

Nepřenosná
1 roční pernamentka 1500,-Kč
KONTAKT
Jan Hlávko
Tel: 605 268 509

140 LETÉHO TRVÁNÍ SBORU

Na jaře vznikla třešňová alej na břehu řeky Dědiny u ČOV

Ve Skršicích proběhla celková rekonstrukce křížku a zvoničky

Zpravodaj Obce České Meziříčí 6/2020
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DIVADELNÍ
SEŠLOST
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