Metujský zpravodaj
Březen 2021

č.1

Slovo starosty
Letošní zima je snad za námi a po letech sněhového půstu nám opět ukázala, co dokáže.
Hodně sněhu, kluzké cesty teploty klesající hluboko pod bod mrazu. Tedy spousty práce a starostí.
Dovolím si ale tvrdit, že jsme si s tím dokázali velmi dobře poradit. Jak jistě víte, obec
v prosinci koupila traktor s čelním nakladačem a zároveň se nám ho podařilo dovybavit zadní
sněhovou radlicí a sypačem štěrku. Díky tomu jsme byli schopni obecní cesty udržovat ve sjízdném
a bezpečném stavu. Chodníky nám obecní zaměstnanec taktéž poctivě vyhrnoval a snad nikde
nebyl problém s jejich průchodností. Pokud jsme starosti přidali, tak se velmi omlouvám. Vím, že ani
přinejlepší vůli není možné uspokojit každého. Přesto chci i za Vás poděkovat našim pánům
A. Hůlkovi (odborník na chodníky), M. Štěpánovi (obsluha traktoru a příslušenství) a J. Steinerovi
(odborný poradce zmiňovaných pánů), že se svých povinností zhostili na výbornou. Zároveň
mě velmi těší, že i Ti, na které se řizení traktoru letos nedostalo, na nás nezanevřeli a o vyhrnování
cest a chodníků se jim alespoň zdálo. Musejí to být úžasné sny. Až se u toho občas poničí plot,
to už je jen detail. Tak zase za rok Láďo.
Do jarních měsíců Vám všem přeji mediální klid, pevné zdraví a pěkné Velikonoce.
Váš starosta

Informace z obecního úřadu
Dne

25.

2.

2021

proběhlo

veřejné

zasedání,

kde

byly

schváleny

následující

body:

•

Byl schválen rozpočet na rok 2021. Rozpo- •
čet je schodkový ve výši příjmů 5 908 202,Kč a výdajů ve výši 7 908 202,- Kč. Rozdíl
2 000 000,- Kč je pokryt zůstatkem z roku 2020.

Byl schválen nákup nemovitosti na adrese Vlásenka 20 ve vlastnictví Zemědělského družstva Ostaš. Obec bude na nákup této nemovitosti žádat dotaci od ministerstva financí.
Obec do budoucna plánuje rekonstrukci této
nemovitosti a vybudování bytových jednotek.

•

Schválena byla obecně závazná vyhlášky o míst- •
ním poplatku z pobytu – i přesto, že tato vyhláška byla schválena již v listopadu roku 2020,
došlo na konci roku ke změně zákona, který vyhlášku zneplatnil. Nová vyhláška zachovává poplatek ve výši 3,-Kč za osobu a den.

Byl schválen pronájem nemovitosti na adrese
Česká Metuje 54 (bývalé středisko) firmě KonoPro s.r.o. za podmínek stanovených zastupitelstvem a nájemní smlouvou na dobu 1 roku
od 1. 4. 2021. I tuto nemovitost má v budoucnu
obec v plánu zrekonstruovat a vytvořit v ní byty.

Informace k očkování proti koronaviru
Obecní úřad Česká Metuje zajistil svým občanům starším 63 let respirátory, které jim byly doručeny domů, kdo
nebyl doma zastižen, respirátory mu byly vhozeny do schránky. Obecní úřad nabízí pomoc svým občanům při
registraci na očkování proti onemocnění koronavirem. Všichni starší 80 let, kteří měli o očkování zájem, byli
do systému obecním úřadem zaregistrováni a očkování jim bylo zajištěno v nemocnici Náchod, kam byli dopraveni. Od 1. března se mohou registrovat občané starší 70 let. V případě, že chcete s registrací pomoci, obraťte
se na obecní úřad. Pokud nemáte osobu blízkou, která by Vás na očkování dovezla, dopravu zajistí obecní úřad.
Praktičtí lékaři MUDr. Svatopluk Řehák i MUDr. Jana Čelková budou své pacienty starší 70 let taktéž očkovat ve svých ordinacích. V současné chvíli však nejsou volné vakcíny a očkování bude pravděpodobně zahájeno až v měsíci dubnu. K MUDr. Čelkové je možná registrace na tel. čísle 491 543 320,
MUDr. Řehák registruje pouze přes internetové stránky www.prakticky-lekar.eu. Nelze se registrovat u praktického lékaře i v celostátním systému najednou, vždy je možná pouze jedna registrace.
Upozorňujeme občany, že v případě, že si zaregistrují termín na očkování, je tento termín
pro
ně
závazný
a
povinný.
Nelze
pak
říci,
že
jste
si
očkování
rozmysleli!

Informace o sčítání lidu
Dne 27. 3. 2021 začíná sčítání lidu, které je pro všechny povinné. Jednoduše bude možné vyplnit elektronický sčítací formulář, který bude dostupný na internetové stránce www.scitani.cz. Využít lze i mobilní aplikaci s názvem „Sčítání21“. V případě, že to nestihnete do 9. dubna, nebo nechcete vyplňovat formulář online, je možné vyplnit listinný sčítací formulář. Tento formulář získáte
i s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech a poté odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky. Kontaktní místa budou na vybraných pobočkách České pošty, tato
místa budou s předstihem zveřejněna. Veškeré informace o sčítání najdete na stránkách www.scitani.cz.

Odpady
Obec každoročně vynakládá vyšší částku za odvoz a likvidaci odpadů. Největší položkou
je komunální odpad. Za tříděný odpad (papír, plast, sklo) jsou placeny vysoké částky, ale firma
Eko-Kom vrací obci část peněz za třídění zpět. Proto žádáme občany, aby pečlivě odpad třídili.
Okolní obce zvažují systém vážení komunálního odpadu kdy každý občan zaplatí přesně podle toho,
kolik komunálního odpadu vyprodukuje. Tento systém bude zřejmě do budoucna aplikován na
většinu obcí. K nejvyššímu nárůstu došlo u objemného odpadu ze sběrného dvora. Pokud
budete ukládat objemný odpad (nábytek, pohovky,...) musí být tento odpad rozebraný a to jak na
jednotlivé části, tak i na jednotlivé materiály (kov, plast, textil, dřevo - vše zvlášť). Dále
upozorňujeme občany, že nelze kdykoliv ukládat na sběrný dvůr nebezpečný odpad. Tento
odpad bude vybírán pouze 2x ročně a to vždy na jaře a na podzim. Termín bude vždy
dopředu oznámen. Nejbližší termín (březen-červen 2021) bude oznámen obecnímu úřadu firmou, která
tento odpad přijede vybírat. Jedinou surovinou, za kterou obec získává finanční prostředky,
je kov, proto nelze tuto surovinu ze sběrného dvora odnášet !!! V případě ukládání elektroodpadu musí mít veškeré elektrosoučástky. Lednice bez kompresorů a pračky bez motorů
nebudou na sběrný dvůr přijímány!!!

Srovnání cen likvidace odpadů za rok 2019 a 2020:
Druh odpadu
Rok

Papír

Sklo

Plasty

Komunální
odpad

Objemný
odpad

Nebezpečný
odpad

Celkem

2019

18.492,-Kč 8.528,-Kč 75.773,-Kč

164.454,-Kč

13.189,-Kč

4.991,-Kč

285.427,-Kč

2020

21.605,-Kč 10.890,-Kč 85.381,-Kč

176.507,-Kč

24.990,-Kč

4.258,-Kč

323.631,-Kč

Mateřská škola
Tak jsme přešli do postního období. A to nejen kalendářně, ale i covidově. Všechny mateřské školy se uzavřely. Ale do té doby jsme jeli naplno. Děti si každodenně užívaly bohaté sněhové nadílky. Obec nám dokonce na místním hřišti udělala sněhovou horu, na které se děti vyřádily. Sportovali jsme i v sále, který využíváme jako tělocvičnu. Děti tam mají velký prostor k pohybu. Oslavili jsme masopust. Děti
prožily karneval v pěkných převlecích. Díky paní Rutarové jsme se podívali na projekci pohádky v sále
obecního úřadu. Oceňujeme to zvláště v této době, kdy na běžné představení do divadla nemůžeme.
Též děkujeme za zakoupené demonstrační obrázky, které jsme při této příležitosti od obce dostali. Už
je plně využíváme při činnostech ve školce. A doufáme, že se ve školce zase brzy sejdeme ke společné hře.

Odešel pan Augustin Šolc
V současné posmutnělé koronavirové době, která mnohým způsobila starosti a bolest, nás opustil 5. ledna 2021 také náš nejstarší občan, pan Augustin Šolc (krátce před svými 95. narozeninami). Byl jedním z prvních traktoristů v zemědělském družstvu, později pracoval dlouhá léta jako řidič nákladního auta ve zdejším Texlenu. Žil skromně, do vysokého věku jezdil na kole nakupovat a ochotně coby
pamětník poradil a zavzpomínal, když bylo potřeba. Byl také dlouholetým členem Sboru dobrovolných hasičů, dříve Svazu požární ochrany. Zároveň byl posledním žijícím zakládajícím členem někdejší metujské Fulkovy kapely (1942 – 1963) v níž hrál na saxofon a klarinet. Zúčastnil se i republikové soutěže v hradeckém rozhlasu, kde soubor zvítězil se známou skladbou A. Chačaturjana „Šavlový tanec“.
Čest jeho památce!
(foto: archiv OÚ)

M. Vintrová, A. Kohl

Velikonoční klapání
Že na Policku chodí děvčata na Květnou neděli „litovat“ s opentlenými větvičkami a kluci na Velikonoční pondělí koledovat s pomlázkou, ví každý, kdo tady nějakou dobu žije. Ale jaké zvyky tu patřily k Velikonocům našich dědů, ví už málokdo. Tak třeba protože podle církevní tradice umlkají na Zelený čtvrtek zvony, nahrazovalo
jejich zvuk dříve dokonce třikrát denně klapání (klaprování - z německého klappern, zkomoleně kraplování).
Chlapci táhli společně vesnicí s klapačkami a řehtačkami a s gustem provozovali velký rámus. Odměnu získanou klapáním si mezi sebou rozdělili. Tento zvyk popisuje rodák pan Ernst Dinter v publikaci „Die Gemeinden
Deutsch Matha-Wlasenka und Skalka“. Úplně stejně rámusili kluci na druhém, českém břehu řeky. Na fotografii z roku 1937 se právě zastavili u kapličky. Na druhé, pravděpodobně z roku 1940, poznáváme ve skupince
u Knollovy továrny třetího zprava Vláďu Michela, na konci řady Arnošta Palouše staršího a Ádu Knolla. Klapání můžete dodnes slyšet na různých místech naší republiky. Anebo si pro radost alespoň otevřete odkaz https://
liberec.rozhlas.cz/misto-zvonu-a-zvonku-v-kostelich-zabiraji-o-velikonocich-rehtacky-a-klapacky-8180307 .
M. Vintrová

Životní jubilea
V měsící květnu oslaví:
paní Anna Škodová (23.5.)
pan Jaroslav Čepelka (6.5.)
pan František Hlaváček (13.5.)
V měsící červnu oslaví:
paní Helena Šindlerová (3.6.)
paní Ludmila Klimešová (17.6.)
Všem přejeme hodně zdraví !!!
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