Metujský zpravodaj
Březen 2022

č.1

Slovo starosty
Vážení sousedé,
v rukou držíte vydání Vašeho oblíbené Metujského zpravodaje. Prvního v roce 2022. Možná jste zaregistrovali,
že se o naší malebné vesnici už nepíše pouze jen na jeho stránkách, ale napsat něco o České Metuji si považují za
čest i daleko věhlasnější noviny. Z jejich zájmu je vidět, že se u nás něco děje a obec žije. A dít se bude i teď na jaře.
Doufám, že se společně potkáme nejen na velikonoční koledě, ale i na společném sázení ovocných stromků. Jak víte, obec zažádala o dotaci na projekt „Metujská alej ovocných stromů“ a jelikož se náš projekt líbil a splnil veškerá zadávací kritéria, dotace nám byla přidělena. Budeme sázet ovocné stromy na hřišti a na louce proti obecnímu úřadu. Celkem vysázíme 51 stromů.
Jelikož, se jedná o komunitní sázení ovocných stromků, jste všichni zváni, a to i chalupáři.
Osvobozené od této brigády jsou jen naše rozverné školačky – studentky Univerzity třetího věku, které čeká v tomto termínu poslední semestr a závěrečné zkoušky na České zemědělské univerzitě v Praze.
Držme jim palce.
Do jarních měsíců Vám všem přeji klidné a slunečné dny a pěkné Velikonoce.
Váš starosta

Informace z obecního úřadu

Dne 23. 2. 2022 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde byly projednávány následující body:
•

Schválení rozpočtu na rok 2022. Rozpočet je schodkový ve výši příjmů 6 191 130,- Kč a výdajů ve výši 8 691 130,- Kč. Rozdíl 2 500 000,- Kč je pokryt zůstatkem z roku 2021. Rozpočet je rozdělen dle druhového třídění na paragrafy, které jsou závazným ukazatelem pro změnu rozpočtu

•

Schválení výběru dodavatele na projektovou dokumentaci individuálního čištění odpadních
vod v obci, v části Česká Metuje. Projektové dokumentace bude zpracovávat firma EPI CS s.r.o.

•

Bylo doručeno velké množství žádostí o odkup pozemků. Těmito žádostmi se budou zastupitelé zabývat

Nové židle na sál

STOLOVÉ HORY

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA

Obec zažádala o dotaci Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) prostřednictvím MAS Stolové hory, z.s.
(Místní akční skupiny Stolové hory) na nákup nových židlí na sál Kulturního domu. Žádosti o dotaci zemědělský fond vyhověl a v prosinci roku 2021 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Na základě cenového marketingu byla vybrána firma Orsym s.r.o., která v pátek 18. 3. 2022 dodala objednaných 90ks židlí za
částku 80.719,-Kč. Do skládání a vybalování židlí se zapojil místní spolek dobrovolných hasičů. Obec bude
žádat zemědělský fond o proplacení dotace, která je ve výši 80%. Věříme, že tyto židle přispějí ke zkvalitnění
kulturních zážitků při akcích, které na sále budete mít možnost navštívit. https://www.mas-stolovehory.cz/

Čištění odpadních vod

Obec Česká Metuje řeší čištění odpadních vod, kdy bylo schváleno vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci individuálního čištění odpadních vod v obci. Proto, aby obec dostála svému závazku odboru životního prostředí s rychlým řešením odpadních vod v obci, byla obec nucena výběrové řízení rozdělit na část obce Česká Metuje, která bude řešena prioritně a následně na část obce Vlásenka a Skalka,
pro která bude výběrové řízení vypsána v létě roku 2022. Bohužel není v tuto chvíli vypsána žádná vhodná dotace, proto bude projektová dokumentace hrazena z rozpočtu obce. Jedná se o 71 projektových dokumentací včetně stavebního povolení a povolení k vypouštění odpadních vod v místě, kde to bude nutné.
Dne 31.1.2022 v 16.00 hodin proběhlo výběrové řízení, kdy komise vybírala z doručených nabídek. Na obec došly
celkem 3 nabídky. Nabídku podala firma EPI CS s.r.o., AKVOPRO s.r.o. a VODA CZ s.r.o. Všechny firmy splnily podmínky zadávací dokumentace a tím i výběrového řízení. Hlavní podmínkou pro výběr byla nejnižší cena.
1) firma EPI CS s.r.o., podala cenovou nabídku ve výši 482.800,-Kč včetně DPH
2) firma AKVOPRO s.r.o. podala cenovou nabídku ve výši 730.235,-Kč včetně DPH
3) firma VODA CZ s.r.o. podala cenovou nabídku ve výši 1.030.920,-Kč včetně DPH
Projektovou dokumentaci bude zpracovávat firma EPI CS s.r.o., kdy projektantka v nejbližší době začne zpracovávat první projekty.
Tímto Vás žádáme, abyste si už v tuto chvíli rozmysleli, jaké řešení pro Vás bude nejlepší. Možným řešením je čistička odpadních vod, popřípadě tříkomorový septik osazený filtrem. A v případě, že máte
tříkomorový septik, je možné, že postačí za takový septik vložit filtr. Paní projektantka s Vámi probere veškeré možnosti, ale bylo by vhodné, mít dopředu připravenou variantu, kterou byste si představovali vy. Projekty budou kresleny postupně a budeme se snažit Vás kontaktovat v době, kdy budete na řadě.

Povodeň
V brzkých ranních hodinách dne 17. 2. 2022 byl vyhlášen první stupeň povodňové aktivity, kdy hladina řeky
Metuje, za dvě hodiny, vystoupala již na druhý povodňový stupeň. Voda stoupala velmi rychlým tempem, proto byli svoláni dobrovolní hasiči, kteří pomáhali s evakuací a zabezpečením nemovitostí před vnikající vodou.
Naštěstí se povodeň obešla bez zranění a větších škod na majetku. Starosta obce svolal povodňovou komisi ke
zhodnocení průběhu povodně a řešení následků škod. Povodňová komise provedla vizuální prohlídku toku. Na
základě toho bylo informováno Povodí Labe o spadlých stromech v korytě a podemletých březích. Dále bylo
zhodnoceno, že je nutné doplnit technické vybavení obecního úřadu a výjezdové jednotky místních hasičů. Na
základě rozhodnutí povodňové komise byly nakoupeny protipovodňové pytle, které byly naplněny pískem a připraveny pro případné použití. Dále budou zakoupeny akumulátorové reflektory pro zásahy v nočních hodinách.
Zároveň bylo rozhodnuto, že všem vlastníkům pozemků v zátopové oblasti bude zaslán dopis s upozorněním, že v této oblasti je mimo jiné zakázáno zřizovat oplocení, či živé ploty a skladovat odplavitelný materiál. Velký problém způsobuje dřevo, které by mohlo zatarasit mosty a způsobit tak jejich neprůtočnost. V blízkosti řeky není možné umísťovat sypké materiály nebo
stavební materiály. Buďte ohleduplní k ostatním, kterým by Váš materiál mohl způsobit materiální škody.
Velké poděkování patří dobrovolným hasičům, zastupitelům a Davidu a Ondrovi Vaněčkovým, kteří se podíleli
na pomoci místním občanům.

Jednání s Povodím Labe
Na základě žádosti obce proběhla dne 22. 3. 2022 schůzka s pracovníkem povodí Labe p. Macháněm, kdy
obec žádala o pročištění koryta a břehů řeky Metuje a Vlásenky, především po povodních. Proběhla vizuální
kontrola toku Metuje a Vlásenky a bylo dohodnuto, že spadané stromy v korytě budou v co nejkratší době
odstraněny. Dále byla dohodnuta schůzka s Povodím Labe a CHKO na měsíc září 2022, kdy budou vytipovány
stromy, které jsou suché, nebezpečně nahnuté nad koryto nebo v blízkosti elektrického vedení a bude řešeno
schválení jejich odstranění. V případě, že máte takový strom, který je ve Vaší blízkosti a je na pozemku Povodí
Labe, kontaktujte prosím obecní úřad. Pan Macháně uvedl, že řeka Metuje je neupraveným tokem, který přirozeně meandruje a v žádném případě nebude docházet k úpravě břehů. V případě, že Vám řeka zasahuje na
Váš pozemek, je možnost si břeh upravit, aby nedocházelo k dalšímu poškozování Vašeho pozemku. Upravit
břeh lze pouze po předchozím souhlasu Povodí Labe a CHKO. Správce toku odsouhlasí úpravu pokud bude
provedena dřevní kulatinou nebo velkými pískovcovými kameny. V žádném případě nelze břeh upravovat
pevnými stavbami jako je vystavění betonové zdi nebo zpevnění sutí, či jiným materiálem. Úpravu břehu si
musí vlastník pozemku zajistit sám na vlastní náklady, není to povinností Povodí Labe, avšak upravovat pozemky na břehu řeky, lze pouze takové, které jsou ve Vašem vlastnictví, nikoliv ve vlastnictví Povodí Labe.

Výsadba ovocných stromů
Obec získala dotaci na výsadbu ovocných stromů ve výši
138.141,-Kč. Dotace je ze Státního fondu životního prostředí a je ve výši 100% uznatelných nákladů. Podmínkou získání dotace je komunitní výsadba těchto stromů.
Zapojte se proto do této výsadby v sobotu 7. května na
louce proti obecnímu úřadu. Sebou si vezměte pracovní
oblečení a rukavice. Rýč a lopata výhodou. Občerstvení zajištěno - opékání špekáčků, teplý čaj, alko i nealko.

Smrtící pamlsky
Majitelé koček by se měli mít na pozoru, jejich zvířata se někdo pokouší sprovodit ze světa. Poté, co se
v obci řešila otrávená návnada pro psa, bohužel tu máme
další případ otrávených koček. Již více než 7 koček,
jejichž majitelé bydlí v těsném sousedství, bohužel někdo otrávil. Obec zvažuje, že se obrátí na policii a to
především proto, že zvířata uhynula v místech, kde
si běžně hrají děti. V případě, že by v těchto místech
někdo pokládal otrávené návnady, pro děti by tato
místa byla velmi nebezpečná. Doufáme, že tímto
upozorněním se osoba, která toto dělá, zamyslí a od svého dalšího jednání upustí, aby nebylo nutné
se obracet na policii. Žádáme však majitele koček,
aby zajistili jejich kastraci, protože je pravdou, že
se
v
obci
nekontrolovatelně
kočky
množí.

Tříkrálová sbírka
V České Metuji jste mohli 8. ledna potkat hned tři skupinky tří králů.
S vedoucí první skupinky Míšou Vaněčkovou koledovaly Verča Kleinerová, Kája Trýznová a Sára Hilsherová,
žákyně základní školy.
Druhou a třetí skupinku vytvořily děti z mateřské školy, které doprovázela učitelka MŠ Lenka Šumberová.
Ve skupince mladších králů koledovaly Klárka Pospíšilová, Eliška Trýznová a Kristýnka Klimešová. Ve třetí skupince koledovaly Markétka Rutarová, Elinka Šimerová a náš předškolák Vítek Postava.
Možná i Vás potěšilo zpívání a přání všeho dobrého do nového roku, což se projevilo nejen vlídným přijetím
koledníků, ale i plnícími se pokladničkami.
Díky Vašim příspěvkům se v České Metuji vykoledovalo pro charitativní účely 6 870 Kč
Velkou radost však měli naši koledníčci také z dobrot a z pohoštění, kterými jste nás obdarovávali.
Poděkování patří také paní Lence Rutarové a paní Dominice Lilingové, které doprovázely skupinky dětí z MŠ
a zajišťovaly fotodokumentaci.
Věříme, že návštěva Tříkrálových skupinek Vás potěšila, a moc děkujeme za Vaši štědrost.
Lenka Šumberová

Zprávy ze školky
V prosincových dnech jsme se těšili na příchod Ježíška, zpívali koledy, pekli perníčky, vyráběli přáníčka,
svícny, ozdoby na stromeček a anděly z dřevěných polínek. Spoustu těchto výrobků děti nabízely
v samoobslužném jarmarku v prostorách MŠ. Děti si ustrojily stromeček a těšily se z bohaté nadílky. Chlapce nejvíce potěšila kuličková dráha a florbalky. Dívky měly největší radost z kosmetického stolku. Tento předvánoční čas byl pro nás náročný, protože nám onemocněla p. učitelka Šumberová. V tomto období byl krátce omezen provoz MŠ - a to od 6:30 do 14:30.
Začátkem
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proběhla
Tříkrálová
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pod
vedením,
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učitelky
Šumberové a obcí byl slyšen zpěv koled „našich“ dětí ze školky.
V lednu nás opět zastihla nemoc, tentokrát p. učitelky Kobrové, kterou přišla zastoupit p. učitelka Sádovská.
Olympiáda probíhala i u nás. Děti vyrobily pochodeň, vlajku a slavnostním nástupem zahájily
školkovou zimní olympiádu. Každý den jsme soutěžili jak venku, tak v herně. Nakonec všechny děti
dostaly zaslouženou medaili a diplom. Na přelomu února a března se děti nejvíce těšily
z
masopustního
týdne.
Seznámili
jsme
se
s
tradičními
masopustními
maškarami
a co by to bylo za masopust bez hodování. Naučili jsme se zakládat kvásek a upéct koláče.
Nakonec jsme si užili pohádkový karneval a převlékali se do kostýmů. K vidění byli indiáni,
čarodějky, víly, piráti, hasiči, berušky ale i princezny jako je Popelka a Locika
Teď
už
se
těšíme
na
příchod
jara,
které
jsme
přivolali
vynášením
Morany.
Začátkem
května
proběhne
zápis
do
mateřské
školy.
Zájemci
mohou
sledovat stránky školy www.zspolice.cz nebo další informace získat přímo v MŠ u učitelek.
Za mateřskou školu
Učitelka Anna Kobrová

Výročí - Ludvík Kracík
Narodil se 31. ledna 1934 v Hlavňově čp. 79 (dům v zatáčce cesty na Hvězdu), do zemědělské rodiny. Byl nejmladší ze čtyř dětí, během války mu zemřel otec. Po válce přesídlili s matkou a staršími sestrami Ludmilou a Alžbětou do České Metuje – Vlásenky. Vyučil se strojním zámečníkem, po vojenské službě se oženil a narodily se mu dcery Jana a Věra. Byl velmi pracovitý, aktivní, přestavoval rodinný dům čp.
17 ve Vlásence. V polickém Kovopolu, kde byl zaměstnaný, byl oceněn diplomem za vynikající práci.
Byl také obětavý a zapálený člen metujského hasičského sboru, jeho dlouholetý strojník. Zúčastnil
se řady soutěží a zásahů u místních požárů na Skalce, na Bischofsteinu, ve Žďáře i jinde. 22.března
1972 vypukl požár trávníku v prostoru od Solovic k Vlásence. Po vyhlášení poplachu sirénou
nasedl Ludvík Kracík do svého auta a krátce poté při jízdě do metujské zbrojnice v důsledku infarktu
narazil do podezdívky domu čp. 9 a zahynul. Bylo mu 38 let.
Při rozloučení v Polici nad Metují byl přítomen celý metujský sbor a další hasičské (tehdy požárnické) sbory z okolí, spoluobčané z Metuje a široká veřejnost. Po mši v kostele byla rakev vezena na
lafetě přes náměstí ke Kovopolu, kde se s ním smutečním proslovem rozloučili i spolupracovníci.
Ludvík Kracík odpočívá s manželkou Janou (později Petrovou) na polickém hřbitově, jen pár kroků vpravo od hlavní brány. Soutěž hasičských družstev, kterou pořádá SDH Česká Metuje, nese už dlouhá léta název Memoriál Ludvíka Kracíka.
Zdroje: vzpomínky paní Věry Janečkové a pana Arnošta Kohla, archiv rodiny Vintrových a Klimešových.

Marie Vintrová

Poděkování
Rádi bychom poděkovali zastupitelům obce Rostislavu Haitlovi, Janu Trýznovi a hasičům Davidu Dubišarovi za pomoc při povodni, kdy nám ochotně pomohli s rovnáním pytlů s pískem, aby se nedostala voda do domu. Byla to pro nás velká pomoc.
Zaňkovi

Velikonoční jarmark
Zastupitelstvo obce ve spolupráci
s MŠ Česká Metuje
Vás srdečně zve na

Velikonoční
6. 4. 2022

JARMARK
od 16:00

na sále Kulturního domu
Pro děti je připraveno drátkování
Prodej velikonočních výrobků:
výrobky dětí z MŠ
výrobky paní Eliášové, Vítkové a dalších
16:00 vystoupení dětí z MŠ
16:15 zahraje skupina DAMTRIO
Občerstvení zajištěno

Vstupné dobrovolné

Životní jubilea
V měsíci květnu oslaví:
pan Jaroslav Čepelka (6.5.)
paní Anna Škodová (23.5.)
V měsíci červnu oslaví:
paní Ludmila Klimešová (17.6.)
paní Věra Paloušová (20.6.)
Všem přejeme hodně zdraví !!!
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