Metujský zpravodaj
Slovo starosty

Březen 2020

č.1

Vážení sousedé,

předpokládám, že letošní zimu jsme přečkali všichni tak nějak v poklidu. Sníh prakticky nebyl, přesto jsem zlomil obecní koště při jeho vyhrnování a opravdu mrazivé dny by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Pro nás
starší dobrý, pro zimní sportovce a děti zima k ničemu. Jeden by řekl - pojďme se raději těšit na přicházející jaro.
Bohužel nás však v nejbližších měsících nečeká nic z čeho bychom měli radost. O epidemii koronaviru a omezeními s ním spjatými jsme informování ze všech stran. I obec se bude v rámci možností snažit o maximální
informovanost svých občanů. Snažte se prosím sledovat veřejná média, obecní webové stránky či úřední desku.
Další nepříjemná událost nás čeká od 30.3.2020. Z důvodu opravy hlavního silničního tahu z Teplic do
Adršpachu, povede přes naši obec objízdná trasa pro valnou část dopravy právě směrem do Adršpachu.
Obec bude tímto dotčena zvýšeným provozem osobní i nákladní dopravy v obou směrech. Po dobu trvání objížďky bude v obci nainstalováno nové dopravní značení omezující rychlost jízdy na 30 km. Taktéž by
měli probíhat policejní kontroly dodržování těchto omezení. Zcela jistě to bude silný nápor na naše nervy a celkový klid v obci. Snažte se být co nejvíce opatrní při pohybu kolem hlavní komunikace, protože žádná značka pitomce nezastaví. Trvání této objížďky se může protáhnout až do konce října 2020.
Vše bude odvislé od finančních možností investora. O nových skutečnostech Vás budeme informovat.
Aspoň něco pozitivního – přeji Vám všem krásné Velikonoce a veselou pomlázku. (taky budu chodit)

Informace z obecního úřadu

Váš starosta

Dne 20. 2. 2020 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém byly schváleny následující body:
•
•
•
•
•

Rozpočet na rok 2020
Výměna vrat na hasičské zbrojnici a vedlejší garáži
Podání žádosti o dotaci na Královéhradecký kraj do programu „Obnovy venkova“ na rekonstrukci
kapličky a nákup komunální techniky (traktor)
Rekonstrukce sálu Kulturního domu a jeho zázemí (nora)
Projekt výstavby obecních bytů jako nadstavba nad místním obchodem a vypracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení

Na sál Kulturního domu byly zakoupeny nové stoly. Stávající vybavení bylo ve velmi špatném stavu, proto se zastupitelé rozhodli pro jejich výměnu. Celkem bylo zakoupeno 19 ks stolů různých velikostí za cenu 57.088,-Kč.

Použitý kuchyňský olej
Znovu připomínáme, abyste použitý kuchyňský olej a tuky dali do průhledné PET lahve,
kterou uzavřete víčkem a dejte na popelnici v den svozu komunálního odpadu.
Svozová
firma
Marius
Pedersen
tuto
PET
lahev
odveze
a
zlikviduje.

!!

Vzhledem k situaci s koronavirem se obecní úřad snaží veškeré informace dávat na obecní internetové stránky, rozesílat emaily a SMS. Žádáme o dodržování vydaných opatření. V případě, že bude mít někdo z obyvatel problém s nákupem, lékařem,...může kontaktovat obecní úřad na tel. čísle 491 541 248, kde se budeme snažit býti nápomocni.

!!

Studie byty

Vesnice roku

Obec si nechala zpracovat u architekta Mgr. Michala Kopeckého studii na výstavbu obecních bytů. Jedná se o nadstavbu dvou bytů nad místním obchodem.
Celá studie byla zkonzultována s CHKO v Polici nad
Metují, které výstavbu schválilo. Novými byty bychom do obce rádi „nalákali“ nové rodiny. Obec nyní
nechává zpracovávat kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. V případě, že bude
v roce 2021 vypsána vhodná dotace, obec o ni zažádá.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o přihlášení naší obce do
soutěže „Vesnice roku“. Obec zpracuje svoji charakteristiku na základě předem daných kritérií a následně
krajská hodnotící komise navštíví naši obec. Termín návštěvy bude obci sdělen v průběhu dubna 2020. Z tohoto důvodu žádáme občany o spolupráci v přípravě a realizaci návštěvy krajské hodnotící komise. Budeme rádi
za větší zapojenost občanů na akcích pořádaných obcí.

Beseda o Nepálu
Dne 14. 2. 2020 proběhla ve Velké zasedací místnosti
beseda s Janem Steinerem a Jiřím Trnovským o jejich
cestě
do
Nepálu.
Své
zajímavé
vyprávění
doplnili
velkým
množstvím
fotografií.
Beseda
vzbudila
velký
zájem
občanů
nejen z České Metuje, ale i ze Žďáru nad Metují
a Police nad Metují. Děkujeme za poutavé vyprávění a budeme se těšit na jejich další cestu.

Mateřská škola

Přes vánoční svátky byla dokončena výmalba Mateřské školy, kdy se malovalo v koupelně, šatně, chodbě, schodišti a vstupní hale. Výmalba byla velmi časově náročná a moc děkujeme panu Středovi, že byl
ochoten pracovat přes vánoční svátky i na Nový rok. Všichni zastupitelé se poté sešli o víkendu k úklidu, aby pomohli paní Věře Thérové. V současné době jsou veškeré vnitřní prostory školky nově vymalované.

Únor ve školce
Tento měsíc jsme si s dětmi povídali o vesmíru. Podnikli jsme výlet do Hradce Králové. Navštívili jsme nové digitální planetárium a hvězdárnu. Program byl zaměřen na střídání dne a noci, souhvězdí noční oblohy, planety. Viděli jsme astronomickou pohádku a velký dalekohled. Děti skvěle zvládly náročné cestování vlaky a městskou dopravou. Celá akce byla hrazena z projektu Šablony. Také letošní masopust jsme měli na téma vesmír. Rodiče si dali
práci a vyrobili dětem moc pěkné originální převleky. A tak jsme měli školku plnou kosmonautů a vesmírných těles.

Den otevřených dveří
			
V Mateřské škole
Mateřská škola Česká Metuje všechny srdečně zve na DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná ve středu 8. 4. 2020 od
6.00 hod. do 15.30 hod. Prohlédnout si můžete zázemí školy a paní učitelky Vám zodpoví Vaše dotazy. Mateřská škola
přijímá nové děti pro školní rok 2020-2021. Výhodou naší
mateřské školy je rodinné prostředí s nízkým počtem dětí,
logopedická péče a mnoho akcí pořádaných ve školce i mimo
školku. Prioritou je důraz na individuální rozvoj dítěte. P
Den otevřených dveří proběhne pouze v případě,
že bude zrušena karanténa a děti se vrátí do školky.

Mgr. Kateřina Voláková

Vánoční setkání v kapličce
Dne 23.12.2019 se sešlo téměř 50 lidí, aby si společně v předvánočním čase zazpívali vánoční koledy. Atmosféra, i přes ne příliš vánoční počasí, byla úžasná. Děkujeme Hlaváčkovým za
překrásné vystoupení a budeme se těšit na další rok.

Hasiči

V sobotu 22. 2. 2020 náš sbor dobrovolných hasičů uspořádal za podpory obecního úřadu již 11. ročník soutěže
v uzlování „O pohár starosty obce Česká Metuje.“ Z celého okresu se do soutěže přihlásilo 13 družstev v kategorii
mladí hasiči mladší, 13 družstev v kategorii starší a 3 družstva v kategorii dorostu. Dalších 48 závodníků soutěžilo
v kategoriích jednotlivců. Celkem o nejlepší výsledky bojovalo 251 závodníků. Sedmičlenná družstva měla za úkol
v co nejrychlejším čase štafetově uvázat lodní uzel na hadici, tesařský uzel na hadici, plochou spojku, zkracovačku,
úvaz na proudnici, lodní uzel na kolíku a tesařský uzel na kolíku. Naše nejmladší družstvo soutěžilo ve složení:
Kristýna Šturmová, Tereza Šturmová, Sára Hilscherová, Veronika Kleinerová, Karolína Trýznová, Martin Chuchel a Marián Hilscher. Všem se podařilo uzle správně uvázat a ve druhém nejrychlejším čase. S velkou radostí
si přebírali při vyhodnocení pohár a stříbrné medaile. Za družstvo dorostu soutěžili: Klára Svědíková, Andrea
Pavlů, Jakub Stiller, Martin Hilscher, Martin Hrubý, Břéťa Řezníček. Družstvo dosáhlo nejrychlejšího času bez
trestných bodů a zvítězilo. V kategorii jednotlivců starších se Šárka Stillerová umístila na krásném 3. místě a Adéla
Štěpánová ve stejné kategorii zvítězila. V kategorii jednotlivců dorostu zvítězila Klára Mihoková. Celkovým nejrychlejším časem ze všech závodníků se přeborníkem stala a pohár získala Adéla Štěpánová. Všem ještě jednou
gratulujeme. Děkujeme obecnímu úřadu za podporu a členům sboru za pomoc při přípravě a konání soutěže.
Ivan Kraus a Milada Řeháková - vedoucí MH

Omluva panu Vojtěchu Pacholovi
Velice se omlouváme panu Vojtěchu Pacholovi, v prosincovém čísle Metujského zpravodaje došlo v článku Jubilea k chybě a u jména Vojtěch Pachole vypadlo slovo pan. Toto nebylo způsobeno úmyslně. Doufáme, že pan Pachole chybu pochopí a omluví.

Pozvánky

Zastupitelstvo obce a Mateřská škola Česká Metuje
zve na

Velikonoční
Dne 8. 4. 2020 od 16 hodin
Na sále Kulturního domu

jarmark

To nejlepší z programu:
Vystoupení skupiny DAMTRIO
Prodej velikonočních výrobků
( MŠ, p. Eliášová, p. Nosková, p. Tůmová)

Občerstvení zajištěno

Pro děti je připravena tvořivá dílna:

zdobení květináčů a drátkování s Lenkou Vítkovou

Těšíme se na Vaši návštěvu

Zastupitelstvo obce Česká Metuje

Dětský

Zastupitelstvo obce Česká Metuje

zve na

karneval
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N
E
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U
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Soutěže o ceny
22. 3. 2020
od 14 hodin
O zábavu se postará DJ Jarda Jung
Občerstvení zajišťuje Restaurace Na křižovatce

zve na

Maškarní ples
21. 3. 2020

O
EN

od 20 hodin

K tanci a poslechu zahraje kapela Ledvin Stones
Nejlepší masky budou oceněny
Občerstvení zajišťuje Restaurace Na křižovatce

Š
U
ZR
Vstupné

60 Kč

Maškarní ples a Dětský karneval se v daných termínech nekonají.
Nejisté je i konání Velikonočního jarmarku.
Z důvodu opatření týkajících se koronaviru .
						
Náhradní termíny budou upřesněny. Děkujeme za pochopení.

Životní jubilea

V měsíci březnu oslavil:
pan Augustin Šolc (18.3.)

Následně svá jubilea oslaví:

pan Josef Vacek (30.4.)
pan Jaroslav Čepelka (6.5.)
paní Marcela Bílková (10.6.)
pan Václav Jirásek (14.6.)
paní Ludmila Klimešová (17.6.)
paní Věra Paloušová (18.6)

Všem přejeme hodně zdraví !!!

“Metujský zpravodaj“ vydal OÚ nákladem 150 výtisků, pod registr. číslem MK ČR E14365. Toto číslo vyšlo v březnu 2020. Grafická úprava Tereza Dušková.

