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Informace obecního úřadu
Prodejna potravin:
vzhledem k tomu, že bývalý nájemce prodejny potravin ukončil nájemní smlouvu, hledali jsme nájemce nového, u kterého by byl
předpoklad, že prodej bude na lepší úrovni než dosavadní. Podařilo se nám uzavřít smlouvu s firmou Verner. Její podmínkou bylo,
že prodejní prostory zařídí a vybaví podle svých představ tak, aby vyhovovaly jak po stránce estetické, tak po stránce hygienické.
Protože stávající provedení výloh bylo zastaralé a docházelo k velkým únikům tepla, byly osazeny výlohy a dveře nové. Celkové
náklady na rekonstrukci činí cca 120 000,- Kč.
Za nesnáze a problémy způsobené občanům dočasným uzavřením provozovny potravin se omlouváme!
Prodejní doba:
pondělí, středa, pátek
úterý
sobota

7:30 – 11:30
7:30 – 11:30
7:00 – 10:00

13:30 – 15:30 hod
odpoledne zavřeno
Prodejna Verner se těší na Vaši návštěvu!!!

Kominík:
zájemci o kominické práce se mohou přihlásit do konce kalendářního měsíce října na obecním úřadě u paní Cibulkové.
Brána u nádraží:
vzhledem k množícím se krádežím dřeva v prostoru skládky na nádraží byla obnovena bývalá brána, která se uzamyká.
Prosíme spoluobčany: pokud jedou na nádraží autem, aby pro parkování využili prostor pod nádražím.
Poděkování:
děkujeme panu Petru Svědíkovi st. za vymalování metujské kaple a paní Alžbetě Tupcové za provedený úklid a stálou péči o její
vybavení a výzdobu!
Omluva:
Vedení Zemědělského družstva Ostaš se omlouvá za problémy způsobené podzimními polními pracemi, zvláště blátem na
komunikacích. Po skončení těchto prací bude vše uvedeno do náležitého pořádku.

Zastupitelstvo obce Česká Metuje srdečně zve všechny občany
dne 27. 10. 2012 od 17.00 hodin do sálu kulturního domu
na Posvícenské posezení se živou hudbou
Hudba: RELAX pod vedením Pavla Fulky
Vstupné 50,-Kč
Hasiči:
Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval prostřednictvím zpravodaje o práci s dětmi v kroužku mladých hasičů při SDH v České Metuji. Během prázdnin jsme
schůzky nesvolávali z důvodu dovolených a účasti dětí na letních táborech mladých hasičů. Jirka Berka se zúčastnil tábora hasičů SDH Teplice
nad Metují v Dolním Adršpachu a Karolína Berková již působila jako instruktorka na letním táboře pořádaným SDH Běloves. Ostatní děti volily
společné chvíle prázdnin se svými rodinami. Nyní ale již začal nový školní rok a s ním začaly i pravidelné páteční schůzky ve zbrojnici. Jsme rádi,
že naše schůzky navštěvují pravidelně Martin Hilscher a Klárka Mihoková. Byli bychom rádi, kdyby se počet nových uchazečů ještě rozšířil. Tyto
dva adepty činnost hned chytila a zatím je výuka hasičiny baví. V září naši mladí hasiči navštívili některé soutěže. V Nízké Srbské v branném
závodu obsadili 5. místo a v Hronově na poháru starostky města všem zúčastněným vypálili rybník a tuto soutěž vyhráli. Naše dorostenka Míša
Vajsarová se umístila v Žernově na závodech 100 metrů překážek na krásném 8. místě. Mladí hasiči a dorostenci se v sobotu 13.10.zúčastnili
také kvalifikačního branného závodu v Mezilesí. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám pomáhají s vedením dětí, a obecnímu úřadu za podporu
naší činnosti. Zároveň chci požádat rodiče, aby se přišli s dětmi podívat na naše schůzky, které se konají každý pátek od 17 hodin.
Za SDH Česká Metuje
Ivan Kraus, vedoucí kolektivu mladých hasičů

Vzpomínka na metujskou Fulkovu kapelu (70. výročí)
Nejmladší Metujáci už pravděpodobně ani netuší, že naše obec měla svoji kapelu. Mirek Fulka ze zdejšího selského rodu
(na fotografii sedící uprostřed) přesvědčil r. 1942 jedenáct kamarádů, kteří neuměli na hudební nástroje ani sáhnout, aby si je
koupili a začali muzicírovat. Sám ovládal hru na harmoniku a celých 21 let řídil kapelu ve složení: Franta Ducháč – trumpeta,
později bicí, Gusta Hilscher – tenorsaxofon a klarinet, Gusta Šolc – saxofon a klarinet, Tonda Palouš – pozoun, Franta Weisser –
basa, Vlasta Klimeš – trubka, Pepík Veissar – housle, Franta Lamka – housle, Tonda Michl – klarinet, Standa Klimeš – bicí a Jarda
Vinter – saxofon. Kromě hraní na tanečních zábavách a doprovodu ochotnických představení se soubor zúčastňoval víceméně
pravidelně přehrávek a soutěží na okresní i krajské soutěži, někdy i v početně menším složení. V neděli 14. 7. 1963 se Mirek Fulka
vracel na motorce z Teplic z taneční zábavy. V zatáčce u továrny v Javoře se srazil s protijedoucí motorkou, nehodu nezavinil.
Nadaný venkovský muzikant zemřel ve věku 38 let. Na jeho místo se jiný kapelník nepostavil, kapela se rozpadla a žádná další ji
nenahradila. Ale kdoví – třeba se na některém z příštích posvícenských posezení dočkáme!

Vítání občánků:
V sobotu 27.10.2012 mezi nás přivítáme Terezku Šturmovou a Dominika Lučana.
Ať se našim nejmenším daří!
Blahopřání ke zlaté svatbě:
Ještě jednou blahopřejeme manželům Anně a Robertu Škodovým a Márii a Jaroslavu Čepelkovým k výročí zlaté svatby (6.10.).
Mnoho zdraví a štěstí do dalších společných let!

Jubilea:
k významnému životnímu jubileu přejeme vše nejlepší a především hodně zdraví paní Anně Veissarové (28.7.), Haně Seidlové (2.8.),
Věře Burešové (8.9.), Alžbetě Tupcové (18.9.) a pánům Jiřímu Čermákovi (5.8.), Milanu Karáskovi (8.8.) a Ivanu Krausovi!
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