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Informace obecního úřadu
• V současné době je dokončena rekonstrukce kuchyně restaurace v kulturním domě. Byly položeny dlažba a obklady stěn.
• Velká pozornost je v tomto období věnována dokončení přípravných prací pro výstavbu kanalizace v obci. To znamená podání
žádosti o rozhodnutí a stavební povolení, aby bylo možné podat žádost o dotaci.
• Proběhlo výběrové řízení na technický dozor a BOZP na stavbě.
• 16. října 2017 se konal audit hospodaření OÚ, proběhl bez závad.
• Byla opravena místní komunikace části obce Skalka.
•POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ:
Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině od šesti měsíců stáří a pak pravidelně dle vakcinačního
schématu, který udává výrobce vakcíny. Tím se tedy mění zaběhlá povinnost každoročního očkování. Dle výrobců je možno nyní psy
očkovat proti vzteklině jednou za dva až tři roky. Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy
každoročně přeočkovat. Během hromadného očkování si můžete zakoupit odčervovací preparáty a preparáty proti zablešení.
Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti let. Psi by měli být na vodítku a méně hodní jedinci by měli být opatřeni
náhubkem.
•Termín hromadné vakcinace: sobota 18. listopadu 2017
Česká Metuje:
u kulturního domu
9.45 - 10.00 hod.
Žďár nad Metují: u hospody
10.05 - 10.10 hod.
Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v průběhu listopadu a prosince i v ambulanci v Suchém Dole 130,- Kč.
MVDr. Kulich Miroslav, Veterinární ambulance Suchý Důl tel: 602 628 885

• Ve dnech 1. a 2. září 2017 proběhla oslava 130. výročí založení SDH v České Metuji :

(foto L. Vacek)

(foto M. Vintrová)

Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu: dámám Haně Seidlové (2. 8.), Alžbetě Tupcové (18. 9.),
Věře Burešové (8. 9.), Aleně Ládové (17. 9.) a pánům Ivanu Krausovi (6. 9.) a Milanu Karáskovi. Hodně zdraví!!!
Obecnímu úřadu v České Metuji:
děkuji za blahopřání a dárkový balíček k mému životnímu jubileu.
Zároveň děkuji za milou návštěvu paní Zdeně Pacholové a paní Daně Špačkové!

Seidlová Hana

Blahopřejeme také Lukášovi: velmi dobře si v létě na „Přeboru České obce sokolské
mladších žáků/žákyň“ v Prostějově vedla čtyřčlenná skupina závodníků polického
a náchodského Sokola, mezi nimi také Lukáš Vajsar z České Metuje. Společně vyhráli soutěž
družstev a za odměnu získali pobyt v táboře v rakouských Alpách, který každoročně pořádá pro
vítěze sokolská župa Švýcarská. Trenérka Edita Bukovanová říká: „…ona je to strašná dřina.
Těžko si nezasvěcenému představit, co ty děti musejí umět…“
(Zdroj: Polický měsíčník, červenec-srpen 2017, str. 39)

Pepíkovi Cibulkovi se daří
Na otázku, jak si letos vede náš nadaný šachista, odpověděl jeho otec, pan Josef Cibulka, který
synovu koníčku věnuje hodně času a na turnaje ho doprovází: „…občas se mu podaří něco
vyhrát, ale má to poměrně náročné a nic není zadarmo. Takže trénuje pětkrát týdně
a o víkendech má zápřah. V současné době hraje jeden týden v neděli nejvyšší soutěž - krajský
přebor za muže Hronova. Ob týden v neděli hraje krajskou soutěž za muže v Broumově
a zároveň 1. ligu mládeže za ŠŠPM Lipky Hradec Králové. Ta se hrává většinou v sobotu.
Navíc bude hostovat za Pandu Rychnov n/Kněžnou v Krajském přeboru žákovských družstev.
A to na první šachovnici (http://www.panda-rk.cz/ pod odkazem Jan Horák). K tomuto
připočítejme skvělé desáté místo na Mistrovství ČR v rapid šachu a celkové vítězství v seriálu
Velkých cen Královéhradeckého kraje - celkem pět turnajů (2x zlato, 2x stříbro, 1x bronz).
Zároveň pomohl družstvu Hronova muži A k vítězství v Krajském přeboru v rapid šachu
čtyřčlenných družstev, a to nejlepším výkonem na čtvrté šachovnici - 5,5 bodu ze sedmi
možných. Teď ho čeká týdenní turnaj v Harrachově - Mistrovství Čech v kategorii H16, kam se mu podařilo postoupit díky umístění v Krajském
přeboru mezi staršími kluky. Tam těch šancí moc nebude, ale jako zkušenost to bude dobré. Šachy jsou úžasná hra a díky nim nemá čas na
lumpárny.“
(vin.)

Vzpomínka na pana Karla Berku
Život v každé obci je takový, jaký si ho občané svojí aktivitou vytvoří. Vážíme si těch, kteří České Metuji věnovali kus
svého života. Patří k nim nepochybně také pan Karel Berka. Znali jsme ho jako nadšeného modeláře, ale méně se
už ví, že se jako člen zdejšího Svazarmu věnoval v letech 1958 – 1961 střelectví. Pod hlavičkou Svazarmu pak
od roku 1979 vedl dlouhá léta letecké modeláře, kteří po zrušení této organizace r. 1989 pracovali pod názvem
MODEL KLUB. Od roku 1981 se na loukách poblíž silnice na Polici konaly hojně navštěvované soutěže RC - V 2
„O pohár Ostaše", v 90. letech také mistrovství republiky leteckých modelářů - větroně.
Pan Berka - Karel, Karlík (jak ho laskavě přátelé často oslovovali nebo jmenovali) nás 9. srpna 2017 po krátké
nemoci navždy opustil ve věku nedožitých 91 let. Modelářstvím, svým velkým koníčkem, se zapsal do historie
ČeskéMetuje.
(vin.)
Zemřel Karel Berka - modelář a renesanční člověk
Modelářů, kteří s Karlem pamatují jeho i své modelářské začátky, je nejen v této obci mnoho. Já bych dnes rád
zavzpomínal na léta 2015 – 2017, kdy jsme s Láďou Eliášem, bratrem Lukášem a Járou Čepelkou zahájili činnost
modelářského kroužku: logicky jsme ho včlenili do stále fungujícího Modelářského klubu Česká Metuje, jenž zde
fungoval a funguje. Karlík byl tehdy stále jeho předsedou a to, že v Metuji opět modelaří děti, mu jistě vlilo novou
energii do žil. Pokud mu zdraví dovolilo, nikdy si nenechal ujít příležitost mezi nás přijít. Když jsme chystali nějakou akci, ať už ježdění s RC modely,
či výstavy v Metuji, nebo loni v Polici nad Metují, Karel byl vždy nejen u toho, ale také obtelefonoval své přátele a kolegy modeláře s informacemi
o jejím konání.
V Polici jsme pořídili i fotografii Karla s naší omladinou. Je na ní zachycen jako nejstarší metujský modelář a Eliška - dcera bratrovy přítelkyně - jako
nejmladší (MZ 3/2016 – pozn. red.). Inu, to píše sám život, jak říká klasik. Nejsem asi sám, komu chybí to Karlovo „…to neuhodneš, co se mi stalo!“
Náš Ondra zase vzpomíná, jak Karel přijel na jedny jízdy s RC modely s taškou na kolečkách a při odchodu domů mu říká: „Tak mně ho nalož (myslel
svůj RC tank Tiger) a já pudu domu!“
Jsme velice rádi, že jsme mohli s Karlíkem Berkou strávit krásné chvíle a snad mu i zpříjemnit podzim života.
Tak, Karle, modeláři nejen z České Metuje Ti přejí tam nahoře DOBRÝ LET!
David Vaněček

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ A KOMISE PRO OBŘADY A SLAVNOSTI
Vás srdečně zvou na

VZPOMÍNKU NA

ZESNULÉ

která se bude konat v urnovém háji na polickém hřbitově

ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v 16 hodin
K účasti na pietním aktu a uctění památky zesnulých zveme širokou veřejnost...
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