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Slovo starosty

Vážení sousedé,
prý nás čeká nejkrásnější roční období (dle některých) – pestrobarevný podzim. No nádhera – déšť, chlad
a ranní mrazíky. O překot sbíráme úrodu, a to dokonce i tu, která nám nechutná a kolikrát ani není naše. Do
zahrady se nám stěhují užiteční ježci a my co máme doma urostlé, statečné psy s hlasem jako zvon, kteří si
myslí, že jsou neomezenými vládci „své zahrady“, máme o popularitu u sousedů postaráno. Ježek, ten prevít
za noc nachodí až 1500 m. Takže ani přemístění tohoto tvorečka, pod rouškou tmy, do sousedovic zahrady, moc nepomáhá. Buď se vrátí sám, nebo Vám ho soused, opět pod rouškou tmy, strčí přes plot zpátky.
Nicméně podzim u nás v obci začal velkolepě - Metujskou stezkou, výstavou fotografií, kronik
o historii obce a spolků, výstavou modelů, jarmarkem a setkáním občanů u příležitosti 615letého
výročí obce. Můžeme se přít, zdali roky sedí nebo jsme něco ulhali, ale setkání s Vámi v tu sobotu
stálo za to. Věřím, že jste si to užili stejně jako já a dívčí trio M+M+M. Medaile byla zasloužená.
Teprve doma jsem si uvědomil, jak dalece byli naši hasiči na nás připraveni.
Všem co dorazili moc děkuji - byli jste úžasní. Udělali jste nám velkou radost a jen připomínam, že za rok má
obec 616 let.
Přeji Vám klidný a barevný podzim
Váš starosta

Informace z obecního úřadu

Dne 30. 9. 2021 proběhlo veřejní zasedání zastupitelstva obce, kde byly projednávány následující body:
•

•

Schválení nové obecně závazné vyhlášky o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – nová vyhláška byla
přijata z důvodu nového zákona, výše poplatku se zvýšila na částku 580,-Kč. Poplatek však musí být uhrazen do 31. 3. 2022.
V případě, že do této doby poplatek uhrazen nebude, bude obec účtovat penále!
Schválení prodeje pozemku č. 792 v katastrálním území Skalka u České Metuje.

•

Schválení záměru směny pozemků v katastrálním území Česká Metuje č. 63 za
část pozemku č. 378 a část pozemku č.
388, tak jak bylo zveřejněno v záměru.

•

Schválení
výběru
nového
provozovatele
Restaurace
na
křižovatce.
Novým nájemcem restaurace byl odhlasován
pan
Štefan
Lučan.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
V pátek 8. října se ve 14:00 hod. otevřou volební místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny, volit můžete až do 22.00 hod. a poté v sobotu 9. října od 8:00 hod. do 14.00 hod. Volební místnost v České Metuji naleznete na sále Kulturního domu. Hlasovací lístky získáte buď ve volební místnosti, nebo
je do schránek dostanete nejpozději 5. října. Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Volič obdrží ve volební místnosti prázdnou úřední obálku, do které vloží jeden hlasovací lístek, který vhodí do urny.

Využití dotace na koupi nemovitosti
Obec Česká Metuje využila dotační výzvu Ministerstva financí na koupi nemovitosti, která bude sloužit
k nájemnímu bydlení. Bylo zažádáno o dotaci, ve výši 90%, na nemovitost na adrese Vlásenka č.p. 20, kterou obec od Zemědělského družstva Ostaš zakoupila za částku 1.358.078,-Kč. Tato cena byla stanovena znalcem. Částka byla zaplacena a na Ministerstvo financí byla zaslána žádost o proplacení dotace. Dotace byla
obci přidělena a obec získala z Ministerstva financí zpět částku 1.241.893,-Kč. Vzhledem k tomu, že nebylo
možné zažádat v dotaci i o přilehlý pozemek, tento obec zakoupila za částku stanovenou znalcem ve výši
92.449,-Kč. Obec tak získala nemovitost na adrese Vlásenka 20 a přilehlý pozemek za částku 208.634,-Kč. Do
budoucna by v této nemovitosti měly vzniknout nové nájemní byty. Dále obec zakoupila nemovitost, která na pozemku stojí (budova bývalého kravina - seník). Za tuto nemovitost obec zaplatí částku 429.230,-Kč.

Místní obchod potravin
Provozovatelka obchodu Marie Jursová nabízí občanům objednávání potravin. Je možné si objednat pečivo,
abyste měli jistotu, že na Vás zbyde. Dále je možné si objednat vepřové a hovězí maso, chlebíčky a zákusky. Slečna Jursová si je vědoma toho, že v obchodě chybí některé potraviny, ovšem velkým problémem je nedostatek
kupujících. Potom, co nakoupila veškeré potraviny, které nikdo nekupuje, jí leží peníze v těchto potravinách.
Prosíme občany, podpořte místní obchod svými nákupy a v případě, že něco v obchodě nenaleznete, požádejte
provozovatelku obchodu o to, aby toto zboží doplnila. Obec se snaží z vlastních i krajských zdrojů obchod podporovat, ale bez Vašich nákupů to nepůjde. Bohužel nikdo nechce tyto malé obchůdky provozovat. Jak jsme již
psali dříve o obchod v České Metuji, i přes to, že je dotován obecními i krajskými penězi, neměl nikdo zájem.

Odpady
Znovu apelujeme na občany, aby při odevzdávání odpadu na sběrné místo, dodržovaly následující provozní
řád sběrného místa:

Sběrné místo není určeno pro podnikatele!!!!!
Zařízení je určeno pro odkládání a uložení těchto
odpadů:

Odpady, které nespadají do žádné skupiny ukládaných
odpadů, nebudou na sběrné místo přijímány. Na sběrné místo nelze uložit:
• Stavební odpad (cihly, betonové části, omítky,
dráty, vodovodní a odpadní trubky, vata, stavební polystyren). Tento odpad si musí každý občan zlikvidovat sám na vlastní náklady!!!

•

Kovový odpad všeho druhu

•

Velkoobjemový plastový odpad, který nelze uložit do kontejnerů k tomu určených

•

Starý nábytek a jeho části (musí být úplně rozložený)

•

Plasty (pouze ty, které vzhledem ke svým
rozměrům nelze uložit do kontejneru)

•

Elektroodpad všeho druhu

•

•

Velkoobjemový komunální odpad, který nelze
uložit do popelnice

Papír, sklo, nebezpečný odpad (je vybírán vždy
až po stanovení termínu specializovanou firmou)

•

Textil (kontejner umístěn u obchodu potravin,
znečištěný a zničený textil vložte do popelnice)

Využívat toto zařízení může každý občan, který řádně platí poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu
u Obecního úřadu v České Metuji

Řešení čištění odpadních vod v obci
V letošním roce skončila platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Obec
tedy musela zažádat o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod na odboru životního prostředí v Náchodě a získala povolení na dobu určitou, a to nejdéle do 31. 12. 2024, kdy však vypouštěné odpadní vody musí splňovat přísné limity stanovené vyhláškou. Už nyní, za současného stavu, však obec
tyto hodnoty není schopna dodržet, a proto je nutné ihned přistoupit k řešení čistění odpadních vod.
Zastupitelstvo obce Česká Metuje na veřejném zasedání 17. 6. 2021 rozhodlo o individuálním způsobu čistění odpadních vod v obci, kdy bylo odsouhlaseno, že zajistí a zafinancuje projektovou dokumentaci k individuálnímu čistění odpadních vod. Projektová dokumentace bude zajištěna včetně vydání stavebního povolení. Obec rozdala do všech domácností dotazníky, kdy zjišťovala, kolik nemovitostí bude
mít zájem o zajištění projektové dokumentace. Zpět na obec se vrátilo celkem 87 vyplněných dotazníků, v nichž majitelé nemovitostí požadují zajištění projektové dokumentace. Případný příspěvek na samotnou realizaci čištění odpadních vod, bude dořešen do prvního čtvrtletí roku 2022. Pokud jste nedostali dotazník a máte o projektovou dokumentaci na čištění odpadních vod zájem, volejte na obecní úřad.
Obec nyní vypíše zadávací dokumentaci na výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace. Poté,
co bude vybrán dodavatel a bude s ním sepsána smlouva, začnou se projektové dokumentace realizovat.
Následně Vás navštíví projektant, který s Vámi individuálně vyřeší variantu, která pro Vás bude nejoptimálnější
a bude respektovat, v případě, že to bude technicky možné, Váš výběr. Na výběr bude čistírna odpadních vod, tříkomorový septik s biologickým nebo zemním filtrem a někde, kde bude technicky vyhovující tříkomorový septik, lze tento septik doplnit pouze zemním filtrem. Přečištěné vody bude možné vypouštět buď do obecních stok,
přímo do vodoteče nebo někde nejideálnější variantou bude vsak na pozemku. To vše s Vámi probere projektant.
Protože v současné době musí obec nechávat analyzovat vzorky odpadních vod, které jsou vypouštěny do
vodního toku a tyto vzorky nesplňují požadované limity, je nutné u všech domácností provést odvoz kalů
z Vašich septiků a čističek. Potvrzení o vývozu kalů bude obec požadovat předložit do konce února roku 2022.

Virové onemocnění rostlin Šarka
Napadá peckoviny jako meruňka, třešeň, broskev, ale především švestky. Předejít tomuto onemocnění lze pouze
výsadbou kvalitního sadbového materiálu z prověřených zahrádkářských center. Proti virovému onemocnění
Šárka neexistují žádné účinné chemické látky, nelze tedy vyléčit. Toto onemocnění se přenáší především roubováním a mšicemi, které přenášejí viry na svých sosácích, to je však jen na velmi krátkou vzdálenost,
protože viry velmi rychle pozbývají účinnost. Důležité je listy z napadeného stromu shrabat a spálit.
A v případě, že je již strom napaden tak, že jsou listy i plody zdeformované, nezbývá než strom
zlikvidovat a zasadit jiný, který bude proti Šarce rezistentní.

Metujská stezka
Již od pátečního večera s napětím zastupitelé sledovali vývoj počasí. S nadšením přivítali v sobotu ráno slunečné počasí, které provázelo celou Metujskou stezkou, kam vyrazilo téměř 30 účastníků. Tato akce byla podpořena SCLLD MAS Stolové hory, z.s. Na 6 stanovištích plnily děti, ale i dospělí připravené úkoly. Přímo na startu
byl prověřen postřeh a logické myšlení při počítání zapeklitého matematického příkladu. Na druhém stanovišti
byly prověřeny znalosti pohádek a skládání slov, další stanoviště prověřilo zručnost a koordinaci pohybů na opičí stezce, po které se pokračovalo k chytání rybiček na čas. Střelnice byla umístěna pod bytovkami a tady všem
„vytřela zrak“ při střelbě ze vzduchovky mladá slečna, která jako jediná trefila špejli. Poslední stanoviště čekalo
opět na hřišti, kde si účastníci mohli zastřílet z luku. Po splnění všech úkolů čekala na každého malá odměna.
Ve velké zasedací místnosti probíhala výstava dobových fotografií a kronik zobrazující historii obce a Modelářský klub Česká Metuje vystavil modely svých členů. Vystaveny také byly nové letecké fotografie obce.
Odpolední program byl připraven pro všechny bez rozdílu věku. Modelářský klub vystavil své modely, které bylo možné vyzkoušet nejenom řídit, ale i svézt se na nich. Zakoupit bylo možné regionální produkty.
Mladí hasiči představili při svých ukázkách hasičský sport. Nově zakoupený stan poskytl návštěvníkům
příjemné posezení při poslechu hudby kapely Struna. Ochutnat bylo možné delikatesy jako zvěřina na lorně, kterou připravil pan Josef Vlček, za přispění Mysliveckého spolku Metuje, který střeleného divočáka věnoval na akci jako sponzorský dar, za který děkujeme. Pečenou kýtu, jelení guláš a dršťkovou polévku připravila Restaurace na Křižovatce. Pořadatelé nezapomněli ani na děti, kterým připravili atrakce jako
skákací hrad, nafukovací šipky, bumper ball a malování na obličej. Nejzábavnějším okamžikem se stal štafetový běh na 100m, který uspořádal Sbor dobrovolných hasičů. Někteří běžci měli problém zkoordinovat ruce
a nohy a někteří dokonce „vyběhli“ z dráhy :-), všichni však šťastně doběhli do cíle a tak se už nyní můžeme těšit na další ročník štafetového běhu na 100m. Bude překonán celkový čas štafetového běhu 19:01:76?

Stará škola

Začal nový školní rok. Nejspíš ještě většina Metujáků, ba i těch školou povinných ví, že naše dnešní mateřská školka sloužila původně (do roku 1977) jako základní škola. Ale pomalu přibývá těch, kteří netuší, že se zachovala také stará, roubená a tedy poměrně vzácná budova jednotřídní staré školy čp. 47, naproti kapli Panny Marie, dostavěná v roce 1875. V ní se pak do začátku 30. let
minulého století vystřídalo několik učitelů. V roce 1919 k ní byla přistavěna původně dřevěná kůlna.
V roce 1929 byl správcem školy jmenován Emil Klesl, který v ní také bydlel a už od počátku usiloval o vybudování
nové, moderní školy. Průměrná návštěvnost se před 1. světovou válkou pohybovala kolem čtyřiceti dětí, a to včetně několika z Německé Metuje, Vlásenky, Skalky, Dědova, Žďáru, Vápenky, Stárkova nebo i Teplic. Později počty
mírně poklesly. Pan učitel Klesl šel s dobou: od 6. února 1931 bylo i v naší dřevěnce zavedeno vyučování „Školským rozhlasem Radiojournalu“ v Praze. Aparát – třílampovku Telefunken – zapůjčoval zdarma sám pan učitel.
Když byla v roce 1933 otevřena nová škola, byla stará prodána koláři Františku Michlovi a jeho snoubence, slečně Hejnyšové. Zájem tehdy projevil i statkář Josef Grätz z čp. 3, proto do soutěže vstoupil továrník Adolf Knoll s vyšší částkou, jelikož nechtěl, aby škola, kterou vždy finančně podporoval, přišla do německých rukou. Pak ji postoupil koláři Michlovi, kterému se místo hodilo, protože blízko pod ním byla
kovárna. V posledních desetiletích byla dřevěnka kvůli nezájmu svých majitelů ve velmi zanedbaném
stavu. Z komunikace vedoucí od kulturního domu do Vlásenky už dávno není kvůli zeleni vidět. Současní majitelé, kteří vůbec netušili, že jde o bývalou školu, letos odstranili náletové dřeviny před štítem, školu viditelně očistili a vyklidili vnitřní nepořádek. Zároveň ochotně dovolili vnitřek budovy zdokumentovat. Čeká je ještě mnoho práce, na jejímž konci se, doufejme, metujská stará škola dočká své bývalé krásy.

Snímky zachycují současný stav staré školy, pohled z komunikace do Vlásenky kolem r. 2000
a někdejší vybavení učebny. Ve skupině dětí pózujících s p. učitelem Kleslem u původního štítu Šolcova statku čp. 1 (foto z počátku 30. let) dokážeme určit některé pradědečky a prababičky:
1. řada nahoře: zprava Jarda Winter, druhý Franta Hlaváček, třetí Vlasta Vajsar; druhý zleva Jan Olda Beneš. 2. řada shora, dívky: druhá zprava Anička Michlová („krejčích“) - Veissarová, čtvrtá Emilka Michlová
(„tesařova“) - Šálová a druhá zleva Lenka Veissarová – Hilscherová. 3. řada shora: druhá zleva (křestní?)
Šolcová - Štěpánová, třetí zleva Zdena Knollová - Hubková. Čtvrtá (křestní ?) Šedková. Uprostřed v pruhované zástěrce Máňa Michlová („zvoníkova“) – Klimešová. První zprava Toník Palouš a třetí zprava Aninka
Hlaváčková. 4. řada, sedící: druhý zleva Franta Ducháč, čtvrtý zleva Olda Ducháč, druhý zprava Jindra Vajsar.
(Zdroje: archív OÚ, Kronika národní školy v České Metuji – SOA Náchod.
Poděkování za spolupráci: panu A. Kohlovi, rodině Šálových a paní D. Vaněčkové.)

Marie Vintrová

Hasiči
Vážení spoluobčané,
Dovolte nám zmínku o činnosti kolektivu mladých hasičů v České Metuji. Počátek roku až takřka do
jeho poloviny byl omezen, jako vše v naší zemi, opatřeními omezujícími šíření pandemie Coronaviru.
Po úspěšných nominačních kolech jednotlivců dorostenců, se naše dorostenky Adéla Štěpánová a Andrea
Pavlů probojovali na MČR dorostu do Zábřehu na Moravě. Zde zabojovali a Áďa skončila ve své kategorii na 4. místě a Ája ve své kategorii na 13. místě. Je to další obrovský úspěch našich mladých sportovců.
Družstvo starších hasičů ve složení: Adéla Štěpánová, Lukáš Vajsar, Andrea Pavlů, Natálie Kleinerová, Šárka
Stillerová, Přemysl Řezníček, Kristýna Šturmová, Martin Chuchel a Sára Hilscherová po vítězství v okresním
postoupili do krajského kola do Hradce Králové. Zde se jim velice dařilo a výborným výkonem obsadili
5. místo. Štafeta 4x60m ve složení Lukáš Vajsar, Adéla Štěpánová, Šárka Stillerová a Andrea Pavlů
si zaběhla svůj rekord a v této disciplíně zvítězili.
Hned následující týden jsme se všichni sešli na našem každoročním tábořením pod názvem Kemp
2021. Kemp se uskutečnil od 11 do 16.7 za finanční podpory MŠMT a spolupráce obecního úřadu v České Metuji. V tomto týdnu jsme doháněli výuku, sportovní a praktické dovednosti v oblasti požární ochrany. Kemp byl zakončen celodenním výletem do Orlických hor na novou rozhlednu do Velké Deštné.
O prázdninách jsme se scházeli na tréninky buď na hřišti, kde máme postavenou dráhu z překážek, které jsme pořídili z dotace, kterou nám poskytl KÚ KHK a příspěvku obecního úřadu na činnost kolektivu mladých hasičů. Nebo před hasičskou zbrojnicí, kde taky trénujeme další disciplíny. Letos ještě budeme pořizovat překážky na požární sport, na které použijeme státní dotace.
11.9 se družstvo starších zúčastnilo okresní soutěže v Žernově. Zde se nám opět dařilo a obsadili jsme 1. místo. V odpoledních hodinách se všichni mladí hasiči a vedoucí zúčastnili oslav 615
let od první zmínky o vzniku obce. Předvedli jsme ukázky z naší činnosti a soutěžních disciplín,
ve kterých soutěžíme v průběhu roku. Uspořádali jsme I. ročník závodu ve štafetě běhu na 100m,
,, sportuje celá Metuje“ Z tohoto závodu bychom chtěli vytvořit tradici při naší další činnosti.
Poslední naší akcí byla 18. 9 soutěž v Brzicích. Jednalo se o soutěž jednotlivců v disciplínách TFA ,, Železný
hasič přežívá“ v silových disciplínách. I zde se nám dařilo, Adéla Štěpánová a Martin Hilscher obsadili ve svých
věkových kategoriích 3. místa a nejlépe se dařilo Sáře Hilscherové, která zvítězila a vybojovala si zlatou medaili.
vedoucí kolektivu mladých hasičů

Výstava kronik a fotografií zobrazující historii obce
Při oslavách byla možnost prohlédnout si výstavu fotografií a kronik, která zobrazovala historii
obce a spolků, které v obci působí. Tuto výstavu
bude možné znovu shlédnout na sále Kulturního domu během voleb do Poslanecké sněmovny.
Výstava tak bude přístupna od pátku 8. října od
14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 9. října od 8.00
hod. do 14.00 hod. Výstava bude volně přístupná.

Univerzita třetího věku
Od konce září se opět otevřela univerzita třetího věku, jejíž účastnice vstupují již do 5 semestru. Vybraným tématem kurzu je: „Pěstování a využití jedlých a léčivých hub“. V případě, že máte zájem kurzy také navštěvovat, obraťte se na obecní úřad. Kurzy se konají jednou za 14 dnů ve středu od 14.45
a jsou v délce od 45 minut do 70 minut. Rádi na kurzu přivítáme jak nové účastnice, tak i účastníky.

Máte zájem psát články do Metujského zpravodaje? Velmi rádi Vás přivítáme do
našeho týmu. Jsme otevřeni změnám, novým článkům i rubrikám. V případě zájmu se obraťte na obecní úřad nebo na email mistostarosta.metuje@seznam.cz

Životní jubilea
V měsíci říjnu oslaví:
paní Růžena Špačková (18.10.)
paní Věra Berková (20.10.)
V měsíci listopadu oslaví:
paní Mgr. Marie Vintrová (9.11.)
paní Růžena Culková (11.11.)
paní Jaroslava Hrnčířová (23.11.)
V měsíci prosinci oslaví:
pan Zdeněk Šturma (24.12.)
Všem přejeme hodně zdraví !!!

“Metujský zpravodaj“ vydal OÚ nákladem 150 výtisků, pod registr. číslem MK ČR E14365. Toto číslo vyšlo v září 2021. Grafická úprava Tereza Dušková.

