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Slovo starosty
Vážení sousedé,
naposledy Vás zdravím v tomto volebním období. Čtyři roky utekly jako voda v Metuji a my půjdeme opět
k volebním urnám. I když se jedná o komunální volby na naší, zatím malé vesnici a nedá se předpokládat
drakonický boj o vrcholné posty, byl bych rád, kdybyste k volbám přišli. A to ať už jste byli s prací dosavadního vedení obce spokojeni nebo spokojení nebyli. Minimálně svojí účastí dokážete sounáležitost se svojí obcí.
Z mé strany je to v tomto článku k volbám vše. Ostatní ke kandidátům se můžete dozvědět na dalších stránkách. A já se v krátkosti vrátím ke dvěma posledním společným akcím.
První akcí bylo významné volejbalové utkání mužstev reprezentující Metuji a Skalku. Co říct. Skvělá atmosféra, krásné počasí, spousta krásných fanoušků (hřmot činelů byl prý slyšet až v Polici na rynku), neuvěřitelné sportovní výkony. V podstatě až na malou kaňku v podobě toho, že jsem prohrál, tak by se to dalo
považovat za velice úspěšný první ročník a založení nové tradice. Jelikož jsme sportovci každým coulem
a někteří jsme se vybrečeli večer doma v síni, blahopřeji družstvu Skalky k výhře a všem ostatním k přežití.
Tou druhou, neméně vydařenou akcí byl další ročník Metujské stezky, spojený s druhým ročníkem běhu
pro Metuji, pořádaným opět Miladou, Ivanem a našimi mladými hasiči a slavnostním odhalením
zrekonstruovaného křížku u spodní bytovky. V tomto případě musím velmi poděkovat manželům Růžence a Stanislavovi Špačkovým, že nás nasměrovali k samotné rekonstrukci kříže, dohlíželi na nás při montáži a kříž nakonec věnovali obci. Na rodinu Špačkových je pamatováno i v dokumentech v časové schránce, která byla do spodního soklu kříže umístěna.
Přeji Vám všem klidný a barevný podzim.
Váš starosta

Informace z obecního úřadu
Dne 11.8.2022 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce Česká Metuje, kde byly řešeny následující body:
•

Směna části pozemku č. 186 v k.ú.Metujka za část pozemku č. v k.ú. Skalka u České Metuje, tímto obec získá pozemek, který vedl přes asfaltovou komunikaci okolo Pánikových

•

Schválení podání žádosti o dotaci na nákup hasičského přívěsného vozíku na ministerstvo vnitra

•

Schválení dodavatele na rekonstrukci víceúčelového hřiště, vítěznou firmou je Tewikosystems s.r.o.

•

Zastupitelstvo schválilo vypracování projektu na výstavbu fotovoltaických elektráren na střechách obecních budov a v případě finanční přijatelnosti podání žádosti o dotaci na ministerstvo životního prostředí

•

Schválení
výběru
ním
úřadem,
která

•

Schválení výběru firmy na opravu vnitřních prostor kapličky, které jsou ve velmi špatném stavu,
opravu provede firma Filipčík

je

firmy
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v
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opravu
střechy
stavu.
Střechu
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pan
Petr
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Slovo místostarostky

Čtyři roky volebního období zastupitelstva utekly jako voda a já bych ráda zrekapitulovala to, co se současnému
zastupitelstvu podařilo uskutečnit. Vím, že ne pro všechny jsou následující body důležité nebo nutné a samozřejmě chápu, že někteří budou tuto činnost hodnotit jako nedostatečnou. „Nikdy se nelze zavděčit všem“. Snažili jsme se naši obec posouvat vpřed, budovat lepší zázemí pro děti, obnovovat a doplňovat obecní vybavení.
Prioritou bylo zvýšení informovanosti občanů, která byla zajištěna vytvořením nových internetových stránek
a zavedením informačních emailů a SMS. Bojovali jsme o to, aby v obci stále fungoval obchod a pošta, udržovali vlakové a autobusové spoje v obci. Každoročně úspěšně žádáme o dotaci Královéhradecký kraj na podporu
místního obchodu. Děkujeme všem, kteří místní obchod podporují svými nákupy, protože udržet obchod na
takto malé obci je doslova „boj“. Dotace z Královéhradeckého kraje byla využita také na nákup nového traktoru.
Uvědomuji si, že mnoho věcí bylo opomíjených, ale určitě ne záměrně. Příkladem je stav některých chodníků
a komunikací. Ovšem tyto věci nelze řešit pouze z rozpočtu obce, jsou příliš nákladné. Aby bylo možné zažádat
o dotaci, je nutné mít připravenou projektovou dokumentaci a v tu chvíli jsme narazili hned na několik komplikací. Ne všechny pozemky pod komunikacemi jsou ve vlastnictví obce a získat tyto pozemky do vlastnictví
je „běh na dlouhou trať“, bohužel na několik let. Přes 2 roky jsme získávali komunikaci směrem k vlakovému
nádraží, která do té doby byla ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ale podařilo
se a komunikace nám byla bezplatně převedena. Na další prozatím čekáme. Další komplikací je například čištění odpadních vod, kdy na mnoha místech bude nutné,z důvodu realizace individuálního čištění, do komunikací a chodníků zasahovat a v neposlední řadě je při rekonstrukci nutná spolupráce se Správou a údržbou
silnic. Avšak i přes tyto komplikace bude výstavba a oprava komunikací a chodníků jednou z našich priorit.
Na Vlásence došlo k výměně veřejného osvětlení a v České Metuji bude samozřejmě rekonstrukce pokračovat
poté, co ČEZ rozhodne, zda bude pokračovat v projektové dokumentaci, která svede veškeré nadzemní vedení
do země. V současné nejisté finanční situaci, tuto velmi nákladnou akci, ČEZ zvažuje zrušit. Podpora mateřské
školy je samozřejmostí, pokud chceme do obce přivést nové lidi, stejně jako možnosti bydlení. Školka byla vybavena novým zařízením šatničky a koupelny, byly doplněny herní prvky na zahradu a horní hřiště, na které
byla využita dotace z MMR. Dále obec využila dotaci ministerstva financí a zakoupila dům ve Vlásence č.p.
20, kdy nyní probíhá příprava projektové dokumentace na výstavbu nových bytových jednotek. Stejně tak byla
zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na nástavbu bytových jednotek nad místním obchodem. V obou případech se čeká na vypsání vhodného dotačního titulu. V současné době probíhají
komplexní pozemkové reformy, při kterých dojde k přesnému vymezení hranic jednotlivých parcel vlastníků
v extravilánu obce. Pozemkové reformy budu probíhat ještě několik let, avšak jde o skvělý začátek zpřesnění
a vyjasnění vlastnických vztahů. Zastupitelstvo obce rozhodlo o individuálním čištění odpadních vod, kdy jsou
zpracovávány projektové dokumentace u jednotlivých domů. Prozatím je řešena část Česká Metuje, kdy následovat bude část Vlásenka a Skalka. I přesto, že to představuje pro obec velkou finanční zátěž, je to nutností.
Ve velmi složité době plné zákazů a nařízení jsme se snažili být svým občanům nápomocni, zajistili jsme respirátory, dále termíny a dopravu na očkování proti koronaviru. Tuto dobu jsme využili k tomu,
abychom zrekonstruovali zázemí uvnitř Kulturního domu. Došlo k rekonstrukci nory, kuchyňky u velké zasedací místnosti, obecního úřadu, výmalby vnitřních prostor a přísálí. Podařilo se získat dotaci ze
SZIF na nákup nových židlí na sál. Rozšířili jsme kulturní akce, abychom se společně všichni mohli častěji setkávat. Příkladem byla komunitní akce na sázení „Metujské aleje“, které se zúčastnilo mnoho občanů. I o zeleň se obec snaží pečovat. Jen ta hospoda nám nevychází, avšak alespoň částečně se budeme snažit toto vyřešit. Chápeme, že v dnešní nejisté situaci s energiemi nikdo nechce na malé obci jít do rizika,
ale obec nemůže „dotovat hospodu“, tak jako je tomu u obchodu, na který čerpá nemalou dotaci. Obec se
bude muset vydat cestou obnovitelných zdrojů, aby si zajistila alespoň částečnou energetickou soběstačnost. Je mnoho věcí, které jsou v současné chvíli rozpracované a je zapotřebí „dotáhnout vše do konce“.
Můj obdiv patří dámám, které se nechaly přemluvit, a zapsaly se do kurzu Univerzity třetího
věku.
Tři
roky
pilného
studia
zakončily
promocí
na
Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity a dále pokračují ve studiu.

Obrovské
poděkování
patří
ženám,
které
zajišťují
gratulace
jubilantům,
členům
sboru dobrovolných hasičů a modelářům za skvělou spolupráci, Mgr. Marii Vintrové
za její příspěvky do zpravodaje, péči o archív a spolupráci při výstavách a oslavách.
Děkuji Vám všem za Vaši přízeň, kterou nám vyjadřujete, zastupitelstvo si toho velmi váží.

V tabulce přinášíme přehled, kolik obec získala na dotacích:

Rok dotace

Poskytovatel
dotace

Dotace na

Celková částka

Z toho dotace

Podíl obce

2019

Královéhradecký
kraj

Obchod

58.000,-Kč

29.000,-Kč

29.000,-Kč

Kompostéry

1.337.151,-Kč

1.117.666,83,-Kč

219.484,17,-Kč

Ministerstvo ži2019 - 2020 votního
prostředí
2020

Královéhradecký
kraj

Obchod

70.400,-Kč

35.200,-Kč

35.200,-Kč

2021

Ministerstvo životního prostředí

Dětské hřiště

509.143,80,-Kč

347.507,-Kč

161.636,80,-Kč

2021

Královéhradecký
kraj

Obchod

90.000,-Kč

45.000,-Kč

45.000,-Kč

2021

Státní zemědělský
intervenční fond

Nové židle na sál

80.719-Kč

64.575,-Kč

16.144,-Kč

1.219.970,-Kč

489.000,-Kč

730.970,-Kč

1.879.757,-Kč

1.241.893,-Kč

637.864,-Kč

120.000,-Kč

60.000,-Kč

60.000,-Kč

138.141,-Kč

138.141,-Kč

0,-Kč

2.054.338,-Kč

1.470.734,-Kč

583.604,-Kč

Královéhradecký Traktor a kaplička
kraj
Ministerstvo
Nákup nemovi2021 - 2022
financí
tostí
Královéhradecký
2022
Obchod
kraj
Ministerstvo ži2022
Ovocná alej
votního prostředí
Ministerstvo pro Rekonstrukce ví2022
místní rozvoj
ceúčelového hřiště
2021

2019 - 2022

Celkem

7.557.619,80,-Kč 5.038.716,83,-Kč 2.518.902,97,-Kč

Každoročně je žádáno prostřednictvím SDH Česká Metuje o dotaci na Metujskou stezku MAS Stolové hory,
kdy pokaždé byla dotace získána. Obec má v současné době zažádáno na SZIF o dotaci na přístřešek nad
stoly a lavičky na horním hřišti a dále na ministerstvu vnitra o dotaci na nákup hasícího přívěsného vozíku. Za SDH Česká Metuje zažádala na SZIF o dotaci na nákup slavnostních uniforem pro jednotku hasičů.

Metujská stezka
Na Metujskou stezku, každoročně podporovanou Místní akční skupinou Stolové hory z.s., ráno vyrazilo rekordních 70 účastníků všech věkových kategorií. Již tradičně se na stezce plnily vědomostní úkoly, zkoušela se střelba ze
vzduchovky a luku. Házení šipek a kroužků komplikoval poměrně silný vítr, kdy umístit kroužek na určené místo
byl velmi nesnadný úkol. Na konci čekal na účastníky diplom, magnet s logem Metujské stezky a sladká odměna.
Odpoledne byl odhalen zrekonstruovaný křížek (Boží muka) u spodních bytovek. Program na horním hřišti
zpříjemnila kapela Slaveňáci, která zahrála k poslechu a nakonec i k tanci. Pro děti bylo připraveno malování
na obličej, korálkování, bumberbally a fotbalové šipky. I několik dospělých využilo „dílničky“ a vyrobilo si náramek nebo drátkovali zápichy. Modelářský klub Metuje vystavil své krásné modely - stavby, bojovou techniku
a vlak, který předvedli i v pohybu. Největší atrakcí však byl 2. ročník štafetového běhu, který připravili místní
hasiči. Na startovní čáru se postavilo 55 závodníků, čímž byl pokořen loňský rekord. Nejstarším účastníkem
běhu se letos stal Ivan Kraus (věk 85 let), který zahodil hůlky a doběhl s úžasným časem. Rekordmanem trati se
stal Jaromír Hůlek s časem 17:10, druhé místo obsadil Karel Svoboda ml. s časem 17:14 a třetí místo Dan Šimera s časem 17:95. Celkový čas štafety byl 21:39:01. Atmosféra byla neuvěřitelná, za bujarého povzbuzování se
závodníci vybičovali k neuvěřitelným výkonům. Pokoří 3. ročník štafetového běhu v roce 2023 letošní rekordy?
Děkujeme

mysliveckému
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Metuje,
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Volejbalový turnaj
Spontánní akcí se stal volejbalový turnaj družstev konaný dne 27.8.2022. I přesto, že na organizaci bylo
velmi málo času, sešly se nakonec 3 týmy, které proti sobě „svedly nelítostný boj“. Turnaj byl i rozloučením se s antukovým hřištěm, které bude v nejbližší době přebudované na víceúčelové hřiště s povrchem z umělé trávy. Dvě družstva z Metuje, z nichž jedno bylo smíšené a druhé ryze mužské, podlehla smíšenému týmu Skalky. I fanouškovská základna byla na obou stranách velmi početná. Gratulujeme
vítěznému týmu Skalky a vyzýváme ho k souboji na druhém ročníku „Volejbalového turnaje“ v roce 2023.

Boží muka naproti domu č. p. 75 a jejich oprava

Naproti domu č. p. 75 stojí kříž, z roku 1886. Jeho celková výška činí 423 cm
a je zdoben pouze střídmě. Celá památka je ohrazena pískovcovou obrubou a kovovým
oplocením. Nápis v ohraničeném poli z čelní strany spodního soklu zní: ,,O vy všichni
kteříž jdete cestou pozorujte a vizte, jestli jest Bolest jako bolest má.“ Prostřednictvím
profilované římsy památka přechází ve střední část, které dominuje výklenek s modlící
se panenkou Marií o výšce 84 cm. Ve výklenku i na sv. Marii nalezneme pozůstatky
nátěru. Na podstavcích, které vyčnívají z boků památky, zřejmě dříve také bývaly
postavy světců, na svém původním místě ale dnes již nejsou. Nad Pannou Marií je
otvor, který poukazuje na dřívější litinový závěs pro lucernu. Zadní strana střední části
obsahuje nápis: ,,Ke cti a chvále Boží postaveno nákladem manželů Karla a Františky
Zemánkových L. P. 1886“. Památka je zakončena členitou hlavicí a kamenným křížem
s vyobrazením Ježíše Krista, který má hlavu mírně nakloněnou k pravému rameni.
Památka, zejména spodní část, je porostlá mechem a podepsal se na ní zub času
a proces zvětrávání.
Dne 29. 10. 2017, při silném větru, který lámal stromy a strhával elektrické vedení, došlo k pádu kříže s Kristem
a spodního pískovcového soklu na zem, kdy došlo k významnému poškození spadlých částí. Jelikož byla Boží
muka na soukromém pozemku rodiny Špačkových, byla z jejich strany nabídnuta směna tohoto pozemku, tak aby
mohla Obec Česká Metuje tato Boží muka zrestaurovat, a to už na svém pozemku. Původně se uvažovalo pouze
o opravě spadlých částí ale s ohledem na celkově špatný stav celé sestavy, došlo ke kompletnímu rozebrání všech
segmentů a jejich opravě. Včetně výměny schodů a spodního soklu. Vše bylo děláno jako přesná kopie původního.
Odborné práce provedli kameníci firmy Granit Lipnice s.r.o. z Teplic nad Metují. Jako materiál na nové spodní
prvky, byl použitý velice kvalitní Božanovský pískovec. Ostatní části zůstali původní, včetně litinového oplocení.
Boží muka byla nainstalována a slavnostně odhalena dne 3.9.2022.
Oprava proběhla díky osvícenosti manželů Růženy a Stanislava Špačkových a zastupitelstva obce
Česká Metuje ve složení Josef Cibulka, Mgr. Lenka Rutarová, Martina Svědíková, Antonín Hůlek, Jan Trýzna, Alena Michelová, Rostislav Haitl. Odbornou spolupráci poskytla firma Granit Lipnice spol.s.r.o. z Teplic nad Metují. Kamenické práce a montáž provedli pánové Artur Holubec, Martin Bobek a Grzegorz Jedrusiak. Kovářské práce zajistili pánové Vladimír Michel a Jaroslav Smrček.
Starosta

Upozornění na omezení v aktivní zóně záplavového
území v obci Česká Metuje
Po jarní povodni v obci proběhlo jednání povodňové komise obce Česká Metuje, kdy povodňová komise byla svolána k plnění úkolů při ochraně před povodněmi na území obce dle Zákona o vodách, č. 254/2001 Sb. Povodňová komise provedla kontrolu aktualizace povodňového plánu a fyzickou kontrolu záplavového území řeky Metuje a Vlásenky v obci, tzv. povodňovou prohlídku.
Povodňová komise je povinna
škod na životech a majetku
záplavové území, ve kterém je
terénní
úpravy
zhoršující
ubytovací
zařízení

systematickou prevencí přijímat opatření k předcházení a zamezení
občanů, společnosti a životním prostředí. V obci je stanoveno
mimo jiné zakázáno zřizovat oplocení a živé ploty, zákaz provádět
odtok
povrchových
vod,
zákaz
zřizovat
dočasná
a
zákaz
skladovat
odplavitelný
materiál.

Obecní úřad, jakožto povodňový orgán dle § 77 odst. 1, 2 písm. a) Zákona o vodách č. 254/2001 Sb.
upozorňuje majitele nemovitostí a pozemků v aktivní povodňové zóně na výše uvedené zákazy.
Vyzýváme majitele nemovitostí a pozemků v aktivní povodňové zóně, aby zabezpečili veškeré věci na svých pozemcích tak, aby nedošlo v případě vyhlášení jakéhokoliv stupně povodňové aktivity k ohrožení jiných osob na životě, či zdraví, nebo škodě na majetku. Za takto způsobenou škodu na zdraví, či majetku nenese odpovědnost obecní úřad, ale vlastník takovýchto věcí.
V souladu s tímto byla provedena prohlídka vodního toku ve spolupráci s pracovníky Povodí Labe. Vaší
povinností je zkontrolovat hranice pozemků a v případě, že některé věci máte na pozemku Povodí Labe, máte povinnost tyto věci neprodleně odstranit. Toto se týká i Vámi vysázených stromů a keřů v korytu řeky, či jeho blízkosti a pozemků Vám nepatřícím. Toto odstranění proveďte v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. V
případě, že tak neučiníte, věc bude předána na Odbor životního prostředí Náchod – Vodoprávní úřad.
Veškeré informace a Vaše povinnosti jsou uvedeny v povodňovém plánu. Digitální povodňový plán je dostupný na internetových stránkách obce. V listinné podobě je k nahlédnutí na obecním úřadu. V případě, že máte otázky k záplavovému území, či povodňovému plánu můžete kontaktovat místostarostku v úředních hodinách nebo na emailu: místostarosta.metuje@seznam.cz
Obecní úřad Česká Metuje

Schůzka s povodím a CHKO
Obec připravuje schůzku s pracovníkem Povodí Labe a CHKO Broumovsko, kdy bude provedena obhlídka toků Metuje a Vlásenka. Schůzka bude svolána na základě žádosti obce a dohodou s Povodím z letošního jara. Na několika místech je koryto řeky velmi zanešené, jinde zase břehy vymleté a nebezpečně podemleté stromy. Obec bude požadovat nápravu těchto stavů. Taktéž bude
provedena kontrola dodržování omezení v aktivní zóně záplavového území v obci u soukromých vlastníků. V případě, že víte o problému v okolí řeky (nakloněný strom, podemletý břeh), dejte nám vědět.

Z činnosti kolektivu mladých hasičů

28.5. jsme se s družstvem starších zúčastnili okresní soutěže Hry PLAMEN na sportovním stadionu Hamra
v Náchodě. Tato soutěž se skládá z disciplín: požární útok, štafeta dvojic, štafeta 4x60 m, požární útok CTIF
a štafeta CTIF. Na této soutěži také předkládáme kroniku. V té musí být podle pravidel zaznamenána nejen
určená celoroční činnost ale i ostatní činnost kolektivu mladých hasičů. V okresní soutěži se nám podařilo
obsadit celkově 2. místo a postoupit do krajského kola. V tento den se konal ještě jeden okresní závod – běh na
60 m překážek. Nejlépe si vedla Andrea Pavlů,která se umístila na 3. místě. Následující sobotu 4.6. se na stadion
Hamra do Náchoda vydaly i naše dorostenky. V okresním kole bojovaly o postup do krajského kola. To se jim
podařilo. Obsadily 1. místo. V jednotlivcích si vítězstvím i Áďa Štěpánová zajistila postup do krajského kola.
Hned druhý den 5.6. jsme se zúčastnili Běloveského kila. Jde o soutěž v běhu na 100 m překážek. V kategorii
dorostenek zvítězila Áďa Štěpánová, v kategorii ženy obsadila Klára Svědíková 3. místo. V poháru starosty
města Náchoda mužů a žen obsadila Klára Svědíková 2. místo. V dalším týdnu jsme se vypravili s družstvem
starších a dorostenek do Dobrušky na dvoudenní krajské kolo. Družstvo starších obsadilo 10. místo, dorostenky krásné 3. místo a v jednotlivcích Áďa Štěpánová zvítězila a postoupila na Mistrovství České republiky do
Ústí nad Labem. Tam Áďa obsadila krásné 7. místo. Martin Hilscher, náš jediný dorostenec, hostoval v týmu
dorostenců Bukovice. Tento tým si postupně také vybojoval účast na MČR. Tam obsadil pěkné 10. místo. 18.
června jsme se zúčastnili pohárové soutěže v požárním útoku a štafetě CTIF v Bohuslavicích. V útoku jsme
obsadili 8. místo a ve štafetě jednotlivců Šárka Stillerová 2. místo, Kristýna Šturmová 6. místo, Natálie Kleinerová 7. místo, Aneta Haitlová 10. místo. Počátkem prázdnin jsme vyrazili s družstvem starších a dospělých
na soutěž do Rožnova. Zde se nám velice dařilo. V požárním útoku jsme zvítězili naším nejlepším letošním
časem. Ve štafetě CTIF jsme se také umístili na 1. místě. Martin Hilscher a Klára Svědíková se účastní TFA
ligy (nejtvrdší hasič) Královéhradeckého kraje 2022. Martin soutěží v kategorii dorostenců a Klára v kategorii
ženy. Oba dosahují v průběžných závodech pěkných výsledků, za které získávají body do celkového pořadí.
Áďa Štěpánová, Šárka Stillerová a Aneta Haitlová se účastní seriálu závodů jednotlivců na 100 m s překážkami
– Český pohár 2022. I když jsou v této soutěži nováčky a sbírají hlavně zkušenosti, vede se jim velice dobře.
Také zde se výkony hodnotí body do celkového pořadí. Než jsme se všichni rozjeli na dovolenou, uspořádali
jsme již tradiční letní táboření na hřišti. Počasí se nám tentokrát vydařilo a tak jsme mohli uskutečnit veškeré
aktivity pod širým nebem. Na závěr jsme se vypravili na výlet do Jaroměře na novou požární stanici HZS.
Hasiči pro nás připravili úžasné zážitky. Prohlídku celé stanice s instruktáží velitele, možnost usednout do
hasičských automobilů, vyzkoušet si hašení vysokotlakem s použitím různých clon proudnice, hašení z děla
na automobilu. Na závěr jsme si vyzkoušeli výstup po lezecké stěně. Děkuji vedoucím, instruktorům a všem
členům, kteří nám pomáhají v naší práci s mládeží. Rovněž děkuji obecnímu úřadu za podporu v naší činnosti.
Ivan Kraus – vedoucí kolektivu

Zprávy ze školky
Nečekaným překvapením, na ukončení prázdninové docházky v červenci, bylo pozvání od místního chalupáře
pana Zdeňka Bareše. Ve své krásné chaloupce předvedl dětem různé hrací strojky, zahrál na harmonium, taky
jsme si společně zazpívali. Díky jeho sběratelské vášni jsme si mohli prohlédnout spoustu věcí z dob našich
předků. Na závěr nás ještě obdaroval nanukem, takže… sladká tečka nakonec. Ještě jednou moc děkujeme!
Začíná nový školní rok. Do školy nám odešlo 5 předškoláků, přijati byli 3 noví kamarádi. Školku letos navštěvuje celkem 18 dětí, z toho 6 chlapců a 12 holčiček. Ve třídě se nám sešlo 7 předškoláků.
S dětmi pracujeme podle vzdělávací programu: „Mám tě rád, ty zas mě, žijem v šťastné rodině“. Snažíme se o vytváření přátelských a respektujících vztahů mezi dětmi, přihlížíme k individuálním potřebám všech dětí. Společně s dětmi si vytváříme „školková pravidla“, která se učíme společně dodržovat.
S dětmi plánujeme akce, na které jsou zvyklé a jsou už naší tradicí. Těšíme se, až navštívíme školkovou hruštičku v Dědově. Zažijeme odpoledne s rodiči při Drakiádě a tvoření z dýní.
Také máme domluvené plavání ve Vebě v Broumově, které nám minulý rok přerušilo zdražování energií. Znovu se těšíme na sportování se sokolíkem Pepíkem – projekt Se Sokolem do života.
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Učitelky MŠ
Anna Kobrová a Lenka Šumberová

Z historie požárů v České Metuji
Dnes už požáry obytných domů nejsou naštěstí tak častým jevem jako kdysi. Někdejší roubené stavby a převážně dřevěné hospodářské budovy plné dřevěného náčiní, sena a slámy spolu s osvětlováním různými lampami byly samy o sobě rizikovým prostředím.
„Červený kohout“ dosedl na naši obec mnohokrát. Mezi přílohami k nejstarší kronice naší obce jsou také fotografie jednoho z požárů v roce 1932. V pátek dne 24. června, před šestou hodinou ranní, vypukl ve stavení
čp. 16 majitele Františka Drejsla a rozšířil se i na vedlejší čp. 41 Václava Jakla. Příčina požáru nebyla zjištěna.
Obě stavení lehla popelem a na jejich místě byly postaveny nové moderní domy. Podobně tomu bylo o čtvrt
roku později na Rovinkách. 24. září 1932 shořelo z nezjištěných příčin čp. 7 Františka Ducháče a následně i
zde vyrostl modernější domek. Kronikář zapsal, že jen do konce toho roku bylo v okolí požárů ještě několik.
Historické snímky zachycují zásah SDH u čp. 16 a nám dnes již neznámé metujské ženy sledující zřejmě už závěr dramatu. Další foto představuje současný stav popisovaného místa.
(Zdroj:Pamětní kniha obce České Metuje – archiv OÚ; foto: M. Vintrová)

Marie Vintrová

Odpady

Znovu apelujeme na občany k důslednému třídění odpadu. Obec vynakládá obrovské finanční
prostředky na likvidaci odpadů. V obci jsou kontejnery na tříděný odpad a to na plasty, papír a sklo.
V případě, že v kontejneru není místo, neodkládejte odpad mimo kontejner, ale využijte kontejner
na jiném místě! Do sběrného dvora je možné odkládat pouze odpad velkoobjemový, nebezpečný,
kovový a elektro. Nelze uložit textil, staré peřiny a podobné. Na čistý textil využijte kontejner umístěný u obchodu, znečištěný textil vhoďte do popelnice! Vzhledem k tomu, že na začátku září bylo nutné na odpad objednat největší kontejner, který firma Marius Pedersen má,
protože sběrný dvůr byl zaplněný k prasknutí, bude důsledně dohlíženo na to, co do
sběrného
dvora
odkládáte!!!
Do
sběrného
dvora
nebude
přijímán
žádný stavební odpad a suť, toto si musí každý občan zlikvidovat na vlastní náklady.

Umístění kontejnerů:
1. Skalka – za č.p. 1 kontejnery na plast, papír, sklo
(otevřený kontejner, kam lze uložit rozměrnější sklo)
2. Vlásenka - otáčka autobusu – kontejner na sklo
3. Vlásenka - u č.p. 17 – kontejner na plast a sklo
4. Česká Metuje – naproti Paloušovým (č.p. 2) – kontejner na plast a sklo
5. Česká Metuje -u spodních bytovek – kontejner na plast a sklo
6. Česká Metuje – u horních bytovek – kontejner na plast a sklo
7. Česká Metuje - u Kulturního domu – kontejner na sklo a popelnice na plast
8. Česká Metuje – u obchodu –kontejnery na plast, papír, sklo a textil
9. Česká Metuje – u Boudy – popelnice na plast, kontejner na sklo

Životní jubilea
V měsíci říjnu oslaví:
paní Růžena Špačková (18.10.)
paní Věra Berková (20.10.)
V měsíci listopadu oslaví:
paní Růžena Culková (11.11.)
paní Dagmar Bejšovcová (12.11.)
paní Jaroslava Hrnčířová (23.11.).
Všem přejeme hodně štěstí
a pevné zdraví !!!

“Metujský zpravodaj“ vydal OÚ nákladem 150 výtisků, pod registr. číslem MK ČR E14365. Toto číslo vyšlo v září 2022. Grafická úprava Tereza Dušková.

Jaký by měl být zastupitel
Takový malý manuál pro občany i zastupitele. Není to z mé hlavy, ale moc se mi líbí. Zejména díky nadhledu,
jakým je pojat, a nakonec i díky reálnosti jednotlivých bodů.
1. Měl by mít tolik času, aby se práci v zastupitelstvu mohl věnovat alespoň dva večery týdně. Budiž, to platí opravdu jen jako minimum. S čím by měl ale na sto procent počítat je platnost zákona schválnosti. Nejvíce bude jeho práce pro obec potřeba tehdy, kdy se mu to bude nejméně hodit
2. Měl by mít cit pro možnou hranici v uzavíraných kompromisech a vědět v čem nelze ustupovat jiným názorům. Toto je opravdu těžké. Hranici má každý na jiném místě
3. Měl by být schopen promluvit stručně, zřetelně, jasně a nahlas, jinak nemá šanci cokoli v zastupitelstvu prosadit. A v pravý okamžik. K tomu je dobrý talent a intuice
4. Měl by umět rozhodnout v zájmu obce i tehdy, jestliže se obecní zájmy dostanou do rozporu s jeho zájmy osobními, nebo zájmy jeho blízkých. Jedná se jen o zdánlivou samozřejmost
5. Měl by vědět nejen co zařídit, ale také jak to zařídit. Je mnoho lidí, kteří vědí, co by se mělo udělat, ale málo těch, co to udělat dokážou. Nejméně je těch, kteří jsou schopni demokratickým postupem prosadit dobrou věc i proti vůli ostatních
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7. Měl by umět odhadnout kvalitu předkládaného návrhu, o němž rozhoduje, i když v dané záležitosti
není
odborník.
Odborník,
neodborník.
I
tesař
se
někdy
utne,
anebo také - co je dobré dnes, nemusí být dobré zítra. Nejtěžší bývá rozhodnutí proti vůli občanů, ve prospěch obce. Velmi často jsou právě taková rozhodnutí na pořadu jednání
8. Měl by umět hospodařit s obecními penězi a obecním majetkem. Kdo neumí hospodařit s vlastním majetkem, bude asi obtížně nakládat s majetkem svěřeným
9. Měl by umět naslouchat a vyslechnout každý názor. Maličkost pro toho, kdo se umí domluvit
v
rodině
a
v
kolektivu.
Ale
pozor!
Na
rozdíl
například
od
podniku,
se
v
zastupitelstvu
i
v
radě
vždy
rozhoduje
jen
hlasováním
10. Měl by vědět, že se vděku spoluobčanů nedočká a že každého zastupitele alespoň jeden občan upřímně nenávidí. Zde je dobrá rada drahá. Doporučuje se radovat z maličkostí a nestydět se pochválit sám sebe. Baterie se dobíjejí mezi lidmi dělnými a optimisticky laděnými

A na závěr mám více přání než radu: Volební období je čtyřleté a zastupitel by je měl vydržet bez větší újmy na
duševním a tělesném zdraví, starosta.

Sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva obce Česká Metuje:„PRO ZMĚNU“
1. JOSEF CIBULKA 				

jsme zkušenější než na začátku minulého období, za čtyři roky se ledacos		
podařilo, a teď je třeba v tom pokračovat, proto to chceme zkusit znovu

2. LENKA RUTAROVÁ 				

ráda bych pokračovala v intenzivním využívání dotací, prioritou je zachování
mateřské školy a spolupráce s místními spolky

3. MARTINA SVĚDÍKOVÁ- naše obec je mým domovem, a proto mi záleží na tom, jaká bude. Chci se dále
				
aktivně podílet na jejím rozvoji a zvelebování
4. JAN TRÝZNA - 		

budu dělat vše pro ještě lepší život v naší obci

5. ROSTISLAV HAITL -

chci dále pokračovat v rozpracovaných projektech a posouvat obec vřed

6. ANTONÍN HŮLEK 				

jako zastupitel budu usilovat o to, aby se posilovala důvěra občanů v zastupitelstvu a věci dělat tak, aby vyhovovaly, co nejvíce lidem

7. ALENA MICHELOVÁ - jako zastupitelka budu usilovat o zvelebování obce a zvýšení bezpečnosti, na				příklad novými chodníky

