Vážení spoluobčané,
ve Sboru dobrovolných hasičů v naší vesnici vedeme kolektiv mladých hasičů déle jak 10 let.
Zatím se nám dařilo každý rok postoupit s družstvem mladých hasičů v kategorii Starší
do okresního kola hry Plamen. S různými úspěchy postoupili i dorostenci našeho sboru
do okresního kola anebo náš sbor a obec reprezentovali na krajském kole. Nejinak tomu bylo
i letos. Naši mladí hasiči po zbytečných chybách obsadili 10. místo, ale velikou radost nám
udělaly naše dorostenky. Klárka Svědíková ve své kategorii Střední dorost vyhrála a zajistila
si postup do krajského kola, které se konalo na lehkoatletickém stadionu v Náchodě
na Hamrech. Druhá z dorostenek Lucie Rotterová se v okresním kole umístila ve své kategorii
Starší dorost na krásném 2. místě, ale z každé kategorie bohužel postupuje pouze vítěz. A tak
byla Lucka na krajském kole součástí družstva Zvole. To obsadilo v kategorii družstev
dorostenek 5. místo. Lucka byla velice platnou členkou tohoto družstva, protože jim zajistila
nejlepší běžecké časy. Klárka Svědíková díky své tréninkové píli zvládla všechny disciplíny
nejlépe a krajské kolo v Náchodě vyhrála a zajistila si jako první hasič z České Metuje postup
na Mistrovství ČR dorostu, které se uskuteční 4. – 5. července 2018 v Plzni. Není důležité,
jaké místo tam obsadí. Pro nás je to obrovský úspěch a budeme jí na mistrovství zajišťovat
veškerý servis a držet pěsti. I vy jí, prosím, držte pěsti, protože nereprezentuje jen kraj,
okres, sbor, ale obec Českou Metuji, kterou má na svém hasičském dresu. Chtěl bych touto
cestou poděkovat děvčatům za nelehkou přípravu, která je mnohdy moc bolela. Michalu
Mihokovi a Miladě Řehákové, kteří je vozili na tréninky do Meziměstí a trenérovi Luďkovi
Kröglerovi z HZS KhK požární stanice Broumov, který jim věnoval svůj volný čas. Takže je vidět,
že se vyplatí být členem kolektivu mladých hasičů v našem sboru. Přijďte mezi nás a přihlaste své děti do našeho sboru!
Ivan Kraus, vedoucí kolektivu MH SDH Česká Metuje

Jubilea: k životnímu jubileu přejeme hodně zdraví paní Daniele Vlčkové
(26. 6.) a pánům Arnoštu Paloušovi (22. 4.), Janu Hilscherovi (11. 6.) a Josefu
Vlčkovi (29. 6.)! Dále upřímně blahopřejeme k velmi významnému životnímu
výročí vážené paní Ludmile Klimešové (17. 6.) i její sestře-dvojčeti paní
Alžbětě Vintrové (18. 6.), dříve dlouholeté občance České Metuje, nyní bytem
v Hronově!!

Z historie obce: letos uběhlo čtyřicet let, kdy byl v akci Z budován obecní vodovod. Fotografie dokazují,
že to pro naše chlapy byla pořádná fuška!

Foto M.Vintr, archiv OU

Všem spoluobčanům přejeme příjemné a klidně prožité léto a dětem pohodové prázdniny!
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Člověk je smrtelný, práce je živá…
rozloučení s Jaroslavem Vaněčkem, starostou obce
V úterý 19. června 2018 náhle zemřel ve věku 65 let pan Jaroslav Vaněček, v letech
1998 – 2006 místostarosta obce, od podzimu 2006 pak po tři volební období její
starosta.

S čím konkrétně zůstane jeho jméno v historii České Metuje spojeno? Je třeba
zmínit nový územní plán obce, rekonstrukci celé budovy čp. 51 (pošta)
a úpravu prostor bývalé MŠ na byty; úpravu prostor bývalé ZŠ na mateřskou
školu, opravu opěrné zdi u zastávky před OÚ a později celého břehu až
k Pánikům, opravu jezu na Skalce a výstavbu mostu tamtéž, instalaci
informačních tabulí pro turisty, modernizaci rozhlasu na bezdrátový systém,
zesílení stropu v hasičské zbrojnici a vybudování kanalizace na odvod dešťové
vody z objektu. Dále vypracování projektové dokumentace na kanalizaci
a letošní podání žádosti o dotaci; modernizaci třídění odpadů, úpravu prostor
bývalé hasičské zbrojnice ve Vlásence pro sběr nebezpečných odpadů, úpravu
parkovacích prostor před poštou a prodejnou potravin, nákup techniky pro
údržbu obce a osobního automobilu Škoda Fabia Combi kvůli zajištění dovozu
obědů do školky i občanům. Samozřejmě také zateplení budov kulturního
domu a MŠ a přívod tepla z bioplynové stanice do KD a MŠ, rekonstrukci toalet
a restaurační kuchyně v KD a rekonstrukci prodejny potravin (nové výlohy,
dveře a podlahy). Do provozu byl uveden záchranný informační systém, v roce
2014 odhalena pamětní deska obětem první světové války. V roce 2008 energicky zmařil záměr zrušit zdejší poštu –
rozjel podpisovou akci, neváhal svolat starosty, přizvat zástupce tisku a televizí a zajet na Ministerstvo místního rozvoje
ČR, rozeslat petici. Stejně odhodlaně a vytrvale jednal s Českými drahami a hejtmanem Královéhradeckého kraje ve věci
zlepšení dopravní obslužnosti obce v době, kdy se zdálo, že tu vlaky snad nebudou postupně zastavovat vůbec. Bezpočet
kulturních akcí pro dospělé i děti nelze ani vyjmenovat…
Jarda byl statečný, rovný chlap a vlastenec. Uměl se poprat s potížemi, někdy – jak to ve funkci bývá – i se
zjevnou osobní záští a lidskou hloupostí. Ačkoliv mu v posledních letech vlivem zdravotních obtíží ubývaly síly, neztrácel
svůj specifický humor a snažil se volební období „dotáhnout“ do konce. Zemřel v hotelu Bouda. I ten s ním zůstane
spojen – tímto životním dílem a koníčkem se mu podařilo jméno naší obce rozšířit mezi turisty v celé republice. Je toho
hodně, co po něm zůstává. Čest jeho památce!
Josef Rotter - místostarosta České Metuje, Marie Vintrová

Informace obecního úřadu
*Poděkování: obecní úřad děkuje všem dobrým lidem, kterým není
lhostejný osud člověka v nouzi. Ti postupně věnovali panu Matějkovi jehož má obec v opatrovnictví - ledničku, postel a peřinu, povlečení,
kolo, oblečení. Děkujeme!
*Poděkování patří také našim hasičům za postavení hranice
na Čarodějnice a za stavění máje!
*Zúčastnili jsme se jednání DSO Lesy Policka a DSO Policka.
*byl zajištěn odvoz nebezpečného odpadu ze svozového dvora
a ze staré hasičárny.
*Upozorňujeme občany, že se poslední dobou v okolí množí krádeže
v domech a bytech, a to i ve dne. Zamykejte své domovy i tehdy, pokud
nevidíte na vchod svého domu!
*V obci platí zákaz domovního prodeje, což se vztahuje i na prodej levnější elektřiny a podobné nabídky. V případě,
že se v obci objeví nějací domovní prodejci, informujte policii na lince 158 nebo obecní úřad. Množí se případy, kdy
„řemeslníci“ nabízejí opravy okapů, střechy - vyberou zálohu a k opravě nikdy nedojde. Především starší občané by si
do svého domu neměli pouštět osoby, které neznají!!!

Myslivecký spolek METUJE a Honební společenstvo v České Metuji
vás zvou
na přátelské posezení u Myslivecké stodůlky spojené s občerstvením
30. června 2018 v 15 hodin
Dětský den: počasí nám v neděli 10. června na místním
hřišti přálo a děti si svůj den pořádně užily. Bylo pro ně
připraveno mnoho soutěží, jako například střelba
ze vzduchovky, chození na kbelících, namotávání bonbónů
na jazyk. Svoji obratnost si vyzkoušely všechny děti
v soutěži „překážková dráha“ na čas. Za svoji šikovnost si
odnesly krásné ceny, které věnovali sponzoři. Zpestřením
bylo malování na obličej či soutěž „kdo brčkem přenese
nejvíce lentilek“. Za pomoc s přípravou a realizací
Dětského dne všem děkuji a těším se na další akci, kterou
bude podzimní DRAKIÁDA.
L. Rutarová

Malé ohlédnutí za plesovou sezónou: momentky z letošního Maškarního plesu…
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(foto archiv OU)

…a Dětského maškarního odpoledne:

(foto M. Vintrová)

Vítání občánků: v dubnu jsme mezi nás přivítali malé slečny - Annu Vaněčkovou
a Kláru Pospíšilovou. Ať se jim mezi námi líbí a daří!
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