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Informace obecního úřadu:
Stručná bilance roku 2017:
 důleţitým letošním úkolem bylo připravit podání žádosti o dotaci ohledně kanalizace a čističky odpadních
vod. Začátkem roku 2018 bude tato ţádost podána. Vše další bude záviset na tom, zda se ţádostí uspějeme.
 dále se nám podařilo opravit výtluky v místní komunikaci v části obce Skalka.
 montáž dvou zrcadel u pana Obrciána, která by měla slouţit k bezpečnějšímu výjezdu z místní komunikace
Brana, se bohuţel nepodařilo dotáhnout do konce, protoţe nám nepřálo počasí. Jakmile bude příznivější, budou
zrcadla namontována.
 další činností v tomto roce byla účast na jednání DSO Policka a DSO lesů Policka. Občany upozorňujeme,
ţe se v lesích mohou vyskytnout v korunách stromů větve polámané vlivem silných větrů, na místě je tedy
zvýšená opatrnost, vstupujete na vlastní nebezpečí!
 začátkem letošního roku jsme pořádali Maškarní ples a Dětský maškarní karneval.
 po celý rok jsme se starali o správu a údrţbu obecního majetku.
 od poloviny roku nám krajský soud v Hradci Králové přiřknul do opatrovnictví pana Matějku. Dík patří paní
Cibulkové a panu Hůlkovi, kteří se o něho starají!
 poděkování za celoroční práci patří členkám Sboru pro občanské záleţitosti, které navštěvují naše občany při
jejich ţivotních jubilejních. Dále děkujeme Davidovi a Ondrovi Vaněčkovým, kteří se starají o náš sběrný dvůr.
 odpady: svoz odpadů zůstává stejný, a sice v sudý pátek. Cena za svoz na rok 2018 zůstává 500,- Kč za osobu
nebo rekreační objekt, podnikatelé 1 600,- Kč. V případě nezaplacení poplatků za svoz do konce června bude
na základě obecně závazné vyhlášky č.1/2013 cena navýšena o 100%, popelnice neoznačené známkou nebudou
vyváţeny!
 sdělení VAK Náchod - od 1. ledna 2018 jsou vyhlášeny tyto ceny vodného a stočného: vodné 32,87 Kč/m³
bez DPH, 37,80,- Kč s 15% DPH, stočné 33,40,- Kč/m³ bez DPH, 38,41 Kč s 15% DPH, stočné bez ČOV 11,60
Kč/m³ bez DPH, 13,34 Kč/m³ s 15% DPH, vodné a stočné 66,27 Kč/m³ bez DPH a 76,21 Kč/m³ s 15% DPH
(více na www.vakna.cz)
 Upozornění: mezi svátky bude OÚ v České Metuji uzavřen. Prvním úředním dnem bude středa 3. ledna 2018.

Plesová sezóna v České Metuji
20. 1. 2018
Myslivecký ples
24. 2. 2018
Hasičský ples
10. 3. 2018
Maškarní ples
11. 3. 2018
Dětský maškarní karneval

hudba BTK Bezděkov
hudba BTK Bezděkov
hudba Doteky
hudba reprodukovaná

myslivecká kuchyně, bohatá tombola
bohatá tombola
soutěţ o nejlepší masky
různé soutěţe o ceny

17. února 2018 proběhne v kulturním domě jiţ tradiční hasičská soutěţ O pohár starosty České Metuje v uzlování.

Každoročně se v Metuji těšíme, že přijde Mikuláš se svojí družinou promluvit
našim nejmenším do duše. I letos čerti sem tam vyprášili kožich zlobivcům, anděl
odměňoval za pěkný umělecký výkon – vše jak má být, aby našim dětem udělali
radost. Děkujeme za návštěvu!
(foto M. Hornychová)
Poděkování patří také panu Roischlovi, nájemci pohostinství, který 2. prosince věnoval
dětem mikulášské balíčky při rozsvěcení vánočního stromu!

K životnímu jubileu srdečně blahopřejeme paní Dagmar Bejšovcové (12. 11.).
Děkuji za gratulaci, květiny a pozornost k mým narozeninám.
Zároveň všem přeji klidné a krásné vánoční svátky. Bejšovcová Dagmar

Vánoční besídka a jarmark
Tak jsme se opět po letních prázdninách sešli v naší školce. Přihlášeno je celkem patnáct dětí, z toho má jedna dívka domácí
vzdělávání. Do školky chodí osm děvčátek a šest chlapců ve věku od 2,5 do 6,5 let. Většina z nich je z České Metuje, tři ze Ţďáru nad
Metují a jeden chlapeček je z Javora.
Během podzimu jsme se snaţili dětem připravovat pestré programy a akce. Navštívili jsme dvě hezká představení – cirkusové
ve Ţďáru a pohádkové v hronovském divadle. Moc zajímavý byl program v broumovské kreslírně, kdy si děti vyzkoušely kreslení
brkem a tisk pomocí šablon na replice středověkého knihařského stroje. Společně s rodiči jsme se sešli na dýňovém odpoledni
a slavnosti sv. Martina. Také k nám zavítal Mikuláš s andělem (manţelé Vaněčkovi). Navázali jsme spolupráci s paní logopedkou
Yvetou Nemešovou.
Celý měsíc prosinec jsme ţili přípravou vánoční besídky a jarmarku. Pekli a zdobili jsme perníčky, vyráběli vánoční přání a dekorace,
zpívali, tančili, nacvičovali… a ve čtvrtek 14. prosince to vypuklo. Sešli jsme se v hojném počtu v sále kulturního domu. Děti
na jevišti předvedly, co uměly. Překvapení v podobě pásma z muzikálu Pomáda bylo vtipnou tečkou na závěr vystoupení. Výtěţek
z dobrovolného vstupného a jarmarku pouţijeme na vybavení školky. Všem dárcům srdečně děkujeme!
Děkujeme téţ za pomoc a spolupráci všem rodičům, paní Rutarové, paní Cibulkové, panu Hůlkovi. Přejeme vám všem příjemné
proţití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku!
Učitelky MŠ Česká Metuje

(Zdroj, foto: K. Voláková, Facebook)
Podívejte se také například na:
https://www.youtube.com/watch?v=Kbo0upYuhu8&feature=youtu.be
https://www.ulozto.cz/tam/_eYrd3KYEGCXN

Pozvánka
na vánoční setkání a společné zpívání koled v kapličce
Česká Metuje
23. prosince 2017 v 17.00 hodin
Sóla: Iva a Hana Hlaváčkovy
Doprovod: paní Stanislava Hlaváčková

JVšem spoluobčanům a jejich rodinám přeje zastupitelstvo obce
příjemné prožití vánočních svátků,
v roce 2018 zdraví , klid a spokojenost!
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