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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace obecního úřadu:
*byla dokončena rekonstrukce fasády kulturního domu. Budova je po celém obvodě zateplena, byly
upraveny okraje střechy a střecha nad jevištěm, kde zatékalo.
*celkové náklady včetně vyhotovení projektové dokumentace činí 3 219 007,- Kč.
Částka 2 070 961,- Kč byla financována formou dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Obec se na akci podílela částkou 1 148 046,-Kč.
*na počátku prosince proběhla kolaudace, při které bylo konstatováno, že vykonané práce odpovídají
projektové dokumentaci a že je vše v pořádku.
*České Metuji byla přiznána dotace na zateplení budovy mateřské školky.
*další dotace byla obci přiznána na vybudování teplovodu od bioplynové stanice do kulturního domu
a mateřské školky.
*zároveň bude nutné v obou budovách připravit nový topný systém. Současný topný systém v kulturním
domě je nevyhovující a neměl by být v provozu (parní topení).
*výběrové řízení na stavbu teplovodu se bude konat 22. prosince 2014.

Odpady:
Výše poplatků za odvoz odpadu bude v roce 2015 stejná jako v letošním roce:
Občan
500,-Kč
Rekreační objekt: 500,-Kč
Podnikatelé:
1600,-Kč
První svoz v novém roce bude v sobotu 3. ledna 2015, ostatní svozy budou probíhat jako obvykle, tedy
lichý pátek.
Znovu apelujeme na občany, aby důkladně třídili odpad, protože díky tomu je možné držet cenu poplatků
za odvoz odpadu na současných cenách!! Děkujeme za spolupráci!
Od 1. ledna 2015 má obec povinnost zajišťovat sběr bioodpadu. Ten je možné ukládat u bioplynové stanice
Zemědělského družstva (konkrétně trávu a listí, ne větve).

29. 11. 2014 byl za přítomnosti Mikuláše a jeho družiny slavnostně rozsvícen
metujský vánoční strom. Děti, které se přišly v hojném počtu podívat, dostaly
sladkou mikulášskou nadílku. Bohužel se už našli vandalové, kteří se snaží
strom poničit – strhávat a rozbíjet ozdobné koule…
(foto Vin.)

Zájemcům o Modelářský kroužek:
11. října 2014 se naši malí modeláři Ondra, Míša a Kuba Vaněčkovi zúčastnili modelářské soutěže Kaden
Cup v Náchodě. Opět se zde neztratili, o čemž svědčí počet získaných cen. Ondra a Míša Vaněčkovi získali
po dvou cenách a Kuba Vaněček ceny tři. Letos nebylo určováno pořadí 1. až 3. místo, ale byly odměněny
vždy tři nejlepší modely v každé kategorii.
Malí modeláři se také zúčastnili spolu s kolegy z Červeného Kostelce doprovodného programu - exhibice
s modely RC tanků v měřítku 1:16 (těchto funkčních modelů je v naší obci cca 16 kusů).
Tyto úspěchy byly popudem k obnovení modelářského kroužku v naší obci. Případní zájemci o tuto činnost
mohou kontaktovat pana Ladislava Eliáše nebo Davida Vaněčka. Tento modelářský kroužek by se rád
zabýval krom RC modelů i papírovými či plastikovými modely, nebo modelovou železnicí.
D. Vaněček

Plesová sezóna 2015 v České Metuji
17. 1. 2015
28. 2. 2015
14. 3. 2015
15. 3. 2015

Myslivecký ples
hudba BTK
tradiční Hasičský ples
hudba BTK
Maškarní ples
hudba Doteky
Dětský maškarní karneval reprodukovaná hudba

bohatá tombola
bohatá tombola
soutěž o nejlepší masky
odpoledne plné soutěží

Akce SDH v České Metuji plánované na nejbližší období:
14.2. 2015
Setkání hasičů
21.2. 2015 Soutěž o pohár starosty v uzlování
21.3. 2015 Hasičské shromáždění
Výročí: upřímně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu paní Vlastě Svědíkové a paní Antonii
Svobodové (4. 11.). Hodně zdraví!

Foto pro pamětníky: křtiny v metujské kapličce, rok 1954.
Letošní jubilanti Hanička Klimešová, Hanička Berková,
Maruška Ducháčová a Pavlík Veissar se svými maminkami
(archiv OÚ).

PF 2015
Všem občanům České Metuje přeje zastupitelstvo obce
šťastné a veselé prožití svátků vánočních,
v novém roce pohodu, zdraví, štěstí a spokojenost!
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