Metujský zpravodaj
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č.1

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Jako velký fanoušek zimních sportů jsem se vždy těšil na pravou zimu s hromadou sněhu a tuhými mrazy. Letošní zima byla taková průměrná. Byl sníh, občas i mráz - prostě pěkná zima. Ovšem, pouze pro toho, kdo se
necítí zodpovědný za průjezdnost a sjízdnost obecních cest a za řádně posypané a vyhrnuté chodníky. Letos
jsem si prostě přál, aby nechumelilo, nemrzlo a to i za tu cenu, že přijdu o zimní radovánky. Nakonec sláva - zima
je za námi, víme jak bychom se chtěli na ní do budoucna připravit a teď se můžeme těšit na přicházející jaro.
S příchodem jara, Vám všem tedy přeji pěkné jarní počasí, na zahrádky dostatek vláhy a hlavně krásné velikonoční svátky.

Informace z obecního úřadu

Váš starosta

Dne
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2.
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proběhlo
veřejné
zasedání
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obce.
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Veškezápisu
obce.
úřadu.

Zastupitelé schválili žádost o bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Jedná se o pozemky č. 371 v k.ú. Česká Metuje (asfaltová cesta k vlakovému nádraží) a č.
652 v k.ú. Metujka (příjezdová cesta ke Štěpánovým)

Zastupitelé schválili vyhotovení posudku na stanovení kupní ceny na pozemek č. 24/2 v k.ú.
Skalka (pozemek vedle myslivecké stodoly). V
případě, že stanovená cena bude pro obec akceptovatelná, bude obec žádat o jeho odkoupení.

Zastupitelé schválili žádost o bezúplatný převod pozemku od Státního pozemkového úřadu.
Jedná se o pozemek č. 180 v k.ú. Metujka (travnatá plocha za mostem proti obecnímu úřadu)

Zastupitelé
neschválili
směnu
pozemků č. 186, 231 a 659/2 v k.ú. Metujka za pozemky č. 799 a 800/2 v k.ú. Skalka
(cesty) ve vlastnictví obce.

Dochází k aktualizaci povodňového plánu – došlo k úpravě členů v povodňové komisi
a v povodňové hlídce. Byl upraven počet osob žijících v ohrožených objektech. Dále jsou ještě řešeny nové podkladové mapy, aby mohl být povodňový plán aktualizován i mapově.

Kanalizace
V současné době má obec schválenou dotaci od Státního fondu životního prostředí. Do 10. června musí obec dodat územní rozhodnutí ke kanalizačním přípojkám, které je již řešeno.
S koordinátorem panem Matyskou byla akce „obecní kanalizace“ zaevidována ve věstníku
veřejných
zakázek
a
probíhá
příprava
výběrového
řízení
na
dodavatele
stavby,
předpokládaný termín výběru je polovina května 2019. Obec jedná s bankami o možnosti
úvěru, ze kterého bude část kanalizace financována. Předpokládaný termín stavby kanalizace je 18 měsíců.

Činnost starosty a místostarostky
Byla podána žádost o dotaci na krajský úřad do
programu „Podpora venkovských prodejen.“ Jedná se o dotaci ve výši 50% na podporu zachování venkovských prodejen. Obec zažádala o dotaci na elektrickou energii, nákup uhlí a povinné
revize. Vyhodnocení žádostí proběhne v květnu 2019.
Jednání s pozemkovým úřadem v Hradci Králové o možnostech převodu pronájmu, či koupě pro obec zajímavých pozemků.
Jednání v České národní bance (ČNB) ohledně
vedení
účtů
kvůli
dotacím,
jakákoliv dotace musí být vedena přes účet v ČNB.
Jednání
ciový
Jednáni
možnost

u Fio banky, kde
účet
–
akcie
s

vedoucí
řešení

má
Vak

obec akNáchod.

MŠ
s
ohledem
na
některých
podnětů.

Jednání se ZD Ostaš – byla dořešena darovací smlouva a samotný princip účtování dodávek tepla, děkujeme za vstřícnost panu Jaroslavu Ládovi při stanovení výše daru za odběr tepla.
Byly řešeny žádosti dle zákona 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím
a jiné další podněty týkajících se dění v obci,
z těchto důvodů starosta obce absolvoval osobní jednání na stavebním úřadě v Polici nad Metují,
na odboru dopravy v Náchodě, na dopravní policii
v Náchodě, na právním oddělení odboru dopravy
v Hradci Králové a se zástupci katastrálního úřadu.
Účast na několika schůzkách DSO Policka,
na kterých se řešila situace s lesy. A schůzek
s
MAS
Stolové
hory,
kde
byly
řešeny
dotační
možnosti
pro
obec.

Akce konané v obci
Dne 2. prosince 2018 proběhlo SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU a poté na
sále kulturního domu rozdal dětem nadílku Mikuláš, anděl a čert. Přišlo téměř 40 dětí. Moc děkujeme panu Roischlovi a Rottrovi za balíčky pro děti.

V naší obci jsme 8. prosince 2018 přivítali nové občánky. Obec se rozrostla o Dominika Šírla, Vojtěcha Štěpánka a Elišku Trýznovou.

Na VÁNOČNÍM JARMARKU, který se konal 10. prosince 2018, zahrála hudební skupina Damtrio.
Vystoupily děti z mateřské školy k výročí 100 let republiky, shlédnout jsme mohli i scénku, která se vázala k naší obci a Berkově lípě. Své výrobky prodávala p. Eliášová, p. Nosková a děti z mateřské školy. Vstupné, které bylo na akci vybráno, věnovala obec mateřské škole na nákup vánočních dárků

Téměř 50 lidí se sešlo dne 23. prosince 2018 na
TRADIČNÍM VÁNOČNÍM SETKÁNÍ a společném zpívání koled v naší kapličce. Moc děkujeme za nádherné vystoupení Stanislavě, Haně a Ivě
Hlaváčkovým. Svou píseň zazpívala i Kristýnka
Šturmová. Bylo to již třetí vánoční setkání. Doufáme, že tato akce bude probíhat každoročně a budeme se těšit tak obrovské účasti jako v roce 2018.

Zimní sezona bruslení příliš nepřála. Denní teploty dlouhou dobu
nedovolovaly připravit ledovou plochu. Až v druhé polovině ledna
klesly teploty hluboko pod bod mrazu a bylo možné začít. První veřejné bruslení proběhlo v sobotu 26. ledna a využilo ho mnoho dětí
a rodičů, pro které zastupitelé připravili zahřátí svařeným vínem. Akce byla velkolepá. Bohužel vlivem počasí nebylo možné tuto akci zopakovat. Po týdnu bruslení bylo nutné kluziště
uzavřít a všichni marně čekali na další mráz, který však už nepřišel. Na příští sezonu je v plánu změna umístění kluziště.

O krásné masky nebyla nouze na letošním MAŠKARNÍM PLESE, víly, beruška, seladon, rybáři, arabové nebo motorkářky. Nejvíce však
zastupitele zaujmuly postavy z Mrazíka, které
získaly první místo. Na druhém místě se umístili kominíci a na místě třetím pávice. Zastupitelé však ocenili alespoň malými cenami úsilí
a práci všech, kteří se maskovali. Celým maškarním plesem provázela hudba skupiny BTK.
Druhý den si na své přišly děti na KARNEVALU, kde se o zábavu postaral pan Jaroslav Jung,
děti tančily a soutěžily o ceny. Na karnevale vystoupil taneční kroužek ze Ždáru nad Metují.

Činnost mladých hasičů od počátku roku.
Dne 16. 2. 2019 náš sbor uspořádal již 10. ročník soutěže v uzlování ,, O pohár starosty obce Česká Metuje “. Soutěž probíhala v sálech kulturního domu obce. Soutěže se zúčastnilo 227 soutěžících z 22 sborů dobrovolných hasičů okresu Náchod. Soutěžila nejen sedmičlenná družstva, ale také jednotlivci ve věkových
kategoriích mladší, starší a dorost. Soutěž zahájil a soutěžící přivítal starosta obce Česká Metuje pan Josef Cibulka. Popřál závodníkům hodně úspěchů v soutěži a příjemně prožitý soutěžní den v České Metuji.
Každý závodník měl možnost dvou pokusů, do výsledkové listiny se započítával lepší dosažený čas v soutěži. Náš sbor reprezentovali v soutěži Mája a Sára Hilscherovi, Šárka Stillerová, Kristýna Šturmová, Aneta Haitlová, Andrea Pavlů, Adéla Štěpánová, Zuzana Hašková, Martin Hilscher, Kuba Stiller, Karolína Zahradníčková, Klára Svědíková a Klára Mihoková. V kategorii družstev mladších jsme obsadili krásné 5.
místo, naši dorostenci ve své kategorii zvítězili. V kategorii jednotlivců starších zvítězila Adéla Štěpánová
a druhé místo si vybojovala Andrea Pavlů. Zuzana Hašková obsadila 15 místo. V kategorii jednotlivců dorostenců zvítězila Klára Mihoková, která dosáhla zároveň nejrychlejšího času z 52 účastníků jednotlivců a tím
se také stala přeborníkem 10. ročníku soutěže a získala tímto výkonem pohár starosty obce Česká Metuje.
Ze soutěže neodjel žádný účastník s prázdnou. Každý obdržel drobnou cenu. Do soutěže nám finančně nebo věcnými dary přispěly firmy Wikov Hronov, Wimex Náchod a Obecní úřad Česká Metuje.
Našim
závodníkům
děkujeme
za
reprezentaci
sboru,
členům
SDH
Česká
Metuje za pomoc při zajištění soutěže a Obecnímu úřadu za možnost uspořádání soutěže v prostorech kulturního domu. Děkuji také Miladě Řehákové za přípravu a realizaci soutěže.
Ivan Kraus
vedoucí kolektivu MH SDH Česká Metuje

Informace z mysliveckého spolku Metuje
V loňském roce došlo v jarních a letních měsících k několika případům, kdy škodná zvěř (lišky) způsobily
škody na domácím zvířectvu (slepice, králíci) občanům v naší obci. Vzhledem k tomu, že škody byly způsobeny v převážné většině na nehonebních pozemcích (pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území
obce), kde nelze ze zákona provádět lov odstřelem zvěře bylo rozhodnuto ve spolupráci s výborem Honebního společenství Metuje o zakoupení dvou kusů odchytových klecí na škodnou. Informuji tímto, že klece,
pokud bude docházet i letos ke škodám na domácím zvířectvu, jsou pro občany České Metuje k zapůjčení.
Zájemci si zapůjčení domluví s Janem Štěpánem (předseda MS) nebo Vladimírem Michelem (hospodář MS).
Vzhledem k těmto případům byla věnována při odlovech zvýšená pozornost zejména
škodné
v
naší
honitbě
a
v
roce
2018
se
podařilo
odlovit
celkem
11 lišek a 4 mývalovce, od 1. 1. 2019 do 8. 3. 2019 byly odloveny již další 4 lišky.

Petr Špaček

UKLÁDÁNÍ ODPADŮ V OBCI
Žádáme

občany,

aby

se

řídili

následujícími

pokyny

při

likvidaci

odpadu!!!

Obec dostává finanční prostředky od firmy EKO-KOM za tříděný odpad. V případě, že nebude odpad vytříděný, finanční prostředky nebudou obci poskytovány a bude muset docházet ke zdražování!!!
Komunální odpad (popelnice) – sem ukládejte veškerý odpad, který již nelze vytřídit. Do popelnice nepatří plasty, papír, sklo, stavební odpad (cihly, omítky, dráty, vodovodní a odpadní potrubí,…).
V případě, že Vám nestačí jedna popelnice, je možné zakoupit další a známku si vyzvednout
na obecním úřadu (bez dalšího poplatku). Pokud nechcete kupovat novou popelnici, je možné na obecním úřadu zakoupit jednorázový speciální pytel (10,-Kč/kus), který firma odveze.
V
obci
jsou
umístěné
kontejnery
na
papír,
sklo
a
plast
–
sem
ukládejte veškeré plastové věci + nápojové kartony (od džusů, mléka,…). Nově jsou v obci umístěny popelnice na použitý jedlý olej z domácností (olej vkládejte v uzavřených PET lahvích!!!).

SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr může využít každý občan, který řádně platí poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu u Obecního úřadu Česká Metuje. Sběrný dvůr není určen pro podnikatele!!!!
Obec není povinna provozovat sběrný dvůr.

Na sběrný dvůr lze uložit:
1)

Kovový

odpad

všeho

Na sběrný dvůr nelze uložit:
druhu

2)
Velkoobjemový
plastový
odpad,
který nelze uložit do kontejnerů k tomu určených
3) Starý nábytek a jeho části (vše rozložené)
4)
hu

Elektroodpad
(zařízení
nesmí

5)
ní odpad,

všeho
drubýt
rozebráno)

Velkoobjemový
který nelze uložit

komunáldo popelnice

1) Stavební odpad (cihly, beton, omítky, dráty, vodovodní a odpadní trubky,…) Tento odpad si musí
každý občan zlikvidovat sám na vlastní náklady!!!
2) Plasty (pouze ty, které vzhledem ke svým
rozměrům
nelze
uložit
do
kontejneru)
3)

Papír,

sklo,

nebezpečný

odpad

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

Odpady, které nespadají do žádné skupiny ukládaných odpadů, nebudou na sběrný dvůr přijímány.
Vše, co chcete uložit na sběrný dvůr, musí být rozmontované, oddělené části kovové od plastů, dřeva, textilu,…
Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat 2x ročně a občané budou o termínu vždy včas informováni.
POZOR!!! Sběrný dvůr je v současné době monitorován KAMEROVÝM SYSTÉMEM. Naistalován byl z důvodu množících se případů odkládání odpadu před sběrný dvůr mimo provozní dobu.

Pozvánka pro rodiče - „Děti v pasti sociálních sítí“
Beseda pro rodiče 7. května 2019 od 17.00 hod. v Kolárově divadle v Polici nad Metují. Preventista Policie České republiky s Vámi bude diskutovat o kyberšikaně. Všichni jste srdečně zváni.
Obecní úřad nabízí taneční kurzy pro dospělé a univerzitu třetího věku. Tyto aktivity by se v případě zájmu konaly v obci. Pro více informací nebo v případě zájmu, kontaktujte místostarostku obce v úředních hodinách nebo na emailu mistostarosta.metuje@seznam.cz

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat místnímu Sboru dobrovolných hasičů, kteří dne 17. ledna tohoto roku jako první přispěchali na pomoc při likvidaci požáru v našem Hotelu Bouda.
Zároveň děkujeme paní starostce SDH Mgr. Lence Rutarové za nabídku pomoci.
Děkujeme též všem, kteří nám pomohli s likvidací následků této nepříjemné události.
Za Hotel Bouda a rodinu Vaněčkovu - David Vaněček

Děkujeme všem občanům, kteří pomohli při odklízení sněhu a úklidu zimního posypu z obecních chodníků.

Malování ve školce
O jarních prázdninách probíhalo v mateřské škole malování. Toto malování se dotklo místností herny a ložnice a nebylo vůbec jednoduché z důvodu stáří budovy. Jak jsme zjistili, týden je opravdu málo času a proto bylo nutné, aby se zapojili i zastupitelé, kteří stěhovali nábytek a sestavovali nábytek nový. Na úpravě školky se nejvíce podílel pan Rostislav Haitl, který je správcem budovy mateřské školy. Bylo vyměněno
i osvětlení, aby vyhovovalo současným normám. Do oken v herně budou v nejbližší době instalovány rolety. Děti byly z „nové“ školky nadšené. Přijďte se podívat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v mateřské škole.
Který se koná 9. 4 2019 od 7:00 do 15:30.

Životní jubilea
V měsíci březnu oslavili:
paní Antonie Lamková (17.3.)
pan Augustin Šolc (18.3.)
pan Jiří Hilscher (26.3.)
pan Miloš Vintr (28.3.)
Následně svá jubilea oslaví:
pan Jan Breuer (16.4.)
pan Vojtěch Kmec (22.4)
pan Jaroslav Čepelka (6.5).
Všem přejeme hodně zdraví!!!

“Metujský zpravodaj“ vydal OÚ nákladem 150 výtisků, pod registr. číslem MK ČR E14365. Toto číslo vyšlo v březnu 2019. Grafická úprava Tereza Dušková

