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Slovo starosty

č.2

Vážení sousedé,
tak snad máme po době koronavirové. Po době plné strachu, obav, paniky, zákazů, omezování a dalších restrikcí. Po období, kdy jsme zjistili, že nejsme tak všemocní a svobodní jak se domníváme. Na jednu stranu je úžasné zjištění, že přeci jen jsme schopni si navzájem pomoci – šijeme roušky pro ostatní, nabízíme pomoc s nákupy a celkově jsme schopni něco pro druhého udělat. Fajn, to je skvělé.
Na druhou stránku je ale strašidelné zjištění, že nebereme na zřetel varování, kterých se nám denně dostává. Mám na mysli například automobilovou pandemii, kůrovcovou kalamitu, zmutovaný hmyz, extrémní změny počasí – sucho, vítr, prudké deště a proti tomu nedostatek vody. Z tohoto nemáme takové obavy jako bohužel z toho, že nemůžeme volně do obchodů, nemůžeme cestovat, nemůžeme za zábavou.
Hrozné,
uvědomit
si
jak
se
nám
mění
hodnoty.
Škoda,
že
na
kůrovce a klíšťata zákazy neplatí. Ale třeba někdo na ně nějaký zákon vymyslí.
Byl bych nerad, aby toto bylo bráno jako nějaký eko koutek a ani jako moje
zmoudření. I když padesátku jsem letos oslavil. Přeji Vám všem klidné a slunečné domácí léto, dětem pokračování prázdnin a pěknou úrodu jahod, třešní a borůvek.

Váš starosta

Informace z obecního úřadu

Dne 23. 6. 2020 proběhlo na sále Kulturního domu veřejné zasedání, na kterém byly schváleny následující body:
•

•

•

Schválení účetní závěrky a závěrečného
účtu obce. Na obecním úřadu proběhl audit, který byl proveden pracovnicemi Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, které kontrolovaly veškeré hospodaření obce za
rok 2019. Tato kontrola proběhla bez závad.
Schválení nabídky na výstavbu veřejného osvětlení. Zastupitelstvo obce schválilo výstavbu nového veřejného osvětlení v místě zvaném „brana“.
Realizaci provede firma Elpol Police nad Metují.
Starosta jednal s Pozemkovým úřadem
ohledně převodu pozemku naproti obecnímu úřadu do vlastnictví obce. K převodu by mělo dojít do srpna roku 2020.

Dotace

•

•

•

Místostarostka jednala s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o převodu
cesty k vlakovému nádraží a příjezdové cesty ke Štěpánovým. K převodu do vlastnictví
obce by mělo dojít v druhé polovině roku 2020.
Probíhá jednání s Povodím Labe o odkupu pozemku, na kterém se nachází cesta na Skalce,
aby mohl být do katastru vložen skutečný stav.
V současné době Povodí Labe sepisuje kupní smlouvu, která bude následně podepsána.
Starosta i místostarostka se účastnili jednání DSO Policka, DSO Lesy Policka a kontrolní komise DSO Lesy Policka.

Obec Česká Metuje v roce 2019 zažádala o dotace z Královéhradeckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj.
Z dotačního fondu Královéhradeckého kraje z „Programu obnovy venkova“ byla získána částka 489.000,-Kč na
opravu kapličky Panny Marie a na nákup komunální techniky. Dotace je ve výši 50% uznatelných výdajů.
Obec zakoupí traktor, aby byla soběstačná při zimní údržbě a údržbě veřejné zeleně. Zároveň dojde
k částečné rekonstrukci kapličky. Dále byla získána dotace z fondu Královehradeckého kraje ve
výši 35.200,- Kč na podporu prodejny. Dotace je ve výši 50% uznatelných výdajů. Obec vynaloží v roce 2020 na chod obchodu přes 70.000,- Kč. O dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 519.000 ,- Kč, o kterou sobecní úřad zažádal na výstavbu dětského hřiště, nebylo dosud rozhodnuto.

Rekonstrukce nora
Na únorovém veřejném zasedání zastupitelé odsouhlasili rekonstrukci prostor tvořící zázemí sálu. Byla zrekonstruována „nora“, chodba a vymalováno přísálí. Byla celkově vyměněna elektroinstalace (25.153,-Kč), položena
nová dlažba a obklady (47.250,-Kč), vymalováno a natřené obložky dveří (13.766,-Kč) a pořízena nová kuchyňská linka včetně baru (56.348,-Kč). Celkové náklady na rekonstrukci jsou ve výši 142.517,-Kč. Rekonstrukce
probíhá i v kuchyňce za velkou zasedací místností, kde byla natažena nová elektroinstalace, která byla nefunkční, nová vodoinstalace, položena dlažba a obklady. Po vymalování bude instalována nová kuchyňská linka.
Dále
byla
provedena
výměna
nevyhovující
elektroinstalace
v
kuchyni v místní restauraci a byla vyměněna světla v lokálu místní restaurace. Obec se snaží investovat do budov, které má ve svém vlastnictví, aby byly udržovány a obnovovány.

Před

Po

Nové veřejné osvětlení
Zastupitelstvo obce rozhodlo o výstavbě nového veřejného osvětlení v místě zvaném „brana“. V uličce vedoucí od Paloušových směrem k Olivovým budou instalována dvě nová světla včetně sloupů. Výstavbu nového veřejného osvětlení bude provádět firma Elpol Police nad Metují, která podala nabídku s celkovou cenou 101.190,-Kč. V této nabídce je započítán elektromateriál, montáž, odzkoušení, revize a výkopové práce.

Úspěch našeho občana na šachových polích
Velkého
šachového
úspěchu
dosáhl
15
-ti
letý
Josef Cibulka, občan České Metuje hrající 1. ligu mládeže za ŠŠPM Lipky Hradec Králové. Hradecký klub 1. ligu vyhrál a tím se mu podařilo postoupit do nejvyšší soutěže Extraligy mládeže. Pepa hrál celou sezónu na prestižní první šachovnici šestičlenného družstva a svým výkonem proti nejlepším hráčům soupeře, k postupu významně pomohl.
Blahopřejeme!

Vzpomínka na metujské skauty
V červnu roku 1946 byl zásluhou Karla Čepelky v naší obci založen Skaut – Junák. Během krátké doby vznikly
dva chlapecké oddíly (Rackové a Psohlavci) a dívčí oddíl Lišek. Jejich nadšení pro věc podpořila tehdejší národní
správa firmy bratří Ansorgů (dnes KonoPro) darem látky na košile. Svůj první letní stanový tábor si Junáci postavili v Maršovském údolí v místech, kde bývalo před válkou kousek nad dnes již pobořeným splavem přírodní
koupaliště. I v současnosti se tu občas cachtají děti, ale řeka už dávno rozměry břehů pozměnila… 3. srpna 1946
tu složili skautský slib. Stanovali i na „Skalách“ a scházeli se v klubovně v domku čp. 86 (ve stráni naproti Kulturnímu domu). Pořádali Mikulášské zábavy pro děti, organizovali sběr starého papíru i železa, zúčastnili se spolu
se členy Svazu čs. mládeže na alegorickém vozu průvodu v době konání první metujské Národní pouti r. 1948.
Rok předtím navštívili spřátelené skauty ve Walbrzychu a naopak v Metuji přivítali oddíl Junáků z Horního Jelení,
nadšených zdejší krásnou přírodou. Veřejnost sledovala junácké aktivity s velkým zájmem, tábor mnozí ze zvědavosti navštívili – neboť se jím dalo projít a „… jest to u nás úplné novum…a také nejlepší propagace skautingu.“
Politické změny v republice způsobily, že v roce 1950 metujské junácké období skončilo zákazem a poslední „Vlčata“ přestoupila postupně do organizace Pionýr.
(Zdroje: Metujské zpravodaje z let 1946 – 1949, archiv OÚ)

M. Vintrová

Momentka

ze

skautského

tábora

Foto pro opravdové pamětníky: mezi skauty sedí kromě velitele Karla Čepelky ještě Irena Kohlová, Zdena Vacková, Zdeněk Vajsar, Bohuslav Vajsar, Věra Mertlíková, ? Michlová, Jarmila Vítová, Vladimír Michel

75. výročí osvobození České Metuje
Letos si připomínáme sedmdesát pět let od ukončení 2. světové války, bezesporu nejhroznějšího válečného konfliktu všech dob. Více než 50 miliónů obětí na životech, ohromné škody na majetku, nevyčíslitelné škody na kulturním dědictví, zločiny proti lidskosti – to všechno nesmí být zapomenuto. Náš dík patří hrdinství vojáků všech armád, které nás po šesti letech v protektorátu Čechy a Morava osvobodily.
Česká Metuje, připojená k Hitlerově Říši v roce 1938, byla osvobozena ve čtvrtek 9. května 1945 sovětskou Rudou armádou, vojáky 1. ukrajinské fronty maršála Koněva.
Podle pamětníků pana Fr. Paskera, holiče ve Žďáru, a pana Fr. Drejsla, rolníka v České Metuji, dorazili Rusové od Meziměstí, přes Teplice až k nám, do první české obce. Obyvatelé vojáky slavnostně uvítali. Nad orientační tabulku před vsí umístili tabulku s ruským textem. Na příbytcích Němců vlály podle nařízení bílé prapory, na dveřích příbytků Čechů bylo napsáno křídou nebo tužkou česky i azbukou slovo
Čech. Později byly české domy označeny papírovými tabulkami s červeně tištěným česko-ruským textem.
Brzy po osvobození byly odstraněny německé protitankové uzávěry na silnicích (na jejich odstraňování se
podíleli hlavně němečtí občané), na něž byly použity silné, zdravé stromy, později rozprodané jednotlivým
zájemcům. Uzávěry stály ve směru od Teplic u tehdejší továrny Wittich a před rozcestím k nádraží, další
před domem Františka Drejsla (dnes p. Obrcian), další v kopci před domem Josefa Weissara, pak například
ve Vlásence před domem ševce Poppeho (dnes Z. Šturma ml.) nebo za železničním podjezdem ke Žďáru.
„…dlouho se nezdrželi a jeli dál… A jelo jich mnoho a jezdili po celou noc…
až teprve několik z posledního sledu se u nás zdrželo několik dní, a tak jsme je poznali lépe... Nakonec i ti odjeli a zbyly nám krásné vzpomínky, které si nenecháme znesvětit…“
(Zdroje: Metujský zpravodaj z 9. června 1946 – pouťové vydání, MZ č. 4, 15. prosince 1946. Podrobnější informace a fotografie týkající se života v naší obci v letech 1938 - 1945 najdete v mimořádném vydání MZ z dubna 2015 na stránkách obce.
Zde také můžete nahlédnout do všech novodobých Metujských zpravodajů počínaje rokem 2003
http s : / / w w w. c e s k am e tuj e . c z / z i v ot - v - o b c i / m e tuj s k y - z pr avo d aj - 1 / )

M. Vintrová

Už jste slyšeli o Seniorské obálce?

Jedná se o tiskopis, který může napomoci v krizových situacích. Je určený především pro seniory nebo zdravotně
postižené, kteří bydlí ve svém domácím prostředí. Karta vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí
a krajské samosprávy. Funguje na principu I. C. E., neboli „In Case of Emergency, což znamená karta pro případ naléhavé pomoci, v případě nouze. Těch případů, kdy osamělého seniora mohou postihnout náhlé zdravotní potíže a
musí volat záchrannou pomoc přibývá, stejně jako výjezdů hasičů nebo policie. I lidé v mladším věku jsou často rozrušení, nesoustředění, dezorientovaní a nedokáží odpovídat na položené otázky, které si výjezd záchranky, hasičů
nebo policie vyžaduje. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je v této situaci dobře vyplněná Seniorská obálka.
Tento tiskopis si doma vyplníte. Co je červené, je nejdůležitější, naopak zelené vyplníte, jen pokud budete
chtít. Každé vyplnění tiskopisu je vlastní záležitost seniora nebo jeho osoby blízké. Ať už jde o nemoci, se kterými se dotyčný léčí, léků, které užívá nebo jména praktického lékaře. Důležité údaje se týkají osob blízkých.
S vyplněním tohoto tiskopisu Vám pomůžou rodinní příslušníci nebo i my na obecním úřadu. Tento tiskopis Vám
doručíme do Vaší schránky a Vy si ho po vyplnění nalepíte na lednici nebo na vnitřní stranu vchodových dveří,
tak aby ji záchranáři v případě potřeby viděli. Tento tiskopis se nikam neposílá, není potřeba se někam registrovat. Pouze vyplníte a umístíte na viditelné místo, kterým je buď lednice, nebo vnitřní strana vchodových dveří.

Psí výkaly
Stále dokola se opakují situace, kdy občané nejsou schopni uklidit po svých psích miláčcích.
Psí výkaly jsou na mnoha místech v obci, především na horním hřišti, na cestě okolo kapličky,
u obchodu a na cestičce okolo Breuerových. Žádáme občany, aby v případě, že budou své psy
venčit na veřejných prostranstvích, aby po nich uklidili!!!! Uvědomte si, že těmito místy chodí
místní školka, kdy nejedno dítko si do školky na botě přineslo nemilé překvapení. Nepříjemné je to i pro pana Hůlka při sekání těchto míst. V případě, že se toto bude opakovat, budou majitelé psů pokutováni. Obecní úřad umístí v obci odpadkové koše, které snad tuto situaci zlepší.

Přivítání nového občánka
V dubnu jsme přivítali do své obce nového občánka Honzíka Vacka. Z důvodu koronavirových opatření nebylo možné ho oficiálně přivítat na obecním úřadu. Přejeme jemu i jeho rodičům mnoho zdraví, štěstí a radosti.

Životní jubilea

V měsíci červenci oslaví:
pan Stanislav Špaček (2.7.)
V měsíci srpnu oslaví:
paní Marie Geislerová (5.8)
paní Drahomíra Špačková (31.8.)
Následně svá jubilea oslaví:
pan Ivan Kraus (6.9.)
paní Václava Berková (13.9.)
pan František Špaček (16.9.)
paní Alžběta Tupcová (18.9.)
paní Halina Vacková (29.9)

Všem přejeme hodně zdraví!!!

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

