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Informace obecního úřadu:
Bilance roku 2015:







Kromě běžné údržby a starostí o obecní majetek byly realizovány dvě velké akce spolufinancované dotacemi ze Státního fondu životního
prostředí, a sice teplovod od bioplynové stanice ZD Ostaš do mateřské školy a kulturního domu, dále pak zateplení mateřské školky.
V současné době jsou obě akce v celkové hodnotě cca 6 000 000,- Kč ukončeny a řádně zkolaudovány. Konečné vyúčtování bude občanům
sděleno až po uzavření financí, tedy v lednu a v únoru 2016.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o přijetí úvěru na předfinancování akcí ve výši 3 000 000,- Kč. V současné době je výše konečné částky dluhu
obce 600 000,- Kč.
Obec jedná s projekční kanceláří o prodloužení trasy teplovodu až k firmě Konopro.
Teplovod pracuje v režimu zkušebního provozu. Díky tomu jsou prostory kulturního domu neustále temperovány a občané a organizace mají
možnost je kdykoliv využít.
Prostory KD jsou využívány Modelářským kroužkem, Kroužkem mladých hasičů, ženami, které chodí cvičit, a také několika příznivci
stolního tenisu.



Upozornění: posledním úředním dnem OÚ v České Metuji bude pondělí 21. prosince 2015, další úřední den bude až 4. ledna 2016.



Co nás čeká v příštím roce:




Obec získala od Krajského úřadu v Hradci Králové dotaci na zpracování projektu kanalizace.
Dále získala příslib hejtmana Královéhradeckého kraje ohledně realizace projektu nábřežní zdi od kulturního domu
k mostu u Pániků. Účast obce by měla spočívat ve vybudování chodníku a osvětlení.
Společnost ČEZ plánuje přeložku elektrického vedení v lokalitě Pod horou, kde bude muset obec financovat nové
veřejné osvětlení k nádraží.
Dalšími akcemi, které bychom chtěli uskutečnit, jsou rekonstrukce kabin na hřišti a rekonstrukce sociálního zařízení v 1. patře OÚ.




Odpady: poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává na rok 2016 stejný, tj. 500,- Kč za osobu nebo rekreační objekt, podnikatelé 1 600,- Kč. Svoz
bude prováděn jako dříve v lichém týdnu každý pátek. Pouze první svoz se uskuteční v sobotu 2. ledna 2016. Poplatky nezaplacené do konce dubna
budou navýšeny o 10% a popelnice neoznačené známkou nebudou vyvezeny!
Upozornění Ministerstva vnitra ČR: 24. 12. – 31. 12. 2015 bude odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání OP, cestovních dokladů a jejich
předávání. Důvodem jsou technické úpravy vyžadující odstávku systému.

Soutěž Kaden Cup model Náchod
Této soutěže se v sobotu 17. října 2015 zúčastnili také naši modeláři v sestavě: František Kollert, Lukáš Vajsar, Jakub Vaněček, Michaela Vaněčková,
Ondřej Vaněček, David a Lukáš Vaněčkovi a Ladislav Eliáš. V konkurenci českých a polských borců se metujští neztratili. Medaile za oceněný model
získali: dvě medaile Míša Vaněčková a po jedné Kuba, Ondra a David Vaněčkovi.
Modelářský klub Česká Metuje děkuje svým členům, příznivcům a OÚ v České Metuji za ochotu a vstřícnost při organizování našich modelářských
aktivit. Přejeme všem našim členům, příznivcům a občanům České Metuje hezké prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v Novém roce!
David Vaněček

Momentky z výstavy modelářských prací v KD ve středu 28. října 2015 - jízdy RC tanků, RC vlaků

(Vin.)

Mikulášská družina si letos sněhového poprašku neužila,
proto se nám čerti trochu ztrácejí v blátivém pozadí.
Děkujeme za vaši návštěvu, hlavně za chvíle napětí
a za radost, kterou jste udělali našim dětem!
(Hor.)

Najdi si svůj koníček …staň se myslivcem! Kurz pro adepty myslivosti v roce 2016 bude otevřen od 23. ledna 2016. Výukové dny budou sobota
a neděle. Ukončení teoretického kurzu je 27. února 2016. Předměty kurzu pro adepty: Myslivecké předpisy, Zoologie zvěře, Chov a péče o zvěř,
Myslivecká kynologie, Myslivecká výchova, Způsoby lovu a Myslivecké střelectví. Cena kurzu pro uchazeče, kteří chtějí být členy ČMMJ, je
5 400,- Kč, pro ostatní 6 500,- Kč, splatnost poplatku za kurz je 15. ledna 2016. V poplatku je zahrnuto pojištění po dobu konání kurzu, záznamník
o přípravě uchazeče, roční předplatné časopisu Myslivost, učební pomůcky - penzum Myslivosti, střelivo a zapůjčení zbraně na praktickou zkoušku,
výuka lektorů a závěrečná zkouška, která se bude konat cca v březnu - dubnu 2017. Přihlášky podávejte do kanceláře OMS Náchod, Krámská 731,
547 01 Náchod - osobně, poštou nebo e-mailem. Uzávěrka přihlášek: 10. 1. 2016. Případné dotazy směřujte do kanceláře OMS Náchod.
Úřední dny jsou pondělí, středa 8 – 12 hodin a 13 - 16 hodin, kontakt 491 426 660,
e-mail: omsnachod@seznam.cz .
Myslivosti zdar !
Petr Zima, předseda KPK OMS Náchod.

Pozvánka na loutkové divadlo v Suchém Dole
Loutkové divadlo Marná snaha Vás zve na pohádku Honza a drak
kterou odehraje ve dnech 20. prosince 2015 a 2. ledna 2016 vždy od 15.00 hodin.
Vstupné: 20,- Kč.

Plesová sezóna 2016 v České Metuji
16. 1. 2016
27. 2. 2016
12. 3. 2016
13. 3. 2016

Myslivecký ples
tradiční Hasičský ples
Maškarní ples
Dětský maškarní karneval

hudba BTK Bezděkov
hudba BTK Bezděkov
hudba Doteky
hudba reprodukovaná

myslivecká kuchyně, bohatá tombola
bohatá tombola
soutěž o nejlepší masky
soutěž o nejlepší masky

Vážení spoluobčané,
Náš kolektiv funguje pod vedením Milady Řehákové, Karolíny Berkové, Josefa Steinera a Ivana Krause,
instruktorem je od letošního roku Michael Mihok. Z 53 členů SDH máme tři pětileté (chlapec a dvě dívky),
do 14 let osm chlapců a pět dívek, do 18 let dva chlapce a čtyři dívky.
Naši mladí hasiči se v roce 2015 zúčastnili spousty soutěží mládeže, na některých nám vypomohli
s doplněním soutěžících mladí hasiči z Velichovek a naopak. Začali jsme 18.1 na Teplickém pětiboji, což
jsou technické disciplíny, 7. 2. jsme byli trénovat uzly ve Stolíně, 21. 2. jsme společně s OÚ a za podpory
KhK uspořádali soutěž v uzlovce o Pohár starosty obce Česká Metuje. 18.4. jsme zajeli do Nahořan
na branný závod, 3.5. to byly technické disciplíny v Nízké Srbské a 16.5. totéž na Bohdašíně. 23.5. naši mladí
odjeli změřit síly do okresního kola hry Plamen do Náchoda – Plhova. 30. 5. jsme odjeli na Bezděkov na 60m
překážek. Naši dorostenci Martin Štěpán, Lucka Rotterová a Terka Sobolová z Jetřichova (děvčata soutěžila
za družstvo Velichovek) se po okresním kole dorostu probojovali do Krajského kola do Týniště n Orl.,kde načerpali nové zkušenosti do dalších závodů.
19.7 jsme zajeli do Meziměstí na závod 100m překážek, kde naši dorostenci soutěžili jako jednotlivci. 25. 9. jsme zajeli do Nízké Srbské na Minibraňák,
kde se naši mladí hasiči neztratili. 3. 10. jsme si zajeli zaběhat do hronovského parku a soutěžní rok jsme zakončili branným závodem v Mezilesí, jehož
výsledky se nám započítávají do příštího ročníku. Takže je vidět, že naši mladí mají za sebou hodně závodů a díky OÚ, který zakoupil VW transportér,
který používáme k převozu mladých hasičů, se jich mohli v takovém množství zúčastnit. Chtěl bych poděkovat OÚ za podporu činnosti nejen JSDH,
ale i SDH a kolektivu mládeže. Jsem rád, že nám v letošním roce přibylo osm mladých hasičů. Doufám, že se nám mladí hasiči ještě rozrostou, abychom
mohli obsadit všechny mládežnické kategorie. Děkuji vedoucím kolektivu za práci a přeji našim hasičským dětem úspěšný rok 2016! Již nyní
připravujeme děti na soutěže, které začínají po novém roce. Děkuji také členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří nám pomohli s realizací soutěže
mladých hasičů a memoriálu v letošním roce!
Ivan Kraus, vedoucí kolektivu mládeže

20. února 2016 proběhne v kulturním domě již tradiční hasičská soutěž O pohár starosty České Metuje v uzlování

Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 20
K významnému životnímu jubileu srdečně blahopřejeme paní Růženě Culkové (11. 11.), paní Jaroslavě Hrnčířové (23. 11.) a paní
Zdence Jiráskové (14. 12.). Všechno nejlepší!!

pro Vás zcela auto
JVšem občanům České Metuje přeje zastupitelstvo obce
poklidné prožití svátků vánočních, pohodu a radost.
Do roku 2016 pak především hodně zdraví!
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