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Informace obecního úřadu
- byla dokončena úprava plochy před prodejnou potravin - rozšíření parkovací plochy a zkulturnění vzhledu obce.
Náklady na tuto akci činí přibližně 350 tisíc. Prosíme rodiče, jejichž děti v prostoru před prodejnou tráví volný čas,
aby své potomky upozornili na skutečnost, že schody ani chodník vedoucí k prodejně neslouží k jízdě na kole, nýbrž
pouze pro pěší. Může dojít k poškození schodů, ale hlavně k úrazu!
- začaly práce na rekonstrukci rozhlasu. Obec získala dotaci 900 tisíc na rekonstrukci rozhlasu. Součástí této
rekonstrukce je i varovný systém pro případ povodní a jiných kalamit. Dočasně je stávající rozhlas nefunkční, za což
se občanům omlouváme!
- veřejné osvětlení na Skalce: v prostoru Skalky došlo k výměně sloupů el. vedení, na kterých bylo i veřejné
osvětlení. Pravděpodobně ještě tento týden budou instalována nová osvětlovací tělesa.
- je zpracována projektová dokumentace na zateplení kulturního domu a je podána žádost o dotaci.
- je zpracována projektová dokumentace na teplovod od BPS do kulturního domu a mateřské školy.
- vánoční strom: na základě připomínek odboru dopravy ohledně bezpečnosti provozu na křižovatce před kulturním
domem rozhodlo zastupitelstvo obce, že přerostlý smrk v parčíku u této křižovatky bude odstraněn. Vzhledem k tomu,
že tento strom byl v době adventu osvícen, bude zde vždy v předvánočním čase vztyčen vánoční strom. Bylo také
zakoupeno nové osvětlení tohoto stromu. Slavnostní vánoční osvětlení bude i na sloupech veřejného osvětlení mezi
kulturním domem a prodejnou potravin. U příležitosti rozsvícení vánočního stromu plánujeme uspořádat malou
slavnost spojenou s mikulášskou nadílkou.
- toalety v pohostinství: vzhledem k tomu, že zařízení WC v pohostinství KD je vlivem stáří a opotřebování
v žalostném stavu, rozhodlo zastupitelstvo obce o jeho rekonstrukci. Cenová nabídka byla předložena firmám
Broumstav a Movis. Zastupitelé se rozhodli zadat práce firmě Movis. Práce začnou v polovině listopadu. Je nutné, aby
vše bylo dokončeno do poloviny ledna, kdy začíná plesová sezóna.
- informace k zemědělskému podnikání v okolí obce Česká Metuje: vyjádření pana Ing. Jaroslava Láda vychází
jako příloha tohoto čísla MZ.

- volby: ve dnech 25. - 26. 10. 2013 se konají volby do Parlamentu ČR. Volební komise bude přítomna v malé
zasedací místnosti obecního úřadu v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.
Zveme všechny občany k účasti a přejeme šťastnou ruku při volbě kandidátů!

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil s činností kolektivu mladých hasičů při SDH V České Metuji.
Pravidelně se scházíme u hasičské zbrojnice každý pátek od 16 hodin s mladšími hasiči a od 17 hodin se staršími hasiči
a dorostenci. Skoro stále se nám stává pravidlem, že i ti nejmladší zůstávají se staršími a schůzky se nám prolínají. Proto to
Milada, Karolína, Pepa a já musíme vždy nějak zvládnout. Nacvičujeme na soutěže, kterých je během hasičského roku hodně,
a myslím, že je to znát i na výsledcích. V dubnu jsme byli na třech soutěžích, v Rožnově na branném závodě mladší skončili na 7.
místě a kolektiv starších na 4. místě. Dorostenci jednotlivci Karolína Berková 6. místo, Míša Vajsarová 7. místo a David Jakubský
8. místo. Následoval branný postupový závod v Nahořanech, zde mladší obsadili 21. místo, starší 9. místo a dorostenec David
Jakubský 16. místo. Následovala soutěž v Bělovsi, zde jsme vybojovali 6. místo v kategorii starší mládeže. V květnu následovaly
technické disciplíny v Nízké Srbské starší 19. místo, na Bohdašíně 5. místo, na soutěži dorostu na Bezděkově 1. místo. Naši
dorostenci doplňují družstvo dospělých na soutěžích v požárním útoku v blízkém okolí. Naši mladí hasiči jako prozatím každý rok
postoupili na okresní kolo do Náchoda. Ani zde neudělali ostudu a obsadili krásné 6. místo. Dorostenky na okresním kole
skončily na výborném 2. místě a Michal Mihok v jednotlivcích obsadil 4. místo. Takže je vidět, že hasičina děti baví a doufám,
že bude i nadále.

Náš kolektiv mladých hasičů se rozšířil o nové členy: Adélu Štěpánovou, Vojtu Havlíka, Martina Štěpána a Kláru Svědíkovou.
Jsem rád a doufám, že nám ještě další mladí hasiči přibydou. Nyní máme osm mladších hasičů, sedm starších a pět dorostenců.
Kolektiv vedou Ivan Kraus, Milada Řeháková, Karolína Berková a Josef Steiner.
Děkujeme Obecnímu úřadu v České Metuji za nemalou podporu naší činnosti a našim mladým hasičům přejeme i v další sezóně
hodně úspěchů!
Ivan Kraus
vedoucí kolektivu MH SDH Česká Metuje

Zážitek na celý život
Těmito slovy označil pan učitel tělesné výchovy Petr Jansa květnovou účast dvou žáků polické ZŠ na republikovém
finále v desetiboji na pražském Strahově. Na rozdíl od zkušenějšího spolužáka Martina Žigy, který obsadil skvělé
6. místo, sbírala metujská Lucka Rotterová teprve zkušenosti a v početném poli soupeřek stejné věkové kategorie
a obsadila velmi solidní 40. místo v republice. Kromě mnoha jiných sportovních a kulturních zážitků měli oba
možnost setkat se osobně s některými významnými olympioniky, např. Romanem Šebrlem nebo Robertem Změlíkem.
Blahopřejeme!

Výročí: k významnému životnímu jubileu tentokrát srdečně blahopřejeme paní Blance Ducháčové (12.10.),
paní Marii Pánikové (23. 10.) a panu Jánu Obrcianovi (20.8.) Hlavně hodně zdraví!!!

Vítání občánků: v sobotu dne 19. 10. jsme mezi nás přivítali Karlu Beatu Smolovou a Mikuláše Grunzu. Přejeme jim
dlouhý a šťastný život!

Výzva k veřejnosti: obracíme se na občany s prosbou, aby pomohli svými autentickými informacemi, vzpomínkami, písemnými
či fotografickými materiály týkajícími se koncentračního tábora Gross-Rosen v blízkosti polského města Rogoźnica (nedaleko
Wałbrzychu). Tento tábor měl pobočky i na našem území a na začátku roku 1945 se z něho uskutečnil „pochod smrti“, který
skončil masakrem vězňů u Choustníkova Hradiště. Vaše informace pomohou při realizaci našeho projektu, jehož cílem je při
příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války přiblížit mladé generaci osudy lidí, které tento válečný konflikt poznamenal.
Svoje informace s kontaktem na sebe zasílejte prosím do 30. 11. 2013 na e-mail: Gross-Rosen@seznam.cz, případně se obracejte
na uvedené adresy realizátorů projektu. Děkujeme za spolupráci!
Okresní výbor
Českého svazu bojovníků za svobodu
Náchod
Palachova 1301
547 01 Náchod

Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí
Náchodská 285
549 32 Velké Poříčí
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