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Informace obecního úřadu:
 Zateplení kulturního domu: k podpisu je připravena smlouva s firmou Grifmont, která vyhrála výběrové řízení.
Práce by měly být zahájeny v polovině července.
 Digitalizace pozemků: byla dokončena digitalizace pozemků v katastrálním území Metujka a Skalka.
Upozorňujeme majitele pozemků, aby se ve vlastním zájmu informovali, zda v jejich případě nedošlo k nějaké
změně.
 Mateřská školka v České Metuji: vzhledem k dotaci, kterou obec získala na vybudování teplovodu
od bioplynové stanice ke kulturnímu domu a mateřské školce, bylo zadáno zpracování projektu na vytápění
budovy mateřské školky, které by mělo nahradit současné drahé vytápění akumulačními kamny.
 Dům č.p. 54: vzhledem k hrozícímu nebezpečí, že nemovitost čp. 54 zakoupí spekulant pro ubytování
nepřizpůsobivých občanů, rozhodlo zastupitelstvo tuto nemovitost zakoupit. V současné době se jedná
o dalším využití a zpracovává se projektová dokumentace současného stavu. Rádi uvítáme připomínky občanů,
jak tuto nemovitost využít.
 Odpady: upozorňujeme občany, kteří doposud nezaplatili svoz odpadů, ať tak učiní do konce června.
Od července 2014 nebudou popelnice označené známkou platnou pro tento rok vyváženy.
 Autoskla: znovu upozorňujeme občany, že autoskla nepatří do kontejnéru na sklo, nýbrž do kontejnéru
ve sběrném dvoře!
 Toulaví psi: v minulém týdnu se objevili v naší obci dva toulaví psi. Jeden byl odchycen a odvezen do psího
útulku v Polici nad Metují , druhý pes byl kvůli špatnému zdravotnímu stavu veterinářem utracen. Vše
samozřejmě na náklady obce, žádáme proto občany, aby takové psy nekrmili!
 Objížďka: práce na opravě komunikace v Bukovici zatím probíhají podle harmonogramu a dá se předpokládat,
že od srpna objížďka přes naší obec skončí.
 Tenisový kurt: zájemci si mohou vypůjčit klíče od kurtu u pana Zdeňka Šturmy st. Je také možné si klíče
zamluvit na tel. čísle 736 280 861.
 Volby do zastupitelstva obce - termín: ve dnech 10. – 11. října 2014 se budou konat volby do zastupitelstev
obcí. S kandidáty do zastupitelstva České Metuje budou občané předem seznámeni.

Pamětní deska:

v červenci uplyne 100 let od začátku 1. světové války. Tehdy největšího konfliktu v historii se
zúčastnilo 38 států – přibližně 70 miliónů lidí, z nichž zaplatilo za tento konflikt životem 9 – 10 miliónů a dalších
20 miliónů bylo zraněno, zmrzačeno. Mezi oběti patří také devět mužů z České Metuje.
DREJSL FRANTIŠEK z č. 17
KAHLER JOSEF z č. 50
KOLLERT JOSEF z č. 8
MAY ANTONÍN z č. 26
STAUDE ROBERT z č. 4

TÖLG ANTONÍN z č. 33
VITVAR JOSEF z č. 15
VEISSAR JAN z č. 11
WAISAR VÁCLAV z č. 36

Těmto padlým bude v červenci odhalena v parčíku před kulturním domem pamětní deska. Termín a program pietního
aktu bude ještě upřesněn a občané budou včas informováni.

Dětský den:

1. června se na místním hřišti konal Dětský den. Proběhl ve znamení soutěží a dětského klání.
Děkujeme sponzorům a všem organizátorům této akce!

foto A. Kohl

Zkusíte si zahrát šachy s Pepíkem?
Devítiletý Pepík Cibulka se stal v září 2013 členem šachového kroužku v ZŠ Žďár
nad Metují a od února 2014 se může pochlubit úspěchy na turnajích. 1. 2. 2014 –
Šachový turnaj ve Žďáře n. Met. – kategorie ročník 2002 a mladší – 3. místo
17. 4. 2014 – Hradecká šachová liga – 2. místo
20. 4. 2014 – Velikonoční turnaj – Hostinné – 1. místo
24. 5. 2014 – Turnaj Špuntů – Dvůr Králové nad Labem – 1. místo
Náchod – O pohár Náčelníka 2014 – 3. místo
14. 6. 2014 – Gambit Broumov 2014 – 1. místo v žákovské kategorii.
Srdečně blahopřejeme!!!

Poděkování: děkujeme paní Klimešové a její dceři paní Lecnarové, díky kterým se zachovaly záznamy o činnosti
Svazarmu Česká Metuje v letech 1977 – 1981, doplněné řadou fotografií. Kronika byla předána do obecního archívu.

Úspěchy našich mladých modelářů
Dne 17. května proběhla na Bohdašíně u Červeného Kostelce modelářská soutěž pořádaná modelářským klubem
Červený Kostelec. Zúčastnili se jí i nejmenší modeláři z České Metuje. Mezi konkurencí se neztratili, podobně jako
na podzim v loňského roku v Náchodě. Ondra Vaněček získal se svým modelem lokomotivy řady 714 druhé místo
v kategorii Dioráma a ostatní. Jakub Vaněček získal třetí místo s modelem Lancia IZ v kategorii Malá bojová technika.
Michalka Vaněčková, naše růže mezi malými modeláři, získala Cenu starosty města Červený Kostelec za své dioráma
Vila Michalka. Nezbývá než popřát našim modelářům hodně štěstí v dalších soutěžích!

Jubilea: k významnému životnímu výročí blahopřejeme paní Aleně Geislerové (14. 8.) a pánům Jaroslavu Čepelkovi
(6.5.), Pavlu Veissarovi (23. 6.), Pavlu Haitlovi (29. 6.), Stanislavu Špačkovi (2. 7.) a Jaroslavu Horákovi (3.8.).
Hodně zdraví!!!

Přejeme všem našim spoluobčanům pohodové, klidné léto a dětem pěkné
prázdniny!!
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