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Informace obecního úřadu
Bilance hlavních akcí roku 2013
*byla upravena plocha před obchodem potravin a vytvořena nová parkovací místa
*byla realizována výměna osvětlovacích těles na Skalce
*zhodnocen byt nad školkou – obnoveno komínové těleso
*je uveden do provozu záchranný informační systém, jehož součástí byla rekonstrukce rozhlasu.
*probíhá rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě, práce budou ukončeny do začátku plesové sezóny.
*rekonstrukce WC obecního úřadu bude provedena do 15. 2.2014.
*zajišťovali jsme projektovou dokumentaci a žádosti o dotace na zateplení kulturního domu a na teplovod z bioplynové stanice
do kulturního domu a mateřské školky.
*vzhledem k připomínkám z odboru dopravy, podle kterých bránil původní stříbrný smrk ve výhledu, byl tento odstraněn a na jeho
místo bude vždy o Vánocích postaven menší strom, na který bylo zakoupeno nové osvětlení.
Upozorňujeme občany, že od 19. 12. 2013 do 4. 1. 2014 bude obecní úřad uzavřen, v případě nutnosti se obracejte přímo
na starostu nebo místostarostu.
Cena vodného a stočného na rok 2014
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 14. 11. 2013 kalkulaci cen vodného a stočného
na rok 2014 a vyhlašuje od 1. 1. 2014 tyto ceny:
Vodné a stočné
bez DPH
s 15% DPH
Vodné
31,20 Kč/m3
35,88 Kč/m3
Stočné
30,54 Kč/m3
35,12 Kč/m3
3
Stočné bez ČOV
9,30 Kč/m
10,69 Kč/m3
Vodné a stočné
61,74 Kč/m3
71,00 Kč/m3
Proti cenám roku 2013 dochází k navýšení vodného o 2,24%, stočného o 6,51 % a u vodného se stočným činí zvýšení 4,31 %.
K úpravě cen dochází hlavně z důvodu předpokládaného růstu cen, který vyvolává změna kurzu české koruny vůči euru.

Odpady:
Po jednání s firmou Marius Pedersen bude v příštím roce cena za odpady stejná jako v letošním . První svozový termín bude
v sobotu 4. ledna. Další svozový termín - pátek - zůstává nezměněn.

Plesová sezóna 2014 v České Metuji
Myslivecký ples
Hasičský ples
Maškarní ples
Dětský maškarní karneval

hudba BTK
myslivecká kuchyně +tombola
hudba Proměny
tombola
hudba Doteky
soutěž o nejlepší masky
hudba reprodukovaná, soutěž o nejlepší masky

18. 1. 2014
15. 2. 2014
1. 3. 2014
2. 3. 2014

Soutěž o pohár starosty obce Česká Metuje v uzlování proběhne v prostorách kulturního domu 22.února.2014

10 let novodobého MZ
Původní Metujský zpravodaj vyšel poprvé 9. 6. 1946 z podnětu Místní rady osvětové, především pana Arnošta Kohla st. Později
přinášel zprávy z celého Broumovska, nebo vycházel např. u příležitosti metujských poutí.
V závěru roku 2002 se nově zvolené zastupitelstvo obce rozhodlo na někdejší tradici navázat skromným „občasníkem“, jehož první
číslo vyšlo v březnu 2003. Obsahovalo mimo jiné zprávu o převzetí dokumentu o získání znaku a praporu představiteli obce
v Parlamentu ČR dne 13. 2. 2003, a také vysvětlení a zdůvodnění vzhledu těchto symbolů.
Výtisky původních i novodobých MZ jsou uloženy v obecním archívu.

Modelářská tradice v České Metuji pokračuje
12. října tohoto roku se v Náchodě uskutečnila mezinárodní modelářská soutěž KADEN CUP
2013.Tradičně se jí zúčastňují v historických uniformách a s malou výstavkou zbraní, výstroj
a techniky i členové T-S 20 Pláň, někteří i jako soutěžící. Letos vyrazilo čtyřčlenné družstvo
ve složení David, Ondra, Míša a Kuba Vaněčkovi. Naše účast nebyla zbytečná, získali jsme
celkem šest cen. Konkurence byla velká a vystavované modely jeden hezčí než druhý. Letos
jich bylo cca 200. Soutěž sama má mezi modeláři velmi dobré jméno a je pravidlem, že se jí
účastní modeláři nejen z ČR, ale i z Polska.
Metujá(č)ci se ale nezalekli a zabodovali takto: David Vaněček, nejstarší člen soutěžní
výpravy, získal čestnou cenu za model lokomotivy T 466.2 a třetí místo v kategorii F2 –
kamiony za model autojeřábu AB 063 -TATRA 138.V juniorských kategoriích bodoval také
Kubík Vaněček, pravděpodobně i nejmladší soutěžící, získal druhé místo v kategorii D1
auto/moto s modelem Lancia YZ. Ondra Vaněček vybojoval hned dvě stříbra v kategoriích: D3
bojová technika, s modelem německé 10,5 cm houfnice a kat. D5 lodě a ostatní s modelem
lokomotivy ř. 714.
No a nejlepší nakonec:). Míša Vaněčková zvítězila v kat. D4 dioramy modelem rodinného domku s názvem „Vilka Michalka“. Její
vítězství je obzvlášť cenné, protože ve své kategorii potřela i „profíky“ – děti z modelářského kroužku v České Skalici :).
Nezbývá než popřát hlavně malým modelářům hodně štěstí v soutěžním klání a radosti z jejich koníčku. Tak, jak to okomentovala
Míša: „no, Kubo, vidíš, první soutěž a hned máme medaili!“.
David Vaněček

V listopadu oslavil padesátiny pan Ivan Kraus,
vedoucí kolektivu MH SDH Česká Metuje
a dlouholetý člen metujského SDH.
Zastupitelstvo obce mu prostřednictvím
Metujského zpravodaje děkuje za jeho
obětavou práci s mládeží a do další padesátky
přeje hodně zdraví, štěstí a také nezbytného
nadšení a elánu!

Blahopřejeme k výročí: tentokrát panu Antonínu Zelenému, který dne 8. 12. oslavil významné životní jubileum.

PF 2014
Všem občanům České Metuje přeje zastupitelstvo obce šťastné
a veselé prožití vánočních svátků, pohodu, do nového roku pak zdraví,
štěstí a spokojenost!

Děkujeme i letos Mikulášovi a jeho
doprovodu za radost, kterou vnesli
do

dětských

srdíček

nejen

u rozsvíceného vánočního stromu, ale
také při pravidelné sváteční obchůzce…

,,Metujský zpravodaj“ vydal OÚ v České Metuji nákladem 150 výtisků, pod registr. číslem MK ČR E14365
Redakce: M. Vintrová, J. Rotter, J. Vaněčková. Toto číslo vyšlo v prosinci 2013.

Příloha Metujského zpravodaje 4/2013
80. výročí výstavby obecné školy v České Metuji
Česká Metuje neměla dlouho vlastní školu. Mládež byla vyučována soukromými učiteli, posledním takovým byl Josef Krtička,
majitel usedlosti čp. 21. Později docházely děti do Žďáru, avšak pouze dobrovolně a nepravidelně.
Roku 1845 byla Česká Metuje oficiálně připojena ke škole ve Žďáru. Děti sem chodily pouze v létě, v zimě naopak přicházel pan
učitel do Metuje. Zprvu se učilo v chalupě Jana Vajsara čp. 37, pak u Jana Vodičky čp. 5, jednu zimu v příbytku Josefa Michla čp. 38.
Prvním učitelem v České Metuji byl Hynek Leder z Bělaně, a sice od 15. 12. 1845. V letech 1855-1874 sem docházelo dalších šest
učitelů.
Roku 1875 byl postaven dům čp. 47 pro školu a byt učitele (naproti metujské kapličce). Zemská školní rada svolila, aby od 1. 1.
1877 byla v České Metuji zřízena samostatná jednotřídní škola. V té se pak až do konce dvacátých let 20. století vystřídala řada
učitelů. V září 1929 byl správcem školy jmenován Emil Klesl, kterého naši nejstarší občané ještě pamatují.
Nadřízené školní úřady ale poukazovaly na nutnost vystavět modernější školu. Jednání v obci probíhala od října 1930. Členové
místní školní rady nakonec vybrali pozemek v centru obce a byla přijata nabídka stavitele Augustina Plška z Náchoda. 4. května
1932 se začaly kopat základy, během roku byla stavba dokončena. Významně ji finančně podpořili továrníci A. Knoll z Č. Metuje
a V. Pelly z Police. Celkové náklady byly 232 731,05 Kč.
Škola byla slavnostně otevřena 28. 5. 1933, vyučovat se v ní začalo od 1. 9. 1933. Bylo zavedeno přezouvání, umývání rukou
(ručníky). Od září do dubna bylo podáváno v deset hodin teplé mléko (šálek za 20 hal.), které dodával p. Fulka. Denně se
na školních kamnech přihřívalo až 30 porcí. Později byly zavedeny pravidelné ranní rozcvičky mezi lavicemi.
V září 1940 byla škola, kterou v té době řídil pan učitel Klesl, až do konce 2. světové války zrušena. Budova byla využita až
od roku 1944 jako sídlo a nemocnice SS. Dětem byla nařízena docházka do německé školy ve Vlásence, tam byl také přemístěn
inventář, který už ale nikdy nebyl vrácen.
1945 - vyučování zahájil řídící učitel Jan Maršík
1946/47 - krátce p. uč. Baudisch /Baudyš/ z Police, od 15. 9. Ladislav Jehlička, od 1. 2. 1947 otevřena druhá třída, p. uč. Josef Mach
1951/52 - ředitelem školy Karel Vik
1951 - obnoveno také vyučování ve vlásenské škole, uč. Ladislav Kubec
1955/56 - 5. ročník přeřazen do Police
1960/61 - 38 dětí, byla přistavěna další třída, ředitelem Ladislav Kubec
1962 - škola ve Vlásence zrušena, dalším učitelem Josef Polák
1965/66 - 19 dětí, škola jednotřídní, ředitelem Josef Vlček
1969/70 - děti hrají pohádku „O hloupém Honzovi a princezně Zlatovlásce"
1970/71 - pouze 15 dětí
1971/72 - děti hrají „Pohádku z Honzovy Lhoty"
1973 - děti účinkují na III. ročníku „Šubertovy Dobrušky“ (Jirkův příběh)
1973/ 74 - 24 dětí, ředitelkou Ivana Vlčková, nepovolena další třída s odůvodněním, že se malotřídky budou rušit.
1974/75 - 28 dětí
1975/76 - 19 dětí, ředitelkou Jaroslava Jelenová
1976/77 - 16 dětí, zavedeno „množinové" vyučování.
Škola byla k 1. 8. 1977 zrušena, děti začaly dojíždět od 1. třídy do Police nad Metují. Od roku 1984 do poloviny 90. let využívaly
budovu jako školu v přírodě a turistickou základnu Krajský dům pionýrů a mládeže v Hradci Králové, později Dům dětí z Broumova.
V letech 1993 - 1995 byla do naší školy a KD dočasně přestěhována teoretická výuka SOU společného stravování v Teplicích
nad Metují. Ve 2. polovině 90. let posloužila místnost v přízemí jako prodejna firmy Benam p. Václava Bureše. Po rekonstrukci nyní
slouží jako budova mateřské školy.
(vin)

Původní nápis na budově v roce 1933…

…a dnes už jedna z mnoha fotografií pro pamětníky…

Protipovodňová opatření městyse Velké Poříčí a obce Česká Metuje
V měsíci říjnu byla dokončena první část akce „Protipovodňová opatření městyse Velké Poříčí a obce Česká Metuje“ a to výstavba
varovného vyrozumívacího systému obyvatelstva, kterou provedla firma Tomáš Mikula, Obora III 168/2, Valašské Meziříčí - Krásno
nad Bečvou. Na obecních úřadech bylo nainstalováno samostatné vysílací a řídící stanoviště, z něhož je signál šířen bezdrátovou
technologií do 47 míst ve Velkém Poříčí a 13 míst v České Metuji vybavených reproduktory. Na budovách obou úřadů jsou
umístěny informační panely sloužící k varování osob s poruchou sluchu a dále sloužící k předávání důležitých informací. Systém
může být doplněn domácím přijímačem, určeným pro příjem bezdrátového rozhlasu. Vyměněny jsou také elektronické výstražné
sirény umožňující reprodukovat verbální informace. Pro měření množství srážek je systém doplněn srážkoměry, vždy po jednom v
každé obci. V České Metuji je umístěna ultrazvuková sonda a limnigrafická lať pro měření stavu hladiny v řece Metuji. Projekt bude
nyní pokračovat vytvořením a digitalizací povodňového plánu, tu bude provádět firma ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, Brno.
Digitální povodňový plán bude zpracován zvlášť pro každou obec v souladu s metodikou MŽP a budou napojeny na digitální plán
ČR a Povodňový informační systém POVIS. Zpracovaný dPP bude přístupný na webových stránkách.
Josef Vondra, stavební technik městyse Velké Poříčí
(Pozn.: rozpočet pro Českou Metuji byl 1 000 000,- Kč. Z toho 900 000,- Kč činí dotace.)

INFORMACE O NOVÉ POVINNOSTI PRO PRODEJCE LIHU A LIHOVIN
Městský úřad Náchod, odbor Obecní živnostenský úřad tímto informuje o novele zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon),která nabývá účinnosti dnem 17. 10. 2013.Text novely byl zveřejněn
ve sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 309/2013 Sb.
Novela reaguje na známou „lihovou aféru“ z podzimu loňského roku a vychází z nutnosti zavést evidenci všech prodejců lihu a
lihovin, kterou dosavadní právní úprava neumožňuje. Pro všechny osoby, které tyto komodity již prodávají, nebo je teprve hodlají
začít prodávat, bude tedy nově platit povinnost získat na tuto činnost koncesi.
Podnikatelům, kteří vlastní oprávnění k prodeji lihu či lihovin podle dosud platného znění živnostenského zákona (např. prodej v
rámci volné živnosti, obor Velkoobchod a maloobchod či v rámci řemeslné živnosti Hostinská činnost) je nově stanoveno
přechodné období šesti měsíců ode dne účinnosti novely (tj. od 17.10.2013),po které budou moci využívat dosavadní oprávnění
k prodeji. Do 17. 4. 2014 musí tedy nutně požádat živnostenský úřad o vydání rozhodnutí o udělení koncese, pokud hodlají
v prodeji pokračovat. V případě realizace prodeje kvasného lihu, konzumního lihu či lihovin po tomto datu bez koncese může být
takovému prodejci uložena pokuta za neoprávněné podnikání v koncesované živnosti, pokud by byla činnost bez oprávnění
provozována ve větším rozsahu, může být prodejce dokonce stíhán za neoprávněné podnikání podle trestního zákoníku.
Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad Náchod dále upozorňuje na zákon č.353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění
pozdějších předpisů, který problematiku upřesňuje. Podle tohoto zákona je lihovinou alkoholický nápoj obsahující nejméně 15%
objemových etanolu, kromě piva a vína. Zákon dále vymezuje místa, kde lihoviny prodávat nelze (např. na stáncích nesplňujících
technické požadavky podle zvláštních právních předpisů, prodej na tržnicích, tržištích apod.). V zákoně o spotřebních daních je
rovněž vymezeno, kde je možno za určitých podmínek (ohlášení příslušnému celnímu úřadu) lihoviny prodávat i mimo
provozovnu(jde o veřejnosti přístupné sportovní a kulturní akce, taneční zábavy, diskotéky atd.).
Žádost o koncesi podaná podle Přechodných ustanovení zákona č.309/2013 Sb. nepodléhá správnímu poplatku. Žadatel koncesi
obdrží, pokud splní všeobecné podmínky provozování živnosti (tj. zejména bezúhonnost) a žádost bude bezvadná podle
příslušných ustanovení živnostenského zákona.

Městský úřad, odbor Obecní živnostenský úřad Náchod je připraven poskytnout podnikatelům případné další informace týkající se
aplikace novelizovaného živnostenského zákona v praxi.
Ing.Martin Imlauf, vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Náchod

