Česká Metuje

Obecní zpravodaj
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PODĚKOVÁNÍ

SLOVO STAROSTY

Zastupitelstvo obce Česká Metuje děkuje p. Mgr. Marii Vintrové za
dlouhodobou obětavou práci na přípravě Metujských zpravodajů,
kterým věnovala svůj čas a nápady. Bohužel tak přicházíme o dlouholeté
zkušenosti. Doufáme, že i její nástupci budou odvádět stejně kvalitní práci.

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo obce

VÝSLEDKY VOLEB

Volby do obecního zastupitelstva proběhly v termínu 5. a 6. října 2018
s následujícími výsledky:
V České Metuji je 225 voličů, kteří mají v obci trvalý pobyt a v době
konání voleb dosáhli věku 18 ti let. Celkem bylo vydáno 138 volebních obálek a volební účast dosáhla 61,33%. Do zastupitelstva se volilo
7 členů. Zvolení členové jsou: Josef Cibulka, Lenka Rutarová, Martina
Svědíková, Alena Michelová, Antonín Hůlek, Jan Trýzna, Rostislav Haitl.
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce
Dne 31. 10. 2018 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce, kde noví
členové složili slib a následně proběhla volba starosty, místostarosty a předsedů výborů. Do funkce neuvolněného starosty byl zvolen Josef Cibulka
a do funkce neuvolněného místostarosty byla zvolena Lenka Rutarová. Dále
byl volen předseda kontrolního a finančního výboru. Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena Alena Michelová a členy Rostislav Haitl a Antonín
Hůlek. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Martina Svědíková
a členy Jan Trýzna a Pavel Veissar. Zastupitelstvo bude jednat podle nového
jednacího řádu, který upravuje přípravu a průběh jednání. Jeho znění je
k nahlédnutí na internetových stránkách obce. Zastupitelé dále schválili pravomoc oddávat starostou nebo místostarostou obce. Byla schválena
hospodářská činnost obce, kvůli nutnosti prodeje tepla a příspěvek na obědy
ve výši 30,-Kč pro zaměstnance a 10,-Kč pro důchodce. Zápis z veřejného
zasedání zastupitelstva obce též najdete na internetových stránkách obce.
GRAFIKA
FOTOGRAFIE

Obec Česká Metuje ve spolupráci s MŠ
Vás všechny tímto srdečně zve na tradiční předvánoční akci

Tereza Dušková

E-mail: DuskovaTerka@seznam.cz

Vánoční jarmark
To nejlepší z programu:

Dne 10. 12. 2018 od 16 hodin
Na sále kulturního domu

- Vystoupení dětí z mateřské školy
- Vystoupení ke 100 letům republiky
- Vystoupení skupiny DAMTRIO

Vánoční jarmark po celou dobu akce
Své výrobky budou prodávat paní Nosková a Eliášová

Občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné

Těsíme se na Vaši návštěvu

č.4

máme krátce po komunálních
volbách, díky kterým i v naší
obci došlo k výrazným změnám
v jejím vedení. Změna je jak na
místě starosty a místostarosty,
tak i v obecním zastupitelstvu.
Každý z nás nově zvolených zastupitelů má jistě svoji představu, jak by
měla obec vypadat a jak by měla fungovat. Ne vše se dá hned změnit a ne
každý problém jde okamžitě vyřešit.
Pevně však věřím, že půjdeme cestou rozumu, vzájemné komunikace
a spolupráce nejen mezi námi zastupiteli, ale i s Vámi občany. Chceme žít
ve spokojené obci a to bez spolupráce
s Vámi dokážeme jen velmi těžko.
Čas ukáže, jak se nám to bude dařit.
Závěrem bych Vám chtěl popřát
krásný advent, klidné a šťastné svátky vánoční a do nového
roku
hlavně
zdraví,
spokojenost a mnoho klidných dnů.
Váš starosta

Pozvánka na vánoční setkání
a společné zpívání koled
Kaplička Česká Metuje
23. prosince 2018 v 17.00 hodin
Zpěv: Iva a Hana Hlaváčkovy
Doprovod: Stanislava Hlaváčková
Všichni jste srdečné zváni, vstupné
dobrovolné

SBĚRNÝ DVŮR A ODPAD

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny

PO 8.30 – 10.30 místostarostka
PO 15.30 – 17.00 starosta, 16.00 – 17.00 místostarostka
ST 15.30 – 18.00 starosta
Úřední hodiny obecního úřadu (p. Eva Cibulková)
jsou nezměněny
Postupně
dochází
k
aktualizaci
internetových
stránek
obce. Veškeré důležité informace naleznete v záložce
“ÚŘEDNÍ DESKA“. Informace o připravovaných akcích
v záložce „AKCE“. Za nápady ke změně stránek budeme rádi.
Obec Česká Metuje nabízí svým občanům rozesílání informačních emailů a krizových SMS. Emailem budou
rozesílány veškeré informace z obecního úřadu (konání veřejných
zasedání, připravované akce, …). Krizové SMS budou rozesílány
v případě naléhavých událostí (povodně, pohřešování osob,…).
Přihlášky, které je nutné podepsat, jsou k dispozici na OÚ.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní rok 2018/2019 už je v plném proudu. Naši MŠ navštěvuje
celkem 14 dětí, z toho 11 dětí z České Metuje, dvě holčičky ze Žďáru nad Metují a jeden chlapec z Dědova. Děti se dobře sžily a zadaptovaly. Díky teplému podzimu můžeme trávit velkou část dne venku.
Každý den se věnujeme nějakému tématu. Hodně si teď povídáme
o naší vlasti. Sto let výročí republiky si připomeneme i krátkým vystoupením dětí na vánočním jarmarku, na který zveme širokou
veřejnost. Výtěžek z něj půjde na vybavení školky. Program si zpestřujeme nejrůznějšími akcemi. Mimořádně si ceníme spolupráce rodičů.
Máme radost z jejich pomoci a účasti. Spolu jsme strávili pěkné odpoledne dlabáním dýní, které nám pak zdobily vchod naší školky.
Hezký podvečer proběhl v Polici nad Metují při Slavnosti sv. Martina.
A co nás čeká v nejbližší době? V listopadu zahajujeme kurz
plavání v bazénu v Broumově. Blíží se Advent a s ním mikulášská
nadílka, výlet na vyzdobený zámek v Náchodě, vánoční představení v divadle v Hronově, již zmiňovaný jarmark a Vánoce
ve školce. Na ty se určitě těšíme všichni, i na ty doma. Vždyť
společně prožitý čas je to nejcennější, co si můžeme vzájemně dát.
Učitelky MŠ

Dne 27. 11. 2018 proběhla schůzka s firmou Marius Pedersen, která v obci zajišťuje svoz komunálního odpadu, plastů,
papíru a skla. Tato firma oznámila znatelné
zdražování svozu odpadů. Z tohoto důvodu
musí obec přistoupit ke zvýšení poplatku za svoz odpadů občanům a to od 1. 1.
2019. Na prosincovém veřejném zasedání
zastupitelstva obce bude schvalována
nová vyhláška na svoz odpadů, kde bude
zveřejněna výše poplatku pro rok 2019.
Od 1. 11. 2018 má sběrný dvůr nového
správce, kterým je pan Josef Vlček. Otevírací doba zůstává stejná, tedy každou lichou sobotu od 10.00 hod. do 11.00 hod.
Znovu žádáme občany k pečlivému třídění
odpadu. Při ukládání věcí na sběrný dvůr
prosím dbejte na to, aby byly odmontovány kovové části od plastů, dřeva, či
textilu. Správce sběrného dvora nemůže
rozebírat věci a odpad třídit. Na sběrný
dvůr nebudou brány plastové a skleněné
předměty, jež lze odložit do kontejnerů,
které jsou rozmístěny po obci. V nejbližší
době budou v obci umístěny kontejnery
na použitý kuchyňský olej. Použité tuky
a oleje přelijte do plastové lahve, kterou
bude možné do těchto kontejnerů umístit.
Zastupitelstvo obce děkuje
Davidu Vaněčkovi za dosavadní vedení
sběrného dvora.

JUBILEA
K nadcházejícímu životnímu jubileu
přejeme hodně zdraví
paní Jasněně Zaňkové (19. 1.)
paní Růženě Michelové (10. 2.)
a pánům Vojěchu Pacholemu (5. 1.)
a Janu Mikulášovi (3. 1.)

Zastupitelstvo obce přeje všem klidné prožití
vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti!

“Metujský zpravodaj” vydal OÚ nákladem 150 výtisků, pod registr. číslem MK ČR E14365. Toto číslo vyšlo v prosinci 2018. Grafická úprava Tereza Dušková

