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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Podle některých lidí je nejkrásnější roční období jaro. Po studené a většinou špinavé zimě můžeme vyjít na zahrádky
lehce oblečeni, poslouchat štěbetající ptáky, kteří se právě vrátili z teplých krajů a s hodnými, vstřícnými sousedy,
sledovat jak se kolem nás vše začíná zelenat a kvést. Příroda se nám probudila. Je to skutečně úchvatné a člověk se
při pohledu na hojně kvetoucí stromy neubrání plánování, co si zavaříme, z čeho uděláme džem, co sníme hned.
A najednou přijdou jarní mrazíky. Následně krupobití a potom sucho. Je po úrodě a tím pádem i po veškerých plánech. Ještěže nám zůstaly ty dobré sousedské vztahy a máme se s kým podělit o náš splín.
Co se dá dělat. Jaro nám uteklo jako voda (zejména ta z Vlásenky) a můžeme se těšit na letní měsíce. Přeji Vám všem krásné dovolené, trochu toho lenošení u vody a dětem dlouhéééé prázdniny plné zážitků.

Váš starosta

Informace z obecního úřadu
Dotace obchod
Obec získala od Královéhradeckého kraje dotaci ve
výši 29.000,-Kč, která bude použita na provoz místního
obchodu. Z této dotace budou částečně pokryty náklady na elektřinu, povinné revize a nákup uhlí. Doposud
veškeré tyto náklady v obchodě hradila obec ze svého
rozpočtu.
Kanalizace

Audit
Dne 24. 4. 2019 proběhl audit, který kontroloval hospodaření, účetnictví obce a úřední desku za rok 2018.
Krajské auditorky neshledaly žádné chyby a audit tak
proběhl bez závad.
Finanční dar pro Hospic
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 6. 6. 2019
rozhodlo o finančním daru ve výši 3.000,-Kč pro
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

Dne 15.5.2019 v 10.00 bylo ukončeno elektronické přijímání nabídek firem na zhotovitele kanalizace. Stejný den se sešla hodnotící komise, která hodnotila cenu nabídek a u vítězné firmy celkové splnění veškerých podmínek zadávacího řízení. Do výběru se přihlásilo 5 firem.
Při podání žádosti obce o poskytnutí dotace na Fond životního prostředí byl projektantem spočítán rozpočet kanalizace na cca 51.399.000,-Kč včetně DPH, z této částky byla vypočítávána dotace. Dotaci tvoří částka 32.440.000,-Kč, což je cca 63%. Zbylá částka by měla být financována z rozpočtu obce.
Před zadávacím řízením, v prosinci roku 2018, byla znovu přepočítána cena projektantem dle
aktuálních tabulek a předpokládaná hodnota při zavádění zakázek byla 49.661.842,-Kč včetně DPH.
Tedy došlo ke snížení ceny oproti žádosti o dotaci. Z toho 39.492.216,- Kč bylo na kanalizaci
a ČOV a 10.169.626,- Kč na přípojky. Tato cena byla vypočítána podle sazebníku stavebních
prací (URS). Ceny jsou v těchto cenících vyšší, než jsou reálné ceny na trhu.
Hodnotící komise zkontrolovala, že vítězná firma splnila veškeré podmínky zadávacího řízení a vybrala firmu s
nejnižší nabídkou:

1

STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o, Černošice

47.954.509 bez DPH

58.024.956 s DPH

2

PORR, a.s.

47.986.436 bez DPH

58.063.588 s DPH

3

HYDRO a KOV, Třeboň

55.555.555 bez DPH

67.222.222 s DPH

4

VPK SUCHÝ, s.r.o., Zásmuky

56.553.251 bez DPH

68.429.434 s DPH

5

STAVMONTA, spol. s.r.o., Plzeň

56.951.265 bez DPH

68.911.031 s DPH

Rozdíl mezi výpočtem projektanta a nejnižší nabídkou je 8.363.114,-Kč. Tuto částku už nelze započítat do dotace, a proto by tuto částku musela zaplatit obec ze svého rozpočtu. Byla provedena důkladná finanční analýza
hospodaření obce, kdy bylo zjištěno, že půjčku, kterou by si obec musela na kanalizaci vzít, by nebyla schopna
splácet.
Jednou z možností bylo opakovat výběrové řízení, v tomto případě by bylo nutné uvolnit zadávací podmínky
tak, aby se do výběrového řízení mohlo přihlásit více firem. Od uvolnění podmínek bylo zastupitelstvo zrazováno s tím, že by výběrové řízení mohla vyhrát firma, která nemá se zakázkou takto velkého rozsahu zkušenosti a
nesplnila by udané termíny, které kontroluje dotační fond a rizikem by bylo vracení dotace, což by bylo pro obec
likvidační. Dalším rizikem je navýšením ceny kanalizace.
Starosta s místostarostkou absolvovali jednání na CHKO v Polici nad Metují, kde řešili možnosti čištění odpadních vod v obci v případě, že nebude obec schopna centrální kanalizaci zafinancovat. Bylo doporučeno jednání
s projektantem, který se zabývá technickým řešením čištění odpadních vod. Jedním z možných řešení čištění
odpadních vod je domovní čistírna, která však funguje správně pouze při správné obsluze. Další možností jsou
pískové filtry, které se umísťují za výpusť septiku.
Ze zákona musí mít každý majitel nemovitosti od roku 2008 povolení k vypouštění odpadních vod. Obec má
na své kanalizační výpusti povoleni do roku 2021. Povolení tak mají i ti, kteří do této „kanalizace“ své odpadní
vody vypouštějí.
Zastupitelé, po dlouhé úvaze, rozhodli na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 6.6.2019 o zrušení projektu
centrální kanalizace a uložila starostovi a místostarostce hledat další možná technická řešení čistění odpadních
vod v obci.
Celkem bylo do současné doby za kanalizaci zaplaceno 1.774.670,-Kč
82.280,-Kč – manažer pro výběrová řízení
148.000,-Kč – projektant
218.025,-Kč – EPI CS (kanalizační přípojky, územní rozhodnutí)
278.300,-Kč – Centrum rozvoje Česká Skalice (veškerá dokumentace k dotaci)
1.031.887,-Kč – AkvoPro – projektová dokumentace
16.178,-Kč – ostatní poplatky, věstník veřejných zakázek,…

Činnost starosty a místostarostky

Proběhlo setkání s Mgr. Martinem Červíčkem náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje pro dopravu. Na
tomto setkání byla řešena dopravní situace na Policku.
Česká Metuje s náměstkem vstoupila v jednání ohledně
rozšíření zastavování vlaků. Vize kraje je spíše ve zrychlování vlakové dopravy a rozšíření spojů s Polskem. I
přesto stále s náměstkem jednáme o dalších vlakových
spojích, které by v zastávce Česká Metuje zastavovaly.

Účast na kontrolní komisy DSO Lesy Policka.
Výběr vítězné firmy na strategické dokumenty v rámci
DSO Policko.
Jednání se stavebním úřadem Police nad Metují a Odborem dopravy Náchod.

Jednání se znalcem v oboru statika, ohledně kontroly
Jednání na CHKO v Polici nad Metu- mostků v obci.
jí ohledně možností čištění odpadních vod v obci.

Velikonoční výstava
Jako obec jsme se společně s ostatními obcemi DSO Policka zúčastnili Velikonoční výstavy v Polské ŚcinawkaŚrednia. Naši obec reprezentovaly upečené dobroty od Hany Haitlové, Evy Cibulkové a Lenky Rutarové. Byli jsme překvapeni velkolepostí této akce.

Dětský den
V sobotním horkém odpoledni odstartoval dětský den, kde nejen děti čekalo několik soutěží. Pro nejmenší bylo připraveno chytání rybiček a hod míčkem na cíl, pro starší chůze na kbelíčkách. Své dovednosti mohli všichni poměřit ve střelbě ze vzduchovky. Tatínci oprášili své vědomosti v pohádkovém
kvízu a poté si zasoutěžili proti dětem v nošení vody na lžíci. A kdo vyhrál? No
přece děti. Děti měly možnost nechat si na obličej namalovat obrázek, či využít ochlazení pod vodní „fontánou“. Odpoledne si všichni náramně užili.

Mateřská škola
Čteme dětem
Kampaň „Celé Česko čte dětem“ nás vybízí k tomu, abychom si
s dětmi denně četli. Letos jsme se poprvé do tohoto projektu
zapojili i my. Během dvou týdnů se nám podařilo uskutečnit několik zdařilých akcí. Do školky k nám přišla číst jedna
z maminek dětí, proběhlo u nás autorské čtení s místním výtvarníkem a spisovatelem Jaroslavem Soumarem. Toho jsme
poté navštívili v ZUŠ Police nad Metují, kde mu děti ukázaly
knížky, které samy nakreslily. Jeho knížkou „Pírko“ jsme obdarovali předškoláky při loučení. Budou tak mít pěknou vzpomínku na naši MŠ. Měli jsme také program v polické knihovně a na radnici čtení s panem starostou. Na motivy knížky
„O pejskovi a kočičce“ jsme prožili pohádkovou noc. Dělali jsme dort, na který si děti samy nakoupily potraviny. Po celou dobu tématu si děti prohlížely svoje oblíbené knihy, které si do školky přinesly. Nakonec všichni
dostali hezké záložky a my pevně doufáme, že je doma využijí. Přejeme vám pěkné chvíle při čtení s vašimi dětmi.
V dubnu proběhl v naší MŠ „Den otevřených dveří“.
Navštívilo nás několik dětí, které od září posílí naše řady. Společně jsme přivítali jaro. Pekli jsme jidášky a za účasti rodičů jsme vynesli Moranu.
Učitelky MŠ Česká Metuje

!!!Sběrný dvůr není smetiště!!!!
Upozorňujeme, že obecní úřad již nebude tolerovat odkládání věcí před sběrným dvorem. Sběrný dvůr je
otevřen každou lichou sobotu od 10.00 hod. do 11.00 hod., popřípadě v jiném termínu, po dohodě se správcem panem Josefem Vlčkem. Minulý týden bylo odloženo před bránou sběrného dvora velké množství věcí.
Díky kamerovému systému, který je uvnitř umístěn byl ten, kdo tyto věci odložil vypátrán a vše si musel
uklidit. Toto příště již nebude tolerováno a kamerový záznam bude odevzdán přímo Policii ČR k vyřešení.

Hasiči

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil s činností kolektivu mladých hasičů SDH Česká Metuje. Poté co jsme natrénovali na naši uzlovku, jsme se vypravili na další uzlovou štafetu do Červeného Kostelce. Velice se nám dařilo, ve
všech věkových kategoriích jsme obsadili přední příčky. Družstvo mladších ve složení: Sára a Mája Hilscherovi,
Šárka Stillerová, Kristýna Šturmová a Zdenda Krtička zvítězili. Družstvo starších ve složení: Andrea Pavlů, Aneta Haitlová, Áďa Štěpánová, Zuzka Hašková a Přemek Řezníček rovněž zvítězili. Družstvo dorostu ve složení:
Martin Hilscher, Klára Svědíková, Karolína Zahradníčková, Martin Hrubý a Břéťa Řezníček obsadilo druhé
místo. Další zlaté medaile v kategorii dvojic si převzali Áďa Štěpánová s Ájou Pavlů, a Kája Zahradníčková
s Martinem Hilscherem. Stříbrné medaile si vybojovala Klára Svědíková s Břéťou Řezníčkem. Zuzka Hašková
s Přemkem Řezníčkem obsadili také pěkné 4. místo. Jarní soutěžní činnost v přírodě započala závodem požárnické všestrannosti v Rožnově. Mladší družstvo obsadilo 11. místo, družstvo starších 4. místo, Klára Svědíková
v kategorii dorostu 6. místo a Břéťa Řezníček 3. místo. V dubnu následoval další závod požárnické všestrannosti v Nahořanech. Družstvo mladších obsadilo 16. místo, družstvo starších 9. místo a složené družstvo dorostu Česká Metuje a Velichovky ,,pod názvem České Velichovky“ zvítězilo. Dalších postupových soutěží se
zúčastňovalo pouze družstvo starších doplněné o některé mladší hasiče. Nejprve to byla soutěž v disciplínách
CTIF, ve které jsme obsadili 11. místo. Následovala soutěž v technických disciplínách v Nízké Srbské, kde jsme
obsadili 6. místo. Poslední kvalifikační soutěží byly rovněž technické disciplíny v Bohdašíně, kde jsme vybojovali 4. místo. Po sečtení bodů z kvalifikačních soutěží jsme získali potřebný počet bodů pro přímý postup
na okresní kolo hry Plamen do Náchoda. Po zbytečných chybách jsme nakonec v okresním kole obsadili až
8. místo. Součástí okresního kola je i přebor jednotlivců na 60 m překážek. Zde si Šárka Stillerová vybojovala
krásnou zlatou medaili. Následovalo okresní kolo dorostu také v Náchodě na Hamrech. V soutěži jsme měli tři
závodníky. V kategorii mladší dorostenky Áďu Štěpánovou a Káju Zahradníčkovou, v kategorii mladší dorostenci Martina Hilschera a v kategorii starší dorostenky Kláru Svědíkovou. Kája obsadila krásné 5. místo. Áďa,
Martin a Klára ve svých kategoriích zvítězili a vybojovali si postup do krajského kola do Trutnova. Klárce se
příliš nedařilo, po pádu se umístila na 4. místě. Martin pod vlivem nervozity obsadil ve dvou disciplínách 1.
místo, v jedné druhé místo a celkově obsadil štříbrnou příčku o pouhý jeden bod v součtu bodů s disciplín.
Áďě Štěpánové se naopak dařilo velice dobře a ve všech třech disciplínách obsadila 1. místa a tím si zajistila vítězství ve své kategorii a postup na mistrovství ČR dorostu, které se uskuteční 5. července ve Svitavách.
Bude mít s sebou silný realizační tým z našeho kolektivu a budeme ji držet pěsti. Po roce budeme mít opět soutěžícího na mistrovství republiky. Vloni nás úspěšně reprezentovala Klárka Svědíková a tak věříme, že i letos to bude pro Áďu výborná zkušenost.
Klára Svědíková a Lucka Rotterová pomáhaly v kategorii žen v okresním kole družstvu Velichovek. Toto družstvo zvítězilo a v běhu na 100m překážek Lucka zvítězila a Klára obsadila 2. místo. V krajském kole byla obě děvčata součástí družstva Lhoty za Červeným Kostelcem, se kterým obsadily 5. místo.
Závěrem bych chtěl poděkovat vedoucím kolektivu Miladě Řehákové a Michalu Mihokovi za vedení
kolektivu mladých hasičů a dopravu závodníků na soutěže, kterých není málo. Instruktorkám Lucce
Rotterové
a
Kláře
Svědíkové
za
pomoc
s
vedením
kolektivu
na
schůzkách.
A také Obecnímu úřadu v České Metuji za podporu naší činnosti.
Poděkování patří našim mladým hasičům, kteří výborně reprezentují náš sbor v soutěžní činnosti.

Ivan Kraus
						
vedoucí kolektivu mladých hasičů
							
SDH Česká Metuje

Lukáš Vajsar

Lukáš Vajsar 4 roky cvičí gymnastiku v oddílu Sokol Police nad Metují
a na soutěžích se umísťuje na předních příčkách. Dne 26.5.2019 závodil
v Krajském přeboru ve sportovní gymnastice. Poprvé závodil v celém šestiboji a hned splnil počet bodů na postup do vyšší soutěže, které se však nezúčastnil. Díky posbíraným bodům ze soutěží z celého roku se mohl zúčastnit celorepublikového kola, kde soutěžil v gymnastice - atletice, které
s konalo v Praze. Lukáš se v celorepublikovém kole umístil na úžasném druhém místě. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů!!!

Vítání občánků
Do
naší
obce
jsme
přivítali nového občánka

30.března
2019
Manuela Leppelta.

Povodeň
Když řeka Metuje ukáže, co dovede – povodeň v roce 1979
Nebylo to rozhodně poprvé, kdy se Metuje předvedla v plné síle. Lokální povodně se odehrávaly odedávna. Máme
například fotodokumentaci k velikým záplavám v roce 1938, ale ta dosud známá největší, tak řečená „stoletá“ voda
postihla obec v noci ze 17. na 18. červen roku 1979. Příval vody se rozrazil o most u dnešního podniku KonoPro a
proudil dál po celé šíři ulice zpátky do koryta. Obklopil domy, které stály poblíž, případně jimi protekl, zcela zaplavil sklepy anebo i obytnou část, pokud stály domy pod úrovní komunikace a hladiny vody. Mnozí občané museli
počkat, až voda opadne, aby se vůbec dostali domů. Škody a vrstvy bláta pomáhali následně odstraňovat naši hasiči.
M. Vintrová ( foto A. Kohl a M. Vintr – archiv obce)

Virtuální univerzita třetího věku
Životní jubilea
V měsíci červnu oslavili:
paní Ludmila Klimešová (17.6.)
pan Pavel Veissar (23.6.).
Následně svá jubilea oslaví:
pan Stanislav Špaček (2.7.)
pan Jaroslav Horák (3.8.)
paní Alena Geislerová (14.8.)
paní Františka Berková (5.9.)
pan Ivan Kraus (6.9.)

Obec Česká Metuje nabízí občanům virtuální univerzitu třetího věku. Jedná se o přednášky vytvořené Českou zemědělskou univerzitou v Praze, které budou
pouštěny prostřednictvím internetu zprostředkovaně
obecním úřadem. Po zhlédnutí přednášky bude Vámi
vyplněn test. Univerzita by probíhala od září 2019 jednou za 14 dní (1,5 hodiny) ve velké zasedací místnosti. Veškeré náležitosti by zařizovala obec. Poplatek za
6 přednášek (půl roku studia) je 300,-Kč, tato částka je
odesílána České zemědělské univerzitě. Více informací u
místostarostky Lenky Rutarové. Prosím o rychlé rozhodnutí, aby mohl být dohodnut den a čas konání univerzity.

Všem přejeme hodně zdraví!!!
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