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Informace obecního úřadu
Z činnosti zastupitelstva v uplynulém volebním období:
Rok 2011
 výstavba mostu v části obce Skalka potřebného pro svoz dřeva z obecních lesů
 rekonstrukce bývalé třídy v mateřské školce na ložnici
 dotace DSO Lesy Policka - získání motorové pily a malotraktoru s vozíkem
 bylo plánováno propojení místní komunikace mezi horní a dolní šestibytovkou – nedošlo k realizaci
z důvodu nesouhlasu jednoho z majitelů pozemků
 instalování nových informačních skříněk obecního úřadu ve Vlásence a u pošty
 společně s honebním společenstvem bylo vybudováno odpočinkové posezení na zkratce mezi Vlásenkou
a Metujkou
 byl schválen nový územní plán obce
 byly prodány stavební parcely ve Vlásence, na kterých vyrůstají tři nové rodinné domy
 byl vymalován sál a přísálí kulturního domu
 byla rozšířena otočka u horní šestibytovky
 byla provedena úprava cesty u Škodů a vybudován protipovodňový příkop
 bylo vyčištěno koryto vlásenského potoka u Geislerů
Rok 2012
 rekonstrukce prodejny potravin v České Metuji
 rekonstrukce bytu patřícího k pohostinství

Rok 2013
 úprava prostoru před prodejnou potravin, nová parkovací místa
 rekonstrukce místního rozhlasu – náhrada bezdrátovou technologií
 rekonstrukce veřejného osvětlení na Skalce
 byla dokončena projektová dokumentace na zateplení kulturního domu a získána dotace na tuto akci
 začátek rekonstrukce WC místního pohostinství
Rok 2014
 byla přiznána dotace na vybudování teplovodu do mateřské školky
 v červenci byla odhalena pamětní deska obětem 1. světové války
 bylo realizováno zateplení kulturního domu
 byla zakoupena nemovitost čp. 54 v katastrálním území Metujka pro případnou přestavbu na obecní byty
 po celé volební období byl každoročně zajišťován Maškarní ples , dětský karneval a Dětský den.

Poděkování za spolupráci
Členové zastupitelstva obce Česká Metuje děkují za spolupráci všem spolkům i jednotlivcům, kteří ochotně a účinně
pomáhali po celé čtyřleté volební období jak při správě obecního majetku, tak při správě majetku soukromého, čímž
velmi přispěli k pěknému vzhledu obce!
Jaroslav Vaněček - starosta
Josef Rotter - místostarosta
Marcela Böhmertová, Antonín Hůlek, Miloš Kleiner, Arnošt Kohl, Pavel Stiller – zastupitelé

Volby do zastupitelstva obce se budou konat v pátek 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 11. října od 8:00 do 14:00 hodin v malé zasedací místnosti kulturního domu v České Metuji.

Otevírací doba Restaurace NA KŘIŽOVATCE:
Pondělí: zavřeno
Úterý: 16:00 - 21:00 h.
Středa: 16:00 - 21:00 h.
Čtvrtek: 16:00 - 22:00 h.

Pátek: 16:00 - 24:00 h.
Sobota: 15:00 - 24:00 h.
Neděle: 16:00 - 22:00 h.

Po předchozí telefonické domluvě je možné otevřít i mimo otevírací hodiny, a sice na čísle: 722 055 788.
Dan Bejšovec

Kominické služby: kdo o ně bude mít zájem, nechť se přihlásí do 13. října 2014 na obecním úřadě u paní Cibulkové.

Kulturní dům v novém kabátě

Odhalení pamětní desky obětem 1. sv. války

Červnové posezení u myslivecké stodoly

Z činnosti SDH: dne 2. 8. 2014 proběhl sběr elektroodpadu pořádaný Sborem dobrovolných hasičů v České Metuji.
Jménem SDH v České Metuji chci všem občanům, kteří elektroodpadem přispěli, poděkovat. Finanční prostředky,
které byly získány tímto sběrem, budou využity na nákup potřebného vybavení naší jednotky, jako jsou např.
svítilny.
Starostka SDH v České Metuji Lenka Rutarová

Co je nového v metujské školce ?
Prvního září jsme zahájili nový školní rok. Odešlo nám pět předškoláčků a přivítali jsme tři nové děti. Celkem je nás ve školce
osmnáct – devět holčiček a devět chlapců. Děti jsou různého věku – od dvou do šesti let, předškoláčků máme šest. Docházejí
k nám děti převážně z České Metuje, ale i z Dědova, Žďáru nad Metují a Police nad Metují.
Kromě dětí se ve školce objevilo pět skřítků, kteří nás budou po celý rok provázet naším programem. A že nás toho čeká hodně!
V měsíci září nás skřítci seznamovali s pravidly, která je potřeba dodržovat, aby se nám všem ve školce líbilo. Také jsme začali
jezdit pravidelně do solné jeskyňky a navázali na loňskou spolupráci s paní Noskovou, která pro nás připravuje výtvarné dílničky.
V říjnu nás čeká poznávání listů a plodů a návštěva podzimní výstavy. Listopad věnujeme knížkám a divadlu a přivítáme zimu
se svatým Martinem. A v prosinci nesmí chybět Mikuláš. Už se těšíme, až na návsi rozsvítíme vánoční strom a až pojedeme
na adventní výlet do Ratibořic. Za zpěvu vánočních koled pak rozbalíme dárečky a budeme si přát do nového roku hodně
krásných společně prožitých dní v naší školičce!
Kateřina Voláková, učitelka MŠ

Výročí: k významnému životnímu jubileu tentokrát přejeme hodně zdraví paní Věře Berkové (20.10.), Kataríně
Tomášové (26.9.), Františce Berkové (5.9.) a panu Jiřímu Hanušovi (31.10.)!
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