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Slovo starosty
Vážení sousedé,
Je tu Advent, a tedy i čas Vánoční. Těšíme se na nejkrásnější svátky v roce. Svátky klidu, míru a pohody.
Letos je s ohledem na současnou situaci, vše trošku hektičtější, nestandardní a řekl bych
i méně srozumitelné. Nicméně Vánoce budou. Asi se spoustu omezeními ale budou. Přijdeme patrně
o některé vánoční zvyky a obyčeje, ale určitě ne o všechny. V obci nám přeci stojí krásný Vánoční strom,
hlavní ulice je Vánočně nazdobená, od sousedů (ty co mají ty dvě holky) je cítit pečení cukroví
a k dětem chodil Mikuláš se svojí družinou. Většina dětí měla pro Mikuláše připravené
pěkné básničky a koledy. Tedy až na jednu výjimku. Tu raději nebudu rozebírat, protože by
mohl čert dodatečně a po zásluze, mého syna odnést do pekla. Určitě taky přijde
i tolik očekávaný Ježíšek. Vánoce tu prostě jsou a určitě budou krásné. Možná i klidnější.
Chtěl bych Vám všem tedy popřát šťastné a veselé Vánoce, úspěšné vykročení
do nového roku a hlavně hodně zdraví.
Váš starosta
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Schválení obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku ze psů – výše poplatků zůstala stejná, pouze bylo nutné změnit vyhlášku, aby vycházela z nového zákona o místních poplatcích

•

Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu – vyhláška musela být změněna, •
protože zákon o místních poplatcích sloučil rekreační a ubytovací poplatek v jeden. Výše poplatku
zůstala na výši 3,-Kč za osobu a den. Tento poplatek však nebyl navýšen jen s ohledem na ubytovatele s trvalým pobytem v obci. Kdyby tomu tak
nebylo, obec by navýšila poplatek na vyšší částku
a to z důvodu, že cizí ubytovatelé nemají pro obec •
vůbec žádný přínos, spíše naopak, přináší obci
pouze nepořádek, hluk a stále se zvyšující objem
odpadů. Maximální výše poplatku, kterou umožňuje zákon pro rok 2021 je 50,-Kč na osobu a den.

kde

byly

schváleny

následující

body:

Schválení obecně závazné vyhlášky o pohybu psů
na veřejném prostranství – protože obyvatelé nerespektovali žádosti, aby jejich psi nepobíhali volně, schválila obec vyhlášku. Přílohou vyhlášky
je mapa, která znázorňuje, kde je zakázán volný
pohyb psů bez vodítka. V případě nerespektování, bude majitel takového psa sankcionován.
Schválení darovacích smluv – zastupitelstvo obce
schválilo finanční dar ve výši 16.000,-Kč Sboru dobrovolných hasičů Česká Metuje a finanční
dar ve výši 5.000,-Kč Modelářskému klubu Česká
Metuje. Tyto finanční prostředky budou použity
na nákup překážek a materiálu pro členy spolků.
Schválení výpůjčky prostor obchodu a pošty partner – zastupitelstvo obce schválilo výpůjčku obchodu a pošty partner Marii Jursové, která byla jedinou žadatelkou

Nová dětská hřiště
Hřiště byla firmou Tewiko systems s.r.o. dodělána a předána. Obec úspěšně zvládla administraci a vyúčtování pro Ministerstvo pro místní rozvoj ještě před daným termínem, a proto byly zaslány peníze na účet obce z dotace ještě před koncem roku. Jedná se o částku 347.507,-Kč.

Dotace
Obec získala v roce 2020 na dotacích celkem 871.507,-Kč, z toho 489.000,-Kč z dotačního fondu Královéhradeckého kraje programu „Podpora a rozvoj venkova“, které byly použity na nákup traktoru s čelním nakladačem.
Ze stejného programu byla získána dotace ve výši 35.000,-Kč, která byla použita na úhradu nákladů spojených
s provozem místního obchodu. Částka 347.507,-Kč byla získána z Ministerstva pro místní rozvoj na stavbu
dvou dětských hřišť v obci. Veškeré náklady spojené s administrativou dotací obec vyšly na částku 7.200,-Kč za
podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj a zpracování projektu na výstavbu dětských hřišť. Veškerou
ostatní administrativu spočívající v podávání žádostí, vyúčtování, vypisování výběrových řízení a závěrečných zpráv si vedení obce řešilo vlastními silami. Obec se bude i v příštím roce snažit o získání dalších dotací.
Obec se snaží obnovovat a
ny vnitřní prostory Kulturního

opravovat majetek. Během podzimu byly vymalovádomu a opraveny schody před vstupem do budovy.

Obchod

Od prosince 2020 má obchod novou provozovatelku slečnu Marii Jursovou, která provozuje i Poštu Partner. Obchod je v začátcích a zboží bude doplňováno dle Vašich přání. Vše musí být o společné domluvě, proto Vás žádáme, abyste své požadavky a stížnosti směřovali přímo na provozovatelku obchodu, stížnosti a pomluvy na jiných místech než v obchodě se tak minou účinkem.
Před Marií Jursovou bylo osloveno několik provozovatelů, zda by neměli zájem provozovat obchod v České
Metuji. Byla oslovena paní Renata Steinerová (Koloniál Renata Police nad Metují), Petra Koderičová (Potraviny Teplice nad Metují), Minimarket Teplice nad Metují (Kamenec), Verner potraviny, COOP, Hruška,
CBA, Kvíčerovská pekárna a další. Nikdo z uvedených o provozování obchodu v České Metuji neměl zájem. A to ani za podmínek, že veškeré náklady spojené s chodem obchodu nese obec. Hledání nového provozovatele bylo velmi složité. Proto budeme rádi, když budete místní obchod svými nákupy podporovat!

Sběrný dvůr
Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám za odvoz odpadů, musí obec přikročit v roce 2021 k určitým
změnám. Bude striktně vymezeno, které odpady nelze uložit na sběrný dvůr. Provozní řád a vyjmenované odpady budou umístěny na internetových stránkách obce a zároveň na tabuli umístěné na sběrném dvoře. Zároveň dojde k omezení množství uloženého odpadu jednou osobou na sběrný dvůr.

Uctění památky válečných veteránů
Starosta obce Česká Metuje, členové Spolku vojenské historie T-S 20 Pláň a členové Československého svazu bojovníků za svobodu uctili dne
11. listopadu památku válečných veteránů. Toto
datum se váže ke konci první světové války, která byla ukončena podepsáním příměří dne 11.
listopadu 1918. Je velmi důležité válečné hrdiny uctívat a předávat tuto tradici mladší generaci.

Nový traktor s čelním nakladačem
Zastupitelstvo obce schválilo nákup traktoru s čelním
nakladačem. V pondělí 23. 11. 2020 proběhlo otevírání obálek, které byly na obec doručeny na základě
vypsaného výběrového řízení. Všechny zaslané nabídky splnily podmínky zadávací dokumentace. Jediným
kritériem pro výběr tak byla nejnižší cena, kterou nabídla firma Agrotip Široký s.r.o, který obci dodá traktor zn. KIOTI s čelním nakladačem. Cena traktoru je
969.000,-Kč bez DPH (1.172.490,-Kč včetně DPH).
V pondělí 14.12. převzal starosta obce od zástupců firmy Agrotip Široký s.r.o. traktor zn. KIOTI.

Mikuláš, čert a anděl
Epidemická situace, se kterou se potýkáme, nedovolila uspořádat předávání balíčků od Mikuláše dětem na sále, jak tomu
bylo v minulých letech. Proto jsme zvolili variantu, kdy tato
trojice vyrazila ke všem dětem před dům a předávala balíčky s mikulášským překvapením. Pro některé „zlobivce“ bylo
velkým překvapením, když se čert objevil přede dveřmi.

Arnošt Kohl st. – 115. výročí narození
Nejstarším
pamětníkům
v
České
Metuji
není
jeho
osobnost
neznámá,
mladší už ale většinou nevědí, kdo to byl a proč by jeho jméno nemělo být v regionu zapomenuto.
Narodil se 14. ledna 1906 v Polici nad Metují. Od roku 1910 bydlela rodina jeho otce Karla Kohla, obchodníka
se smíšeným zbožím, v České Metuji čp. 14. V Metuji Arnošt vychodil obecnou školu, měšťanskou v Polici, poté odbornou tkalcovskou školu ve Stárkově. Před nástupem do vojenské služby pracoval u firmy Pelly
v Polici, později jako zástupce firmy Stiller pro území Moravy. V roce 1931 se oženil s Annou Bayerovou a
postupně se stal otcem pěti dětí: Ireny, Věry, Arnošta, Miroslava a Dagmar. Válečná léta prožila rodina ve
Vícemilicích u Bučovic. Arnošt Kohl byl nasazený na nucené práce do Německa, odkud už přicestoval se zdravotními potížemi. Ihned po osvobození se vrátil do České Metuje převzít živnost. Byl to člověk všestranný,
společenský a sčetlý, takže se okamžitě zapojil do obnovy své dříve česko-německé vesnice. Přičemž se snažil,
aby co možná rychle mizely stávající rozdíly mezi venkovem a městem, aby byla zmírněna určitá zaostalost
pohraničí a po práci byl dostatek prostoru pro radost a zábavu. Stal se členem místní osvětové rady a v roce
1947 i členem výboru pro výstavbu tolik potřebného společenského (kulturního) domu. Už před válkou byl
literárně aktivní: přispíval do sborníku „Od kladského pomezí“. Od roku 1946 vydával pod záštitou zdejší Místní rady osvětové a tiskem Východočeské tiskárny Broumov „Metujský zpravodaj“ – časopis tehdy propagující
celou broumovskou oblast, jehož název byl později změněn na „Broumovsko“ a „Nový život“ a jehož redakce
byla přenesena do Broumova. Byl spoluorganizátorem kdysi tak slavných metujských Národních poutí pořádaných na velké zahradě u Vintrů (proti škole), z jejichž výtěžku byl zakoupen hostinec U Plných, pozdější
staveniště kulturního domu. Vedl obecní kroniku, byl předsedou Místního národního výboru, zapisovatelem
Osvětové besedy i knihovníkem. Zaznamenal historii českometujského ochotnického divadla, jemuž se rovněž věnoval, a historii železnice. Kreslil mizející domky, spolupracoval s okresním muzeem. Protože tehdejší
doba přála spíše budovatelským aktivitám, jevily se některé jeho snahy současníkům jako nadbytečné, např.
péče o uchování historických předmětů přímo v obci. Přání mít v Metuji malé obecní muzeum se mu nevyplnilo. Sbírku více než 200 kusů perníkových forem věnoval později Národnímu muzeu v Praze. Jeden z jeho
snů se ale uskutečnil: mít ve vesnici zařízení sloužící kultuře i sportu, zábavě i správě obce – kulturní dům.
Arnošt Kohl starší byl milovníkem historie Policka, příznivec díla W. W. Tomka a Antonína Krtičky-Polického. Sám shromažďoval historická fakta a pověsti. Část jeho pozůstalosti tvoří dokonce verše, které by zasloužily uspořádání a zhodnocení. Když 21. prosince 1957 zemřel, zaznamenal jeho odchod v teplické pamětní knize významný regionální pracovník pan Vratislav Ruth slovy nanejvýš
uznalými. Odpočívá v rodinném hrobě v Novém Městě nad Metují. Otcův odkaz se později snažil uchovat a pokud možno rozvíjet pan Arnošt Kohl mladší, dlouholetý předseda a starosta obce. Žít na vesnici totiž dávno nemusí znamenat žít o něco ochuzen. Něčemu se věnovat, myslet na druhé, pracovat na
sobě, mít rád život a něco po sobě zanechat – to je možné všude. Arnošt Kohl starší je toho příkladem.
Zdroj: archiv OÚ

Marie Vintrová

Ještě jednou o metujské kapli
Tentokrát je částečně viditelná na velmi vzácné fotografii ze sbírky A. Kohla staršího, dnes v archivu OÚ. Na
místy neostrém snímku, který vznikl někdy kolem roku 1920, před ní pózují žáci s panem učitelem. Stačilo
jim vyběhnout několik kroků z protější roubené školy, která stále stojí na svém místě, ale bohužel vytrvale
chátrá. S pomocí záznamů pamětníků dokážeme určit alespoň čtyři z několika desítek dětí: chlapec stojící
vlevo nejblíž ke dveřím kapličky je Josef Michel (roč. 1909) z čp. 11. V horní řadě sedí vedle sebe vpravo
těsně u dveří František Špaček st. (roč. 1912) s bratrem Václavem (domek, kde vyrůstali, byl zbourán). Žáček sedící s kloboukem na kolenou hned vedle pana učitele Frýbla je Viktor Kohl (roč. 1910), bratr A. Kohla staršího z čp. 14. Možná se časem podaří s pomocí rodinných příslušníků ještě některá jména doplnit.
(Zdroje: archiv OÚ, archivy rodin Kohlovy a Michelovy)
Marie Vintrová

Poděkování za Vánoční strom
Letošní nádherný Vánoční strom, stříbrný smrk, obci věnovala
obyvatelka České Metuje Kristýna Timurová, moc děkujeme.

Krásné prožití Vánočních svátků
a
mnoho štěstí do nového roku
Vám přeje
zastupitelstvo obce
Česká Metuje

PF 2021

Životní jubilea
V měsíci lednu oslaví:
pan Nemejta Jaroslav (4.1.)
pan Vojtěch Pachole (5.1.)
V měsíci únoru oslaví:
pan Ján Pánik (2.2.)
paní Michelová Růžena (10.2.)
V měsíci březnu oslaví:
pan Augustin Šolc (18.3.)
Všem přejeme hodně zdraví !!!
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