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Slovo starosty
Vážení sousedé,
Letošní rok utekl jako voda a já bych rád poděkoval Vám všem, kteří jste nám pomáhali při různých akcích pořádaných obecním úřadem. Že jste si na nás našli chvilku, ať už to bylo
při kulturní, či sportovní události, nebo když bylo třeba pomoci při kalamitních situacích.
Věřím, že se nám tato vzájemná spolupráce bude dařit i v novém roce 2020.
Přeji Vám klidný advent, šťastné a veselé Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku.

Informace z obecního úřadu

Váš starosta

Byl
dokončen
projekt
KOMPOSTÉRY.
Všechny
objednané
kompostéry
byly
rozdány. Veškeré potřebné dokumenty byly předány fondu životního prostředí, který vše zkontroloval a uznal jako správné. Na základě těchto dodaných dokumentů byla uvolněna dotace. Celkové náklady činily 1.337.151,-Kč, dotace činila 1.117.666,-Kč a obec zaplatila 219.484,-Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání rozpočtové provizorium pro rok 2020.
To znamená, že do schválení nového rozpočtu je možné každý měsíc vyčerpat pouze 1/12
skutečných
výdajů
roku
2019.
Provizorium
bylo
schváleno
z důvodu, že dotace na kompostéry přišly na konci listopadu a nebylo by
tak možné zveřejnit návrh rozpočtu v zákonné lhůtě. Rozpočet bude schválen na prvním
veřejném
zasedání
roku
2020.
Dále
byl
mimořádnými
splátkami
splacen
úvěr,
který
předchozí
zastupitelstvo
schválilo
na
výstavbu
chodníku.
Zastupitelstvo obce schválilo nové nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce. Staré nařízení již neodpovídalo zákonným normám. Toto nařízení platí od 1. 1. 2020.
V případě, že Vás navštíví jakýkoliv prodejce, věcí, energií,…. Volejte Policii ČR na lince 158.
Zastupitelstvo
obce
rozhodlo
prodat
a
směnit
obecní
pozemky.
Rozhodlo se prodat pozemek č. 336 v k.ú. Metujka. Tento pozemek přímo obklopuje dům na Vlásence č.p. 13. Majitelé nemovitosti si požádali o odprodej pozemku, který byl zastupitelstvem schválen.
Dále byl schválen odprodej části pozemku č. 799 v k.ú. Skalka, o který požádal majitel sousedního pozemku.
A směněna část pozemku č. 799 v k.ú. Skalka za pozemek 659/2 v k.ú. Metujka Starosta a místostarostka
se zúčastnili jednání DSO Policka, DSO Lesy Policka, MAS Stolové hory, jednání s firmou zajišťující svoz odpadů Marius Pedersen, stavebním úřadem v Polici nad Metují, odborem dopravy Městského úřadu v Náchodě a Památkovým ústavem.
Obec Česká Metuje požádala o dotaci na ministerstvu pro místní rozvoj na výstavbu dětského
hřiště.
Bohužel
žádostí
na
ministerstvo
bylo
zasláno
velké
množství
a
kritéria
pro rozhodování komise o přidělení dotace nejsou dosud jasná.
Z toho důvodu
bude velmi obtížné dotaci získat. Ale jak se říká ,, kdo nic nezkusí, nic nezíská“.

Uzavření obecního úřadu přes vánoční svátky
Posledním dnem, kdy bude v letošním roce otevřen obecní úřad je 20. 12., znovu se otevře v příštím
roce ve čtvrtek 2. 1. V případě nutnosti je možné kontaktovat starostu nebo místostarostku telefonicky.

Odpady
Starosta a místostarostka se zúčastnili jednání s firmou Marius Pedersen, která zajišťuje pro obec svoz komunálního a tříděného odpadu. V roce 2020 dojde k mírnému navýšení ceny za odvoz odpadů. Toto navýšení se občanů nedotkne, poplatek za odpady pro rok 2020 zůstává ve stejné výši, a to 550,-Kč.
Žádáme o včasné zaplacení, nejpozději do 31. 5. 2020. Poplatky je možné platit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo na účet č. 6122551/0100, kdy do poznámky stačí napsat příjmení, jméno a číslo popisné.
Od ledna 2020 bude použitý kuchyňský olej a tuky z domácností odvážet firma Marius Pedersen společně
s
komunálním
odpadem.
Olej
uzavřete
do
průhledné
PET
lahve
a
položte na popelnici. Používejte pouze průhledné PET lahve. Kanystry, plechovky a jiné nádoby nebudou odvezeny. Do lahví dávejte pouze olej z domácností, ne motorový olej!
Prvním dnem svozu komunálního odpadu v roce 2020 bude pátek 10.1.

Třetí veřejné projednání u tvorby strategických dokumentů
V úterý 10. 12. 2019 proběhlo třetí veřejné projednání k tvorbě strategických dokumentů, které pro obec Česká Metuje provádí firma Envipartner. Strategický plán rozvoje obce je v současné době vyžadován ke každé
žádosti o dotaci, určuje předpokládaný vývoj obce v delším časovém horizontu. V tomto dokumentu jsou
zahrnuty veškeré plány obce do budoucna, jaké jsou vize, cíle, shrnutí jaký je současný stav a kam by se měla
obec ubírat. Zastupitelstvo vzneslo požadavky ke konečné úpravě dokumentu a na veřejném zasedání 12.
12. 2019 byl schválen. K nahlédnutí bude na internetových stránkách a v tištěné podobě na obecním úřadu.

Zimní sezóna
Začala topná sezóna a s tím i obtěžující kouř, který je u některých domů velmi nepříjemný. Pro zachování dobrých sousedských vztahů žádáme všechny občany topící tuhými palivy, aby v kotlích topili pouze povolenými palivy. Odřezky obsahující lepidla, PET lahve a komunální odpad do kotle NEPATŘÍ!
Při parkování svých vozidel na pozemních komunikacích dbejte na to, aby mohla projet komunální technika a provádět zimní údržbu. Jestliže budou na komunikaci stát vozidla, která budou zimní údržbě překážet, tyto vozidla budou nekompromisně řešena Policií ČR nebo odtahem. Většina z Vás má vlastní pozemky, kde lze parkovat, popřípadě využijte parkoviště u obchodu.

Vítání občánků
Nového občánka České Metuje Tomáška Volfa, jsme přivítali 12.října. Z důvodu nemoci jsme nemohli přivítat
Štěpánku Rotterovou. Přejeme
jim mnoho štěstí do života!

Virtuální univerzita třetího věku
Od října 2019 probíhala ve středu jednou za 14 dnů virtuální univerzita třetího věku. Tohoto kurzu se účastnilo 10 žen. Přednášky probíhaly na téma „Potraviny a spotřebitel“. Veškeré testy všechny dámy zvládly bravurně. Vážíme si jejich vytrvalosti a odvahy se do kurzu přihlásit. Další přednášky budou probíhat od února 2020. Nové účastnice, či účastníci se mohou hlásit na obecním úřadu.

Ocenění dárců krve
Dne 3. 12. 2019 proběhlo v Divadelním klubu v Polici nad Metují předávání medailí dárcům
krve. Byly předány medaile i dvěma občanům České Metuje – paní Martině Svědíkové a panu Lukáši Vaněčkovi. Velmi si jejich počínání vážíme a jejich dárcovství bylo oceněno věcnými dary.

Proběhlé akce

Pokládání květin u památníku

Drakiáda
Na začátku října proběhla v odpoledních hodinách na místním hřišti tradiční DRAKIÁDA. I přesto, že nebylo příliš větrno, draci lítaly hodně vysoko. Děti si mohly vyrobit
vlastního draka, za kterého dostaly odměnu.
Drakiády se zúčastnily nejenom děti, ale i rodiče. Všichni si odpoledne náramně užili.

Dne 11. listopadu bylo položením květin
a věnce u pomníku uctěna památka válečných
veteránů a zároveň připomenut konec první světové války. Květiny položil starosta obce,
paní Vintrová, členové Spolku vojenské historie T-S 20 Pláň a členové Československého
svazu bojovníků za svobodu – Česká Metuje.

Mikuláš
Ve čtvrtek 5.12. 2019 se v 18 hodin rozsvítil vánoční strom. Poté dětem na sále kulturního domu
předal Mikuláš a anděl balíčky, čert strašil jen
maličko. Moc děkujeme panu Pavlu Roischlovi a panu Josefu Rotterovi - rekreačnímu středisku Tesco za balíčky, které dětem věnovali.

Taneční pro dospělé
Završením tanečních pro dospělé, které se konaly na sále
kulturního domu, byl věneček. Pro taneční páry a další
návštěvníky zahrála hudební skupina Bumble Bee Band.
Večer se řídil programem klasických tanců, které odlehčovaly soutěže pro účastníky kurzu. Taneční pro dospělé
navštěvovaly páry z České Metuje, Police nad Metují, Stárkova, Velkých Petrovic, Velkého Poříčí a Náchoda. Během
tanečních se naučili tance Walz, Tango, Foxtrot, Cha-cha,
Jive, Českou Polku, Valčík, Mazurku a další. Protože taneční byly velmi úspěšné, budou se opakovat i v roce 2020.

Vánoce na vsi
Úžasné vystoupení dětí z MŠ Česká Metuje a dámské hudební skupiny DAMTRIO bylo možné shlédnout na akci
v pondělí 9. 12. 2019 na sále kulturního domu. Své výrobky prodávaly děti z MŠ, paní Eliášová a paní Nosková.
Všem, kteří věnovali svůj čas a podíleli se na pořádání již
tradiční akce „Vánoce na vsi“, patří obrovské poděkování.
Na dobrovolném vstupném se vybralo krásných 2.100,Kč, za které budou do školky nakoupeny dětem hračky.
Potěšením bylo, že se na akci přišlo podívat velké množství lidí. Akce byla podpořena dotací MAS Stolové hory.

Zpívání koled v kapličce
Před dlouhou nocí 23. 12. se sejdeme v 17.00 v místní kapličce na tradičním zpívání koled.
Všichni jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.

Mateřská škola
Blíží se konec roku 2019 a my vzpomínáme na dny, které jsme od září prožili v naší školce. Nejvíce možná na ty, které jsme strávili nejen mezi sebou, ale ke kterým jsme
přizvali naše rodiče. Mezi ty patří svatomartinská slavnost, dýňobraní a vánoční jarmark.
Svatomartinskou slavnost jsme letos pojali jinak, než v předchozích letech. Děti neviděly, Martina
na bílém koni, ale hledaly jeho ztracené podkovičky. Společně s rodiči jsme vyšli za tmy
s lampiónky do školky. Na louce před hřištěm si každý u zapálené svíčky našel svoji
čokoládovou podkovičku. Potom jsme opekli vuřty a snědli martinské rohlíčky, které jsme
dopoledne upekli. Šestice starších dětí se vydala zpět, aby se zavrtala do spacáčků
a prožila noc ve školce. Během slavností dýní a strašidel jsme uspořádali odpolední dýňobraní
s
rodiči.
Vydlabané
dýně
nám
krásně
rozsvítily
vchod
do
školky.
Vánoční jarmark proběhl na sále místního obecního úřadu. Náš „moderátor“ Vašík ho výborně uvedl.
Předvedli jsme zimní básničku a taneček. S kapelou DamTrio jsme si zazpívali. Vánoční výrobky prodávala
paní Eliášová s paní Noskovou, ale také my. Naše upečené vanilkové rohlíčky jistě chutnaly a věříme, že se
nám podařilo navodit pěknou vánoční atmosféru. Na tu se těšíme ještě za týden, kdy s rodiči budeme zdobit
stromeček a radovat se z vánočních dárků. Doufáme, že nějaké dostaneme a budeme se s nimi těšit v příštím roce. I Vám přejeme spoustu dárků a především klidné prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých.
Učitelky MŠ Česká Metuje

U mateřské školy byla upravena zahrada, aby došlo k jejímu zvětšení. Nebyla již pro děti dostatečně prostorná.
Obec se bude snažit o doplnění zahrady herními prvky. Do koupelny byly zakoupeny nové poličky s věšáky na
ručníčky a dělící stěny mezi záchody. O vánočních prázdninách bude dokončena výmalba školky - šatnička,
chodba, koupelna a schodiště. Dále byl do šatničky zakoupen koberec a instalováno nové zábradlí na schodiště.

Metujské devítky
1909
- v tehdejší Německé Metuji byla vystavěna bratry Ansorgovými a Josefem Kahlerem mechanická tkalcovna (dnes KonoPro s.r.o.), mívala až 145 zaměstnanců.
1929 – první auto v Metuji si pořídil František Šolc z č. 24. V červenci zahájil svoji činnost zdejší poštovní úřad. V lednu a únoru bylo podle kroniky až - 42 °C, brambory „…mrzly i v sebehlubších sklepích“.
4. července kolem 20. hodiny začala vichřice. Ve dne tropické teploty nad 40 °C, náhlá bouře, vzdušné víry, smršť. Mračna prachu a písku byla hnána rychlostí přes 100km/hod. k východu. Spousta stromů vyvrácena, zpřelámána, poškozené střechy, vyvrácené sloupy elektrického vedení, zničené lesy.
1949 – k České Metuji byly připojeny dřívější Německá Metuje pod názvem Metujka a osada Vlásenka (v r. 1960 ještě osada Skalka). Byla oficiálně otevřena mateřská škola.
1979 – v únoru tragicky v Tatrách zahynul horolezec Gustav Lamka z Vlásenky (nar. 1951). Jeho jméno nese od té doby memoriál pořádaný téměř každoročně Horolezeckým oddílem Hronov na Jiráskových
skalách. Od tohoto roku pracovali pod hlavičkou Svazarmu zdejší letečtí modeláři vedení dlouhá léta panem Karlem Berkou, po r. 1989 jako MODEL KLUB. 17. a 18. června potrápila obec stoletá povodeň.
1989 - výstavba nového domku u televizního převaděče, přidáno zařízení pro zesilování 2. programu. V květnu se konal první Sraz rodáků. Politické změny se v životě obce nijak zvlášť neodrazily. Kdo měl chuť se podílet
na dění v obci a na práci pro ni, měl nadále možnost, mnozí se nepřidali ani za starého, ani za nového režimu.
1999 – v dubnu zahájil náš divadelní soubor Metujáček v Náchodě vernisáž výstavy „Jarní zvyky a obyčeje“. Od roku 1999 reprezentuje v soutěžích metujský SDH také dívčí družstvo.
2009 – v únoru se poprvé v České Metuji konala soutěž mladých hasičů O pohár starosty. Začaly být používány
kontejnery na sklo a plasty, Metuje se zapojila do programu Zelená obec – sběrným místem pro vysloužilé elektrospotřebiče. Na OÚ začal být veřejností využíván internet a systém Czech – Point. Byly dokončeny zateplení
a fasáda na čp. 51 – pošta. A sport? Prestižního závodu horských kol Spezialized Rallye Sudety se zúčastnil
Metuják Jirka Patrný, který na dámské skládačce dorazil na 296. místě a za sebou nechal více než 60 závodníků.

Kulturní dům
Práce na výstavbě kulturního domu v České Metuji, projektovaného podle tehdejších představ, potřeb a možností architektem Jaroslavem Šlamborou, se naplno rozeběhly v roce 1949. Nová budova rostla pod rukama brigádníků na místě zbouraného hostince U Plných. V 50. a pak ještě v 80. letech tu bylo v přísálí umístěno kino s projekční kabinou. (M. Vintrová)

Hostinec U Plných v roce 1914

Plánovaná původní podoba KD
M. Vintrová; zdroje: materiály archivu OÚ, Metujské zpravodaje

Hasiči
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s činností kolektivu mladých hasičů SDH Česká Metuje v roce 2019.
V našem kolektivu máme zaregistrovaných 18 dětí v kategoriích mladší hasiči, starší hasiči a dorost. Jsme
přihlášeni do celoroční hry Plamen. Zúčastnili jsme se závodů požárnické všestrannosti a závodů v technických disciplínách. Dobrými výsledky jsme si v kategorii starší hasiči a dorost, vybojovali postup do okresního kola. Obsadili jsme pěkné 8. místo, Šárka Stillerová se stala přebornicí okresu Náchod v běhu na 60 m.
překážek ve své kategorii. Výtvarné práce s požární tématikou našich mladých hasičů byly přihlášeny také
do okresního kola. Mezi nejzdařilejšími byly práce Šárky Stillerové, Mariána Hilschera a Zdeňka Krtičky.
Největší úspěchy jsme v letošním roce měli v kategorii dorostu. Martin Hilscher, Klára Svědíková
a Adéla Štěpánová zvítězili v okresním kole v běhu 100 m překážek a postoupili do krajského kola. Klára po pádu nedokončila jednu s disciplín a umístila se celkově na 4. místě. Martin vlivem nervozity se umístil na druhém místě a Adéla po suverénním výkonu zvítězila a zajistila si postup na MČR dorostu 2019 do Svitav. Zde se jí také dařilo a obsadila celkové 7. místo.
Uspořádali jsme již desátý ročník v uzlování o pohár starosty obce Česká Metuje. V srpnu jsme pořádali tradiční víkendové táboření na místním hřišti, jehož součástí byl výlet do Deštného v Orlických horách na sklářské
dny, s výšlapem na Šerlich. V září jsme navštívili ZOO Dvůr Králové na Labem se zážitkem v lanovém parku.
Scházíme se pravidelné vždy v pátek od 16. hodin v klubovně SDH. Zveme do našeho kolektivu případné další zájemce z vesnice, kteří by chtěli zažít něco zajímavého a nového.
Těší se vedoucí kolektivu
Ivan Kraus, Milada Řeháková, Michael Mihok a Klára Svědíková

Plesová sezóna
Myslivecký ples – 18. 1. 2020, vstupenky jsou již v prodeji u paní Cibulkové na obecním úřadu.
		
K tanci a poslechu zahraje kapela BTK.
Hasičský ples – 22. 2. 2020, k tanci a poslechu zahraje kapela BTK.
Maškarní ples – 21. 3. 2020, k tanci a poslechu zahraje kapela Ledvin Stones, nejlepší masky budou oceněny.
Dětský karneval – 22. 3. 2020, o zábavu se postará DJ Jarda Jung a jeho hosté.

Životní jubilea

V měsíci lednu oslaví:
Vojtěch Pachole (5. 1.),
paní Zita Stillerová (26. 1.)
Následně svá jubilea oslaví:
paní Růžena Michelová (10. 2.),
pan Jiří Bílek (20. 2.),
paní Květa Kohlová (24. 2.)

Všem přejeme hodně zdraví!!!

“Metujský zpravodaj“ vydal OÚ nákladem 150 výtisků, pod registr. číslem MK ČR E14365. Toto číslo vyšlo v prosinci 2019. Grafická úprava Tereza Dušková

