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Informace obecního úřadu
- V uplynulém období byla dokončena rekonstrukce WC v prvním patře kulturního domu. Celkové náklady činily 300 000,- Kč.
-

Firma ČEZ dokončila přeložku elektrického vedení „Pod horou“ a zároveň byl instalován nový kabel pro veřejné osvětlení.
Ve druhé polovině června by měla být instalována nová osvětlovací tělesa veřejného osvětlení, a sice od nádraţí k mostu u Šafářů.

-

Od 11. července 2016 bude kvůli opravě uzavřena silnice od kulturního domu k mostu u Pániků. Vjezd na most od spodní
šestibytovky bude průjezdný. Nouzová objízdná trasa pro místní občany povede kolem spodní šestibytovky přes hřiště a přes areál
zemědělského druţstva. Alespoň částečný průjezd po opravované komunikaci nebude moţný, protoţe se bude budovat nová opěrná zeď
podél řeky a na druhé straně komunikace bude zároveň pokládána kanalizace. Předpokládaný termín ukončení prací: polovina října
2016. Omlouváme se za problémy, které tato akce občanům způsobí, ale její výsledek přispěje určitě ke zlepšení dopravní obsluţnosti
v obci. Občanům, kteří nebudou mít moţnost výjezdu od své nemovitosti nebo těm, kteří by nechtěli vyuţívat objízdnou trasu přes
místní hřiště, bude umoţněno parkování v areálu bývalého Texlenu.

-

Ve stejném termínu bude uzavřena i komunikace v Dědově směr Teplice nad Metují, rovněţ z důvodu rekonstrukce silnice a opěrné
zdi u řeky.

-

Upozorňujeme občany, kteří doposud nemají zaplacené poplatky za odpady, ţe jim nebude odpad odváţen a na základě veřejné
vyhlášky o odpadech jim bude poplatek navýšen aţ o padesát procent.
Dětský den: děkujeme všem, kteří se zúčastnili organizace a průběhu Dětského dne!
A ještě připomínka: váţení spoluobčané, domnívám se, ţe veřejné zasedání obecního zastupitelstva je fórum, kde má kaţdý občan
moţnost vyjádřit svůj názor. Veřejné vystupování by ale mělo probíhat slušně, bez emocí, bez vulgárních výrazů a bouchání dveřmi,
při kterém dojde k uvolnění zárubní.
Jaroslav Vaněček, starosta obce

-

*********************************************************************************************************************
Výsledková listina okrskové soutěže okrsku ,,OSTAŠ"
konané dne 7.5.2016 na hřišti v České Metuji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SDH Bukovice
SDH Velké Petrovice - muţi
SDH Česká Metuje - muţi
SDH Ţďár nad Metují
SDH Suchý Důl
SDH Pěkov
SDH Velké Petrovice - ţeny
SDH Ţďárky
SDH Česká Metuje - ţeny
SDH Police n M - V. Ledhuje

25,64
32,30
36,60
37,75
38,93
41,17
47,91
50,10
51,99
NP

Výsledková listina memoriálu Ludvíka Kracíka
konaného 7.5.2016 na hřišti v České Metuji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SDH Velké Petrovice – muţi
SDH Bukovice
SDH Bezděkov nad Metují
SDH Suchý Důl
SDH Ţďár nad Metují
SDH Česká Metuje - muţi
SDH Pěkov
SDH Ţďárky
SDH Velké Petrovice - ţeny
SDH Velká Ledhuje - Police n M
SDH Česká Metuje – ţeny

29,21
32,06
34,91
37,90
39,56
43,67
46,06
46,25
47,35
62,29
90,86

Vzpomínka na závěr zimy a uplynulé jaro -

momentky z Maškarního plesu a „pálení čarodějnic“:

(foto archiv OÚ)

(ostatní foto L. Vacek)

Srdečně blahopřejeme k životnímu jubileu paní Anně Škodové (23.5.) a panu Františku Hlaváčkovi(13.5.).
Hodně zdraví a pohody!!!

Pepík sbíral další úspěchy v šachových turnajích
Hlavní šachové turnaje mládeţe – krajské přebory jednotlivců - uţ jsou v této sezóně minulostí. Dne 9. dubna 2016 se v Hradci Králové konal
krajský přebor v rapidu pro kategorii 10 aţ 14 let. Tady doslova zářil Pepík Cibulka, který v kategorii do 12 let suverénně zvítězil, kdyţ porazil
všechny své konkurenty a kromě titulu krajského přeborníka a zlaté medaile si vybojoval postup na Mistrovství ČR v této disciplíně.
Dále skončil pětidílný seriál velkých cen, ve kterém byl za svůj oddíl Pepík celkově nejlepší, těsně druhý – blahopřejeme!!
(Zdroj: Jaroslav Čáp, šachový oddíl TJ Hronov)

Metujské prodejně potravin je právě čtyřicet let
Léta nemilosrdně utíkají. Během uplynulých desetiletí let ubylo pamětníků, proto je dobré se občas ohlédnout a přiblíţit nejmladšímu pokolení,
jakým způsobem získávala Česká Metuje postupně svoji současnou tvář. K významným stavebním počinům nepochybně patří vybudování nové
prodejny potravin v roce 1976. Do tohoto roku fungovalo „Smíšené zboţí“ v prostorách bývalého hostince U Zelených (dnes Ládovi), svoji prodejnu
měla i Vlásenka. Novou budovu postavili obětaví brigádníci, jak bylo tehdy časté, v tzv. „Akci Z“, tedy po práci a o víkendech. Následně byla
předána spotřebnímu druţstvu Jednota. Po roce 1989 se toto druţstvo rozhodlo budovu prodat do soukromého vlastnictví. Občané proto v referendu
rozhodli, ţe ji Česká Metuje odkoupí, protoţe hrozilo, ţe by mohla být vyuţívána jinak a vesnice by pro prodej potravin ztratila odpovídající
prostory. Černobílé fotografie přibliţují atmosféru na stavbě a chlapskou všestrannou pracovitost, dnes uţ tak často nevídanou…
(vin.)

(foto archiv OÚ, A. Kohl.)

Všem občanům přejeme příjemné a klidně prožité léto, dětem pohodové prázdniny!
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