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Slovo starosty
Vážení sousedé,

Čas strašně letí a my jsme už po čtvrté, společně s Vámi, rozsvítili na metujském náměstí vánoční strom. Myslím si, že je opět krásný. Letos navíc doplněný o úžasný betlém od šikovných pánů Pavla Lamky a Petra Hnyka.
Vánoční strom a betlém jsme rozsvítili na první adventní, železnou neděli, kterou nám začíná liturgický rok,
a tedy příprava na vánoční svátky. Přál bych Vám vánoční svátky klidné a pohodové, po boku lidiček, se kterými Vám je dobře. Dát si svařák, poslechnout si vánoční písničky a za oknem nechat soupis přání pro Ježíška. (já mám soupis přání za oknem už od Mikuláše a stále ho doplňuji).
Přál bych Vám i hromady sněhu jako na obrázcích Josefa Lady ale jako starosta dobře vím, že
s ním budou problémy – takže nic, sníh nebude. Až za rok. Chtěl bych Vám všem tedy popřát šťastné a veselé Vánoce, úspěšné vykročení do nového roku, a hodně zdraví, lásky a porozumění.
Váš starosta

Informace z obecního úřadu
Dne 18. 11. 2021 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde byly pojednávány následující body:
•

Schválení
výběru
nového
provozovate- •
le obchodu, kterým se stal La Viet Dong.

•

Schválení Dodatku č. 1. Veřejnoprávní smlouvy č.
3/2012 uzavřený mezi smluvními stranami Město
Police nad Metují a obcí Česká Metuje. Obec Česká Metuje nemá pravomoc k řešení přestupků, kdy
toto za ni vykonává Město Police nad Metují. Za
každý přestupek, který je postoupen Polici nad Metují, který spáchá občan s trvalým pobytem v Čes- •
ké Metuji, musí obec zaplatit částku 3.000,-Kč.

Schválení rozpočtového provizoria – obec má
v současné době rozpracovaných několik projektů
a dochází k vyúčtování dotace za obchod a dotace za
komunální techniku a proto není možné v tuto chvíli
sestavit rozpočet, proto bylo schváleno rozpočtové
provizorium, kdy je možné po dobu jeho platnosti
utratit pouze 1/12 skutečných výdajů z roku 2021.
Rozpočet bude schválen na začátku roku 2022.
Schválení nájemní smlouvy se Státním pozemkovým fondem – obec si zažádala o pronájem pozemku č. 191 v k. ú. Metujka, kdy byl pronájem schválen.

Dotace na nové židle
Obec zažádala přes MAS Stolové hory, z.s. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) o dotaci na nové
židle na sál Kulturního domu. MAS Stolové hory žádost o dotaci schválila a postoupila na SZIF, který v prosinci žádost o dotaci schválil. Obec zažádala o 90ks nových židlí v celkové částce 90.000,-Kč. Dotace je ve výši 80%, kdy obec tedy za 90ks židlí zaplatí pouze 18.000,-Kč, zbytek zafinancuje SZIF.

Místní obchod potravin a Pošta partner
Provozovatelka obchodu Marie Jursová podala výpověď a požadovala po obci rychlé ukončení výpůjčky.
Byla to velmi složitá situace, především proto, že bylo nutné najít nejenom nového provozovatele obchodu,
ale i nové prostory pro Poštu partner. Nový prostor byl vymyšlen, kdy však bylo nutné tyto prostory celé
zrekonstruovat. Firma pana Filipčíka zvládla tyto prostory zrekonstruovat za pouhých 14 dnů. Za což jim
velmi děkujeme. Taktéž bylo zapotřebí udělat nové rozvody elektrické energie a v neposlední řadě bylo nutné hledat nového provozovatele do obchodu. Po zveřejnění inzerátu na facebooku se strhla smršť žádostí
o obchod. Na inzerát se přihlásilo 10 zájemců, kdy do výběrového řízení se však přihlásili pouze 4 zájemci, všichni vietnamské národnosti. Pro zastupitele to byla velmi těžká volba koho vybrat, protože předchozí provozovatelé vydrželi vždy velmi krátkou dobu. Na veřejném zasedání zastupitelé rozhodli pro La Viet
Dong. Při dalších jednáních s ním bylo rozhodnuto, že obec dovybaví obchod chladící a mrazící technikou a to především proto, že La Viet Dong chce prodejní plochu zvětšit a sortiment značně rozšířit. Prodejní plochu sám dovybaví regály a zabezpečovací technikou. Pevně doufáme, že se mu bude dařit, obchod najde své zákazníky a všichni budou spokojení. Proto budeme rádi, pokud podpoříte místní obchod.

Otevření obchodu se smíšeným zbožím
Dne 18.12.2021 v 7.00 hod. bude otevřen obchod se smíšeným zbožím v České Metuji. V obchodě naleznete potraviny, drogerii, domácí potřeby, krmení pro zvířata i drobné dekorace. Otevírací doba obchodu je Po-Pá 6.30 - 19.00, So 7.00 - 17.00, Ne 7.30 - 15.00. Byla zvětšena prodejní plocha a rozšířen prodejní sortiment. Přijďte podpořit místní obchod. Provozovatelem obchodu je pan Viet Dong La.

Zimní údržba
Vyhrnování sněhu v obci se bude řídit „Směrnicí pro zabezpečení zimní údržby“, která bude zveřejněna na internetových stránkách obce a na kamenné úřední desce. Žádáme, abyste v zimním období neparkovali na místních a účelových komunikacích. V případě, že bude na místní nebo účelové komunikaci postaveno vozidlo, které
bude bránit zimní údržbě, není možné, aby zimní údržba byla provedena kvalitně. Buďte ohleduplní k ostatním.

Poplatek za odpady
Upozorňujeme občany a majitelé nemovitostí v katastru obce Česká Metuje, že od 1. 1. 2022 je účinná nová
vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Nová vyhláška byla přijata z důvodu
účinnosti nového zákona. Výše poplatku se zvýšila na 580,-Kč za trvale žijícího obyvatele a 580,-Kč za nemovitost,
ve které není přihlášen nikdo k trvalému bydlení. Byla zkrácena doba možnosti zaplacení poplatku, a to proto, že
někteří neměli zaplacený poplatek ještě v srpnu. Poplatek tak musí být uhrazen do 31. 3. 2022. V případě, že poplatek nebude uhrazen ve stanoveném termínu, přistoupí obec k navýšení poplatku, tak jak vyhláška umožňuje.
Poplatek je možné uhradit buď na účet obce Česká Metuje (číslo účtu 6122551/0100 - do poznámky napište Vaše
číslo popisné a příjmení), anebo v úředních hodinách v kanceláři paní Cibulkové. Po zaplacení Vám paní Cibulková dá počet známek, podle počtu Vámi nahlášených popelnic. Nelze dávat známek více, než máte popelnic.

PROČ A JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD
Česká republika se zavázala EU ke snižování množství komunálního odpadu, kterého chce dosáhnout
zvyšováním ceny za uložení komunálního odpadu na skládkách. Tlačí na své občany, aby velmi pečlivě třídili odpad. Poplatek za uložení odpadu na skládku v roce 2022 činí 500,-Kč za tunu, kdy však stanovuje i limit množství komunálního odpadu na jednoho obyvatele a to ve výši 190kg/osobu/rok. To znamená, že jeden obyvatel může vyprodukovat max. množství komunálního odpadu 190kg za rok. Pokud je
toto množství překročeno, obec platí následně 800,-Kč za každou nadlimitní tunu. V roce 2025 bude povoleno 160kg/osobu/rok a nadlimitní tuna se zvýší na 1500,-Kč. V roce 2030 se množství sníží pouze na
120kg/osobu/rok a nadlimitní tuna se zvýší na 1850,-Kč. Z důvodu, že cena za uložení na skládku se vždy
promítne do poplatku, který vybírá obec od svých občanů, je důležité, abyste veškerý odpad pečlivě třídili.
Není pravdou, že se komunální odpad míchá s plasty nebo, že vozidlo sveze plasty a odváží je na skládku. Pro obec Česká Metuje sváží komunální odpad firma Marius Pedersen pobočka Broumov a tento odpad odváží do Trutnova na skládku. Plasty sváží firma na třídírnu do Rychnovku.
Velká města začínají přistupovat na systém vážení jednotlivých popelnic, kdy poté, co si nastaví určitý systém,
bude občanům účtovat za množství odpadu, které skutečně vyprodukovali. Tento systém je však velmi nákladný,
protože je potřeba zakoupit popelnice s čipem a počítačový software. Obavou menších obcí v okolí měst, které
takové vážení zavádějí je, že obyvatelé měst budou, ve snaze mít co nejméně odpadu, vytvářet černé skládky u nich.
Firma
Marius
Pedersen
ké vážení. To znamená, že

vlastní
vozy
s
podvozkem
umožňující
dynamicvozidlo je schopno zvážit odpad pro každou obec zvlášť.

Obec Česká Metuje nemá žádný speciální kontejner na nápojové kartony, proto tyto kartony ukládejte do kontejnerů na plast. Olej z kuchyní ukládejte do průhledné plastové lahve a při svozu komunálního odpadu ji položte na popelnici (ne do popelnice), svozové vozy mají speciální kastlík,
do kterého tyto lahve pracovníci ukládají, tak aby nebylo možné ho smísit s komunálním odpadem.

!!

A znovu upozorňujeme, na sběrné místo ukládejte pouze to, co
povoluje řád sběrného místa a vše v rozmontovaném stavu!!!

!!

PATŘÍ

NEPATŘÍ

PLAST

Folie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích,
čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící folie, strečové folie, obaly od CD, pěnový polystyren (ne stavební), nápojové karton

Mastné obaly od potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev, olejů a jiných nebezpečných látek, linoleum, PVC, pryž, novodurové
trubky, molitan, stavební polystyren
Materiály obsahující chlór: plata od léků, samolepky, obal na
PET lahvi, zahradní hadice, gumové dětské hračky, pláštěnky

PAPÍR

Časopisy, noviny, sešity, sešlápnuté krabice, papírové obaly, papírovou lepenku, knihy,
obálky (i s fóliovým okýnkem),
kancelářský a balící papír, karton

Uhlový, mastný, promáčený nebo
jinak znečištěný papír, obaly od vajíček, nápojový karton, ubrousky,
pořadače s kovovými komponenty

SKLO

KOMUNÁLNÍ
ODPAD

Porcelán,
keramika,
drátěLahve od nápojů, flakony, za- né sklo, varné sklo, zářivky,
vařovací sklenice, tabulové sklo výbojky, běžné žárovky, televizní obrazovky a monitory
Silně špinavé a mastné obaly, popel, sáčky z vysavače, maso, kosti,
Úsporné žárovky, zářivky, stavebsmetky, hygienické pomůcky, běžní odpad, vyřazená elektronika
né žárovky, čistící utěrky a houby,
keramika, porcelán, trus zvířat,

Plamínek z Betléma
Je plamínek každoročně zapalovaný před Vánoci v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil Ježíš Kristus. Betlémské světlo se stalo neodmyslitelnou součástí vánoční atmosféry v řadě domácností. Do České republiky ho přivezou skauti v sobotu 18.12.2021. Díky skautům z Police nad
Metují budete moci mít Betlémské světlo i u Vás doma. Umístěno bude od 22. 12. 2021 (odpoledních hodin) před obecním úřadem v České Metuji. S sebou si přineste svíčku nebo lucerničku.

Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 28. 11. 2021 se rozsvítil vánoční strom, pod kterým se letos ukrývalo překvapení – nádherný vánoční betlém, který pro obec zhotovil pan Pavel Lamka. Velice děkujeme za ochotu a rychlost, za jakou byl betlém vyroben.
Protože se nám donesla zpráva, že některé děti přestaly věřit na
nadpozemské bytosti, požádal pan starosta peklo první kategorie o zaslání nového čerta. Z mnoha dětských tváří, po oznámení, že letošní rok byl poslán na výpomoc další čert, zmizel
úsměv a objevilo se zděšení. Poté, co vyšli čerti ven, se ozýval
i pláč, co však bylo velmi překvapující, že pláč nebyl vůbec od
nejmenších dětí, ale právě od těch větších, které byly zřejmě
přesvědčené, že přece čerti nejsou. Vše nakonec dopadlo dobře a čert si do pekla nikoho neodnesl. Akce se i přes současnou situaci vydařila a Mikuláš s andělem rozdali dětem 43 balíčků. Těší nás, že jsme mohli potěšit tak velké množství dětí.

Taneční
Od října do prosince probíhaly na sále Kulturního domu taneční kurzy, konaly se již po druhé. I přestože musela být dodržena veškerá opatření, zúčastnilo se kurzu 13 párů. Věneček se nesl, oproti roku 2019, v komornějším duchu, kdy nebylo možné, aby se ho účastnili další lidé. Během kurzu se všichni naučili jak standardní tance jako je waltz, valčík a polka, tak i tance latinskoamerické, například cha-cha a jive. Na poslední hodině bylo
možné se naučit i méně známý tanec čardáš a poprat se v soutěži o nejlepší tanečníky. Doufáme, že v příštím
roce už situace dovolí, aby se kurzů účastnilo více párů a bude možné věneček udělat „ve velkém stylu“ s kapelou.

Z metujské historie - kdo byl Augustin Kazecký

V naší nejstarší obecní kronice je o něm jen zmínka (Kasetský). Někdy kolem roku 1860, když byla voda
v řece už léta znečišťována vypouštěním chlóru z bělidel v Dědově a v Teplicích a ryby hynuly až po Maršov, zřídil studnu při čísle 25 u řeky „opatřiv ji tlačným strojem“. Pokus ztroskotal na nedostatku vody.
Více si o něm můžeme přečíst v „Pamětní knize města Police nad Metují 1859 – 1880“, kde je uvedeno, že
byl před r. 1848 panským písařem v Polici, ale po revoluci se odstěhoval „na svůj stateček do Č. Medhuje“. Byl prý zvláštní člověk, rozhodně ne vlídný nebo bodrý nebo populista – naopak. O období jeho písařství se vyprávěly různé věci – dovedl pilně a ostře kritizovat, vždy prosadil, co chtěl, a „ že i mnohé nešetrné slovíčko mu z úst někdy vylítlo, jest dokázanou pravdou.“ Přesto byl zřejmě do jisté míry oblíbený.
V říjnu 1871, kdy existoval Polický okres, se opětně konaly volby do okresního zastupitelstva. Volilo a) skupení
velkostatkářů, b)skupení měst a městysů a c)skupení obcí – za Českou Metuji A. Kazecký, rolník (od r. 1868
člen okr. zastupitelstva), za Německou Celestin Scholz, rolník. Dne 8. listopadu zvolili tito zástupci za starostu polického okresu Augustina Kazeckého. „Stav se sám starostou začal podivně úřadovati. Maje v úmyslu
s rodinou do města se přestěhovati a kancelář míti v domě“ začal stěhovat zařízení kanceláře z kláštera do pronajatého bytu, aniž by opatovi poděkoval za dosavadní topení zdarma. Dostal se i do dalších sporů. Obžaloval
předešlý výbor ze pronevěření veliké sumy peněz, což se nepotvrdilo. Personální zásahy do chodu úřadu se
také ukázaly jako nešťastné, vedené ryze osobními zájmy. S jídlem ale, jak to bývá, roste chuť. V říjnu 1873
se konaly volby do říšské rady. „ Venkovské obce české volily hraběte Františka Deyma. Jen žďárecký učitel

Jos. Vepřek přemluvil voliče z obce žďárské, aby volili Augustina Kazeckého. Tak obdržel ten pan Kazecký
tři hlasy do říšské rady! Té ostudy…!“ V roce 1875 se odstěhoval do Prahy. Ať byl, jaký byl, vzpomínku si zaslouží. P. Cyril Kaněra mu v polické městské kronice věnoval pozornost, protože A. Kazecký se během svého
okresního starostování 1871 – 1873 zasadil o budování a hlavně dokončení důležité silnice Metuje – Stárkov.
(Zdroje: Pichl M.: „Listování v polických kronikách“, Police
2015; Pamětní kniha obce České Metuje – archiv OÚ)

Marie Vintrová

Kniha, která by vás mohla zaujmout

Stalo se jaksi normálním, že se opakovaně píše o Němcích odsunutých po 2. světové válce z čs. pohraničí
a rozebírá se téma kolektivní viny, zatímco na Čechy, které potkal po Mnichovské dohodě nucený odchod
z domova jako první, se vysloveně zapomíná. Nechybělo by mnoho a naše děti a vnuci by už ani nevěděli,
jakému ponížení Československa v roce 1938 Evropa nečinně přihlížela. Je dobré jim připomínat a pokud
možno objektivně vysvětlovat, že ošklivým následkům bohužel předcházely ošklivé příčiny. Nakladatelství Bor
v Liberci vydalo v závěru listopadu knihu „Pomnichovské osudy Čechů z Broumovska“. Autorka, PhDr. Eva
Koudelková (mj. s A. Fettersem „Metuje známá i neznámá“) v ní s kolektivem spolupracovníků věnuje v širším kontextu pozornost roku 1938 v Adršpachu, Broumově, České Metuji (cca 40 stran), Meziměstí, ve Stárkově a v Teplicích nad Metují. Publikaci je možné zakoupit např. v náchodském knihkupectví paní Horové,
v prodejnách knih a papírnictví pana Kohla v Teplicích nad Metují a v Polici nebo v broumovském Infocentru.
Více na: http://www.naklbor.cz/publikace-novinky

Marie Vintrová

Život v naší mateřské škole

Naše mateřská škola je jednotřídní. Kapacita je 20 dětí, v současné době máme zapsáno 18 dětí.
Z toho je jedno dítě sedmileté, dvě děti šestileté, tři děti pětileté, čtyři děti čtyřleté a osm dětí tříletých.
S

dětmi

pracujeme

podle

vzdělávacího

programu

„Pomoz

mi,

abych

to

dokázal

sám“.

Snažíme se o vytváření přátelských a respektujících vztahů mezi dětmi, přihlížíme k individuálním potřebám všech dětí. Společně s dětmi si vytváříme „školková pravidla“, která se učíme společně dodržovat.
Do školky nastoupilo šest tříletých dětí, které se celkem rychle zadaptovaly, i když bez slziček se to neobešlo.
Nejen nové děti
vá, DiS, protože

nastoupily do školky, ale také nová paní učitelka Anna Kobropo mnoha letech odešla paní učitelka Mgr. Kateřina Voláková.

Na začátku školního roku proběhla koordinační schůzka, které se, za zřizovatele MŠ, zúčastnil starosta České Metuje pan Josef Cibulka a místostarostka paní Mgr. Lenka Rutarová, za vedení ZŠ, ředitel pan Mgr. Karel Nývlt a zástupce ředitele paní Mgr. Naděžda Dvořáková, za MŠ, vedoucí učitelka Mgr. Veronika Průšová a učitelky MŠ Anna Kobrová a Lenka Šumberová.
Hned v září se děti přihlašovaly do kroužku „Bavíme se sportem“, který vede pan Daniel Denygr. Cvičením jsou děti nadšené, každé pondělí se těší na pana trenéra.
Již podruhé jsme se přihlásili do projektu „Cvičíme se Sokolem“. Děti obdržely sešitky, kam si nalepují obrázky zvířátek za splněné úkoly, naučily se písničku Sportujeme rádi každý den, využíváme naše heslo Sportujem‘, sportujem‘, sportování milujem‘!
V
září
jsme
vyráběli
zvonečky
na
oslavu
založení
obce
Česká
Metuje,
jejichž prodej nám zprostředkovala paní Mgr. Lenka Rutarová, za což jí moc děkujeme.
Po zadaptování nových dětí na školku, jsme v říjnu vyrazili na první výlet. Cílem byla „školková hruštička“ v Dědově, kterou děti zasadily už v roce 2012. Do Dědova nás dopravil autobus, zpátky jsme šli pěšky. Počasí nám přálo, děti cestou dováděly, pěší turistiku zvládly i naše nejmladší dětičky.
Oblíbenou činností na podzim je pouštění draků. Využívali jsme každý větřík, aby si děti tuhle aktivitu
hodně užily. Malování, modelování, cvičení, zpívání.., to všechno děti baví, ale takové
pečení
štrúdlu
nemá
konkurenci.
Vše
se
podařilo,
nezbyl
ani
drobeček.
Podzimní „Dýňohrátky“ si děti užily i se svými rodiči. Společně vydlabané krásné dýně nám před
školkou každé ráno svítily na cestu. Stezku odvahy si prošly všechny naše statečné děti. Absolvování
stezky
stvrdily
svým
„podpisem“,
odnášely
si
čokoládový
dukát.
Překvapením
bylo
hledání
pokladu
podle
mapy.
Poklad
si
spravedlivě
rozdělily.
V rámci poznávání tradic jiných kultur jsme si přiblížili svátek Halloween, na který si děti,
buď donesly nebo vyrobily masky netopýrů, čarodějnic a jiných příšerek. Strašidla nás bavila.
V rámci poznávání tradic jiných kultur jsme si přiblížili svátek Halloween, na který si děti,
buď donesly nebo vyrobily masky netopýrů, čarodějnic a jiných příšerek. Strašidla nás bavila.
V
souvislosti
Zapálili jsme

s
si

Halloweenem
jsme
si
připomněli
i
náš
svíčku a zavzpomínali na ty, kteří už tu

svátek
nejsou

,,Dušičky“.
s námi.

V listopadu se těšíme na oslavy sv. Martina. Děti si vyráběly koně, papírovou husu si vyzdobily peřím.
I namalované obrázky byly vydařené. Děti si poslechly Legendu o sv. Martinovi, kterou si pak i zahrály.
Velkým překvapením pro děti byla návštěva Jízdárny v Hejtmánkovicích. Jízda vlakem do Teplic byla
pěkným zážitkem. Dál jsme cestovali autobusem. V jízdárně si děti vyzkoušely hřebelcování,
odměnou byla jízda na poníkovi. V teplém zázemí si vybalily velké svačiny, pití a hodovaly. Počasí nám opět přálo, výlet jsme si všichni užili. Martina na bílém koni jsme vyhlíželi další den, sice jsme ho neviděli, ale našli jsme ztracené (čokoládové) podkovičky.

Knihovna v Polici nad Metují byla cílem našeho dalšího výletu. Protože bylo zrovna pěkné slunečné počasí, posvačili jsme u pramene Jůlinka na náměstí. S „ plnými bříšky“ jsme se vydali do knihovny. Děti se dozvěděly, jak se chovat ke knihám, s paní knihovnicí Mgr. Kateřinou
Boučkovou plnily různé úkoly, které rozvíjely lásku ke knihám, pozornost a myšlení dětí, prohlédly si prostory knihovny, kde se pohybovaly jako v bludišti. Zpáteční cestu z Police jsme zvládli až do Žďáru pěšky.
Kouzlo starých časů na nás dýchlo při návštěvě Staré školy „Dřevěnky“ v Polici nad Metují. Výstavou, kde
děti obdivovaly Mikuláše, anděla a čerta, i když se ho někteří trochu báli, nás provázela a poutavě
vyprávěla paní Bc. Drahomíra Večeřová. Děti usedly do školních lavic, z dob dávno minulých, psaly křídou na tabulky, počítaly na starých počítadlech, dozvěděly se, k čemu sloužila rákoska. Čaj a koláčky, které nám nachystala paní Večeřová v útulné, dobovým nábytkem zařízené světničce, chutnaly náramně. Po vydatném občerstvení nás paní Večeřová provedla klášterem
i kostelem. Prohlídku jsme zakončili u mlýnského náhonu, kde jsme mohli obdivovat vodníka. Tak rozloučení
a poděkování paní Večeřové, a honem na autobus, který nás ochránil před větrným prosincovým počasím.
Konečně plavecký výcvik, na který se děti moc těšily. První lekce byla trochu zkrácena,
protože měl autobus zpoždění, ale dětem to radost neubralo. Někdo se zpočátku trochu obával, ale pak se strach rozptýlil. Těšíme se na další lekce.
Nastává krásný adventní čas, čekání na Mikuláše, na Ježíška, zpívání koled Ježíškovi u obecního vánočního stromu. S pomocí paní učitelky Aničky si děti vyrobily adventní věnec. Ozdobené šišky, stromečky ze slaného těsta, obrázky čertíků, velkého Mikuláše, kterého jsme vytvořili společně a další výrobky jsme připravovali na Vánoční výstavu v MŠ na sídlišti.
Letos nás Mikuláš s čertem
skou stezku. Za splnění úkolů
tíka Bertíka. Jaké překvapení,
ky v „pekle“ a v „nebi“, které si

sice nenavštívil, ale čertík Bertík pro nás připravil Čertovna jednotlivých stanovištích děti obdržely dukát a Diplom čerkdyž po návratu do školky děti objevily mikulášské balíčděti připravily, ke svým hrám na anděly a čertíky, z velkých krabic.

Akce, které proběhly, jsme si užili. Naším přáním je, aby každý den ve školce byl radostný, pohodový, aby děti měly hezké zážitky se svými kamarády a radost z objevování toho, co život přináší.
Poděkovat bychom chtěli starostovi obce panu Josefu Cibulkovi, místostarostce paní Mgr. Lence Rutarové ( jejímž prostřednictvím je vše rychle řešeno) za jejich vstřícný postoj k požadavkům
MŠ, za zrekonstruovanou zahradu, kde jsou děti rády, za každoroční příspěvek 5 000 Kč na vánoční dárky, za zakoupení nové laminovačky, za finanční úhrady nových vzdělávacích pomůcek, též
možnost využívání sálu ObÚ pro cvičení dětí v rámci pobytu v MŠ, také pro kroužek Bavíme se sportem.
O zdárný chod školky se stará naše vedoucí učitelka paní Mgr. Veronika Průšová, též děkujeme.
Za
každodenní
práci
pro
děti
děkujeme
paní
Věře
Thérové,
panu
Antonínu Hůlkovi, též panu Zdeňku Šturmovi, za případné „záskoky“ při dovozu obědů.
Poděkování
patří
i
rodičům
„našich“
dětí
za
vstřícnost
a
spolupráci.
Všem obyvatelům České Metuje přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a úsměv na tváři i v této nelehké době.
Lenka Šumberová, uč.

Zpívání před kapličkou
Zastupitelstvo obce všechny zve na Zpívání před kapličkou. Kdy: 23.12.2021 od 17.00
hod. Aby byla dodržena všechna opatření, bude se letos zpívat venku před kapličkou.

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

PF 2022
Životní jubilea
V měsíci lednu oslaví:
pan Vojtěch Pachole (5.1.)
pan Ing. Jaroslav Lád (22.1.)
pan Arnošt Kohl (27.1.)
V měsíci únoru oslaví:
pan Josef Geisler (7.2.)
paní Růžena Michelová (10.2.)
paní Mária Kohlová (11.2.)
V měsíci březnu oslaví:
pan Josef Steiner (4.3.)
pan Miloš Hilscher (24.3.)
Všem přejeme hodně zdraví !!!

“Metujský zpravodaj“ vydal OÚ nákladem 150 výtisků, pod registr. číslem MK ČR E14365. Toto číslo vyšlo v prosinci 2021. Grafická úprava Tereza Dušková.

