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Slovo starosty

Vážení sousedé,
nevím jak Vy, ale já se na prahu léta těším na zaslouženou dovolenou. Jako každoročně nikam nepojedu a budu
s Vámi v Metuji. Opět tedy budeme mít aspoň čas se sejít na Metujské stezce, slavnostním odhalení křížku
u Špačkových a třeba se dohodneme i na nějakém veřejném sportovním klání. Třeba mezi Metují a Skalkou.
Byla by totiž škoda, nevyužít jedné z posledních možnosti, zasportovat si na našem starém antukovém hřišti. Ano, bude to jedna z posledních možností, protože hřiště se bude co nevidět rekonstruovat. Obec totiž získala dotaci na nové multifunkční hřiště s umělou trávou a kompletním vybavením ve výši cca. 1,5 mil. korun. Proto věřím, že těch sportovních akcí bude přibývat.
Ale zpět k jaru. Všem bych Vám chtěl moc poděkovat, že se účastníte obecních akcí. Moc to pro nás znamená.
Letošní Filipojakubská noc byla úžasná a tajemná. Ze starší čarodějnice mám husí kůži ještě dnes. Bez doprovodu nejdu večer ani na zahradu. A sázení ovocných stromků bylo ještě lepší. Hlavně jsem se tolik nebál.
A teď už jenom velká gratulace našim studentkám univerzity třetího věku, které zdárně studium ukončily a mají po promoci, která proběhla až v Praze. Jste SKVĚLÉ a můžete nosit nos nahoru. A to, že jste přišly sázet stromky jen dvě, Vám budiž odpuštěno.
A když už jsem v tom žalování o úspěších našich starších, tak musím poblahopřát i těm mladším. Naši
mladí hasiči udivili svojí šikovností nejen okres ale i kraj a pevně věřím, že udiví i celou republiku.
Vesnice Vám bude držet palce.
Přeji Vám pěkné léto a Miladě s Ivanem pevné nervy na republice.
Váš starosta

Informace z obecního úřadu

Dne 26.5.2022 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde byly řešeny následující body:
•

•

•

•

Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce •
- dne 4.5.2022 proběhla na obci kontrola auditorek Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kdy bylo kontrolováno veškeré hospodaření
a účetnictví za rok 2021, dále dotace, výběrová
řízení a úřední deska. Audit proběhl bez závad •
Byla schválena směna pozemků u křížku u spodních bytovek, kdy obec získá do svého vlastnictví pozemek a křížek

•

Byla
schválena
směna
části
pozemku 787 v k.ú. Skalka u České Metuje,
čímž dojde k narovnání vlastnických práv •
Bylo
schváleno podání žádosti o dotaci na SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) prostřednictvím MAS Stolové hory,
z.s. - obec by ráda zastřešila lavičky na hřišti. Žádost o dotaci byla na SZIF již podána

Nebyl schválen prodej pozemků č. 274 v k.ú. Metujka a č. 808/3 v k.ú. Skalka u České Metuje. Pro obec
Česká Metuje se jedná o strategické pozemky, a proto žádost o prodej těchto pozemků nebyla schválena
Byla schválena rekonstrukce střechy na obecním
úřadu - střecha je v katastrofálním stavu a zatéká do
ní, proto je nutné řešit její opravu. Bude vypsáno výběrové řízení na firmu, která rekonstrukci provede
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Bylo vydáno rozhodnutí k umístění vlakové zastávky
- zastupitelstvo rozhodlo, že vlaková zastávka Česká
Metuje by měla zůstat v místě současného vlakového
nádraží (více informací v článku Vlaková výhybna)

Volby do obecního zastupitelstva
Termín voleb do Zastupitelstva obce byl vyhlášený prezidentem České republiky na 23 a 24. 9. 2022.
V pátek 23. září budou volby probíhat na sále Kulturního domu od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září od
8 do 14 hodin. Voličem může být každý občan ČR, který nejpozději 24.9.2022 dovrší 18 let a má v České Metuji trvalý pobyt. Pro další volební období zůstává zastupitelstvo v naší obci 7 členné. Registračním
úřadem pro naši obec je Police nad Metují. Veškeré informace naleznete na webových stránkách obce.

Vybudování vlakové výhybny v České Metuji
Společnost Moravia Consult Olomouc zpracovává projektovou dokumentaci stavby „Zřízení výhybny Česká Metuje“ pro Správu železnic. Projektant společnosti konzultoval se starostou obce možnosti výstavby, kdy
uvedl, že na místním vlakovém nádraží bude vybudována nová výhybna s moderním zabezpečením. Stavba
se pohybuje v desítkách až stovkách miliónů korun. Z důvodu přidání další koleje Správa železnic požaduje
vybudování nové železniční zastávky v místech, kde trať je na úrovni kravínu. Na dotaz starosty, zda by nebylo možné ponechání zastávky ve stávajícím místě, byla projektantem zaznamenána další varianta umístění
zastávky na současném místě. Starosta obce požadoval, když došlo ke zrušení železničního přejezdu, aby do
projektu bylo zaneseno obnovení nadjezdu v místech, kde došlo k jeho zbourání. I toto bylo do projektu zaneseno. Následně společnost Moravia Consult zaslala na obec žádost o projednání a vydání závazného vyjádření obce k umístění železniční zastávky. Prioritou je vybudování železniční výhybny pro křižování vlaků
v prostoru současného vlakového nádraží. Výhybna bude tvořena dvěma dopravními kolejemi a jednou kolejí
manipulační, kde bude zachováno současné nákladiště. Dojde k vybudování nového zabezpečovacího zařízení.
Cílem stavby je zvýšení kapacity trati, zkrácení jízdních dob a zvýšení bezpečnosti provozu. Projekt má dvě
varianty na umístění železniční zastávky Česká Metuje. První varianta je zřízení nového nástupiště před stávající výpravní budovou. Druhá varianta je zřízení nového nástupiště na 77,3km, což je prostor kolejí současně
proti místnímu kravínu. Dále byla obec vyzvána k jednání s pracovníky Krajského úřadu odboru dopravy
a silničního hospodářství ohledně umístění zastávky. Pracovníci krajského úřadu na jednání přijeli s prosazením varianty umístění nové vlakové zastávky na trati v místech proti kravínu. Obec představila svoje plány
a argumenty. Po této schůzce bylo na obec zasláno stanovisko kraje odboru dopravy a silničního hospodářství,
kdy se kraj nepřiklonil k žádné variantě a zaujal neutrální stanovisko. Výběr varianty ponechal na obci Česká
Metuje. Na zastupitelstvu obce Česká Metuje bylo přijato usnesení, že vlaková zastávka by měla zůstat na místě současné vlakové zastávky. Toto stanovisko bylo zasláno na společnost Moravia Consult. V současné době
je zpracovávaná projektová dokumentace a výpočet, zda bude stavba ekonomicky únosná a realizovatelná.

Univerzita třetího věku

V září 2019 jsem se pokusila „rozjet“ virtuální Univerzitu třetího věku s názvem „Svět kolem nás“. Bylo zapotřebí
projít školením, které jsem absolvovala spolu s nově otevíraným střediskem v Hronově. V té době bylo středisko pouze v Teplicích nad Metují, Adršpachu a Novém Městě nad Metují. Proto jsem si říkala, že by bylo skvělé,
kdyby něco takového existovalo u nás v malé obci. S nadšením jsem přivítala 10 žen z obce, které se přihlásily,
bohužel žádný muž se neodvážil. Tři roky pilného studia, které komplikoval koronavir, kdy i virtuální univerzita
byla nucena přejít na distanční výuku, přineslo svoje ovoce. Během tří let studentky absolvovaly přednášky na
téma: Lidské zdraví, Barokní architektura v Čechách, Čínská medicína v našich zahrádkách, Peníze a spotřebitel, Cestování a další. Protože studentky splnily veškeré podmínky studia, docházka a úspěšně absolvované testy, mohly se vydat ve čtvrtek 12. května na svoji promoci na Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Do Prahy
jsme jeli i s rodinnými příslušníky a dalšími ženami z obce. Po úžasném zážitku předávání diplomů děkanem
České zemědělské univerzity Provozně ekonomické fakulty a akademickým senátem, jsme se všichni vypravili
do botanické zahrady v Tróji. Po celodenním výletu jsme se vrátili domů ve večerních hodinách,„mírně“ znaveni.
Chtěla bych moc poděkovat všem účastnicím kurzu za jejich vytrvalost a píli a pogratulovat k jejich úspěchu, jste úžasné!!!! Budu se těšit na další studijní léta s Vámi.
Lenka Rutarová
tutorka Konzultačního střediska U3V Česká Metuje

Poděkování

Za všechny studentky Univerzity třetího věku bych chtěla poděkovat panu starostovi za zajištění dopravy a paní místostarostce za organizaci výuky a doprovod na naší promoci, které jsme se zúčastnili na České zemědělské univerzitě v Praze a následně návštěvě Botanické zahrady v Tróji.
Marcela Bílková

Čarodějnice

Po dlouhé době, kdy veškeré kulturní akce ničil koronavir, jsme se mohli sejít u pálení čarodějnic. Naši
hasiči za pomoci dobrovolníků postavili májku a obrovskou hranici, za což jim patří obrovský dík. Čarodějky a čarodějové absolvovali lampionový průvod po stezce, kterou jim komplikovalo plnění úkolů. Za ty
však všichni získali sladké odměny. Bohužel nebylo možné mezi tolika krásnými kostýmy čarodějek a čarodějů vybrat ten nejhezčí. Přece jen však jedna čarodějka oceněna byla, cenou nejlepší, vyhrála koště, za
titul nejstarší čarodějnice :-D. Ovšem tato cena se ukázala býti cenou velmi žádanou, proto i dalším čarodějkám bylo předáno speciální koště. Do příštího roku se budeme snažit zajistit další košťata. Pro dospělé
bylo nejlepší cenou to, že hasiči otevřeli hospodu a po dlouhé době bylo možné dát si v Metuji točené pivo.

Výsadba Metujské aleje
Dne 7. května proběhlo komunitní sázení ovocných stromů. Na dolním i horním hřišti vznikla nová „Metujská
ovocná alej“. Sázely se jabloně, blumy, švestky a třešně. Na začátku si každý vybral číslo stromu a odrůdu, poté následovalo krátké školení k tomu, jak svůj stromek správně zasadit a poté se šlo na věc. Atmosféra byla úžasná, akce
se zúčastnily celé rodiny a všichni účastníci si navzájem pomáhali. Na horním hřišti všechny čekalo občerstvení
a opékání buřtů. Akce se zúčastnil i krajský zastupitel Jiří Štěpán, Ph.D. Všechny stromky budou označeny cedulkami s číslem, odrůdou a jménem toho, kdo stromek zasadil. Na výsadbu stromků obec získala dotaci ze Státního
fondu životního prostředí a bude žádat o její proplacení. O stromky se bude po dobu tří let starat odborná firma.

Zprávy z mateřské školy

Začátkem dubna jsme se zúčastnili Velikonočního jarmarku, pořádaného ObÚ, na kterém děti vystoupily
s pohádkou ,,O Budulínkovi“, a též nabízely k prodeji své výrobky. Oslava Velikonoc dále ve školce
pokračovala zdoláváním terénní stezky, plné vědomostních úkolů od ,,Zajíčka Ušáčka“, který si pro děti
nachystal ovocnou odměnu. S dětmi jsme navštívili Dřevěnku v Polici nad Metují, ve které děti
zhlédly výstavu kraslic, od paní Hany Vávrové. V průběhu dubna se naši předškoláci i s budoucími
předškoláky vydali do ZŠ v Polici nad Metují. Děti navštívily první třídu a seznámily se s paní učitelkou,
která si pro ně nachystala krátký program. Děti oslavily Den země úklidem blízkého okolí
naší mateřské školy. Úklidem jsme se zapojili do akce ,, Uklízíme MASku“, ve spolupráci s neziskovou
organizací MAS Stolové hory. Na úplném konci dubna se děti seznámily s tradicí slavení Čarodějnic.
Pro děti byl nachystán Čarodějnický rej, na který přišly nejen děti převlečené za čarodějnice
a čaroděje. Děti získali řidičský průkaz k letu na koštěti, vařily lektvary a zdolávaly
pohybové čarodějnické úkoly. Celý čarodějnický rej, zakončily průvodem obcí. Mateřská
škola se také zůčastnila ,,Komunitního sázení ovocných stromů“ a zasadila si malou jablůňku.
Společně s ostatními školkami a školáky, které spadají pod ZŠ Police nad Metují, jsme se zůčastnili
ukázky dravců. S dravci přijela společnost Zaxferus z Lednice. Děti měly možnost vidět ptáky
zblízkla, i za letu. Děti navštívily místní kravín, kterým nás provedl pan Leppelt. Děti měly možnost vidět
veškerou pěči o krávy - krmení, čištění, dojení. Prohlédli jsme si telátka a nakrmili lamy. Ve školce,
pak děti dojily papírovou krávu Jitku, s vemenem z gumové rukavice. Díky finančnímu výtěžku
z prodejního velikonočního jarmarku si děti, v rámci polytechnické výchovy, vyrobily malý dřevěný
truhlík s panem truhlářem. Začátkem června jsme na horním hřišti oslavily Den matek a otců.
Děti vystoupily s krátkou besídkou, plnily s rodiči úkoly na stanovištích. Děti byly nadšené z fotbalového
utkání děti versus rodiče. Na závěr jsme si opekli špekáčky, které nám daroval místní obchod,
Děti od 4let, se vydaly na výlet do staré Jívky a přespaly v penzionu u Kobrů. Navštívili jsme
místní rybník, dostali vydatnou večeri v podobě hranolek s masem a večer jsme si ještě opekli
špekáčky. Děti spaly celou noc, a ráno se těšily z chutných palačinek ke snídani. V obchůdku u pana
Kobra si děti samy nakoupily a seznámily se s hodnotou peněz. Pásmo básniček a písniček na Vítání
občánků pilně nacvičovala děvčata Anežka Štěpánková, Laura Leppeltová, La Dieu Anh,
Markétka Rutarová, Elinka Šimerová a Majda Prymšová. Koncem června se rozloučíme s předškoláky,
kteří nám odcházejído školy, a těšíme se na letní prázdniny. Nesmíme zapomenout
poděkovat vedení obce za nákup nové lavičky a sportovního náčiní pro pohybové aktivity
dětí,
a
jejich
maximální
vstřícnost
při
plnění
našich
požadavků.

Poděkování

Za mateřskou školu
Anna Kobrová, učitelka MŠ

Chtěla bych moc poděkovat Anně Kobrové a Lence Šumberové, úžasným paním učitelkám naší školky, za jejich
obětavost a péči, kterou věnují naším nejmenším. Mnohokrát jim věnují i svůj volný čas. Myslím, že si mohu dovolit napsat za všechny rodiče dětí ve školce, že Vám strašně moc děkujeme a jsme moc rádi, že Vás tady máme!!!
Lenka Rutarová

Dětský den

Skákání v pytli, hod na cíl, běh s fotbalovým míčem mezi kuželi a mnoho dalšího. To všechno si děti
mohly vyzkoušet v neděli 5.6. odpoledne na místním hřišti, kde jim zastupitelstvo obce připravilo „Dětský den“. O zábavu se postaral DJ Jaroslav Jung a zkušené animátorky, které si s dětmi zatančily na známé hity. Pro děti byly za soutěže připraveny sladké odměny. Nechyběla ani soutěž pro dospělé, kteří se snažili o hod kroužkem na lahev sektu, která byla výhrou. Celé odpoledne počasí přálo
a děti si užívaly krásný slunečný den. Dospělé účastníky potěšilo občerstvení, zajištěné našimi hasiči.

Vítání občánků

V sobotu 11. června jsme přivítali na obecním úřadu dvě nově narozené holčičky, Zoru Peničovou a Elišku Culkovou. Holčičky přišly přivítat jen o pár let starší děti z naší Mateřské školy básničkami a písničkou. Pan starosta po úvodním slovu předal rodičům
dárky. Holčičkám i rodičům přejeme pevné zdraví a mnoho radosti.

Z činnosti kolektivu mladých hasičů

Jarním obdobím pro nás mladé hasiče nastává činnost venku. První soutěží, které jsme se zúčastnili, byl Závod požárnické všestrannosti v Nahořanech 9.4.2022. Soutěžilo družstvo mladších ve složení Karolína Trýznová, Veronika Kleinerová, Tereza Šturmová, Jůlie Anna Čížková a Matěj Trojtl. Naši mladí obsadili krásné
3. místo a získali své první medaile. Družstvo starších soutěžilo ve složení Šárka Stillerová, Andrea Pavlů,
Aneta Haitlová, Natálie Kleinerová, Kristýna Šturmová a obsadilo 6. místo. V kategorii jednotlivců dorostu
se Adéla Štěpánová umístila na 1. místě a Martin Hilscher na 1. místě. Martin si navíc vybojoval absolutního
vítěze soutěže. 23.4. jsme vyrazili s družstvem starších na soutěž „Memoriál J. Beka“ v mezinárodních disciplínách CTIF. Obsadili jsme 3. místo. Další naší činností byla účast na výsadbě ovocných stromků v České Metuji. Vybrali jsme si stromek č. 22 – jabloň a stromek č. 50 – švestku. Tato akce pořádaná obecním
úřadem se nám velice líbila. Hned druhý den 8.5. jsme se zúčastnili pohárové soutěže v technických disciplínách v Nízké Srbské. Družstvo starších soutěžilo v disciplínách požární útok, štafeta 4x60m, štafeta dvojic. Obsadili jsme pěkné 4. místo. 14.5. se konaly hned dvě soutěže. Jedna soutěž mladých hasičů v technických disciplínách v Bohdašíně a druhou soutěží byl „Memoriál Ludvy Kracíka,“ který jsme pořádali společně
i jako okrskovou soutěž zde v České Metuji. V Bohdašíně naše družstvo mladých hasičů obsadilo po několika zaváháních 6. místo. Na soutěži v České Metuji smíšené družstvo dorostu na domácí půdě obsadilo
2. místo. Pěknými výkony v kvalifikacích jsme si vybojovali postup do okresního kola hry PLAMEN 2022.
Další soutěží byly „Bezděkovské šedesátky.“ Jedná se o běh na 60m překážek jednotlivců a družstev mladých hasičů a dorostu. Tato soutěž pro nás byla opět úspěšná. V jednotlivcích si nejlépe vedla Áďa Štěpánová, která ve své kategorii zvítězila. Stříbrnou medaili vybojovala Šárka Stillerová. Na 4. místě se umístil
Martin Hilscher a Kristýna Šturmová. 5. místo obsadila Andrea Pavlů a 6. místo Karolína Trýznová.
Družstvo starších „A“ vybojovalo 2. místo, „B“ družstvo vybojovalo 7. místo a naši nejmladší na své
první soutěži vybojovali krásné 8. místo. Zúčastnili jsme se také výtvarné a literární soutěže
„Požární ochrana očima dětí.“ V okresním kole obsadila Áďa Štěpánová 1. místo a postoupila do
krajské soutěže, kde se umístila na 2. místě. Šárka obsadila v okresním kole 2. místo.
30. dubna jsme se podíleli na přípravě pálení
čarodějnic a stavění májky.
14.-15.4. jsme nocovali v klubovně a plnili odznaky odborností
„střelec“ a „kuchař.“
1.5. jsme vyrazili na výlet do Velkého Poříčí na „Den otevřených dveří
stanice HZS.“
3. září 2022 uspořádáme II. ročník štafetového běhu na 100m pod názvem „Sportuje celá Metuje“
Chceme
tuto
akci
přihlásit
do
národní
soutěže
-12.
ročník
Ankety
DOBROVOLNÍ
HASIČI
ROKU
2022 – přijďte nás prosím podpořit.
Děkuji za podporu naší činnosti Obecnímu úřadu v České Metuji. Miladě, Kláře, Ádě,
Jakubovi, Martinovi a Michalovi děkuji za vedení kolektivu mladých hasičů Česká Metuje

Štafetový

běh

proběhne

v

rámci

akce

Metujská

stezka.

Za kolektiv vedoucích
mladých hasičů
Ivan Kraus

Výročí – sportovní areál

V roce 2000 byl v České Metuji vybudován za pomoci občanů tenisový kurt, který bývá za příznivého počasí v zimě využíván také jako kluziště. V roce 2002 byl dokončen oplocením a vystavěním tréninkové
stěny. Za tento počin získala naše obec Čestný diplom v krajském kole soutěže Vesnice roku (za podporu
a rozvoj sportu). Diplom převzal ve vítězném Deštném v Orlických horách starosta obce p. Arnošt Kohl.
Na
skupinové
fotografii
jsou
zachyceni
účastníci
historicky
prvního
místního
tenisového turnaje 10. srpna 2002: stojící zleva Miloš Hilscher, Jan Pánik, Jan Vintr, Adam Lád, p. Valenta, Jiří Lád. V podřepu zleva Martin Hilscher, Petr Svědík st., Zdeněk Šturma st., Jan Breuer ml.

Mgr. Marie Vintrová

Po dvaceti letech od dostavby čeká místní tenisový kurt rekonstrukce. Obec získala od Ministerstva pro
místní rozvoj dotaci ve výši téměř 1,5 milionů korun. Na místě současného tenisového kurtu tak vznikne moderní multifunkční hřiště. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Rekonstrukce by měla být hotová v roce 2023. Velmi nás však trápí pár jedinců (z řad naší mládeže), kteří hřiště neustále ničí. Zničené jsou hasičské překážky, dřevěné stoly, dlažba na schodech. „Výtržník“, který naházel
kameny na plechovou střechu kabin se přiznal a škodu si odpracuje. Doufáme, že se dobrovolně přizná
i další, který tam byl s ním a kmeny na střechu taktéž házel. Prosíme rodiče, aby upozornili své děti, že
hřiště tam není proto, aby ho ničili. Protože však vznikají tímto jednáním škody, bude na místní hřiště pořízen kamerový systém se záznamem. Doufáme, že hřiště bude sloužit všem ke sportu a pobavení.

Zamyšlení starého zemědělce z Ostaše nad zemědělstvím na vesnicích.
Lidstvo bylo od prvopočátku lovci a sběrači ve volné přírodě. Když se začali slučovat do větších tlup, byl problém s uživením, a proto když už to předkům myslelo, tak začali domestikovat zvířata a cíleně pěstovat polní
plodiny. Dalším slučováním začaly vznikat města a vesnice. Vesničani se čím dál více začali věnovat výrobě potravin pro sebe, ale i na obchod pro lidi z města, kteří si našli jiný způsob obživy a nechtěli se zabývat zemědělskými pracemi. S postupem let se tento trend prohluboval a rozdíl mezi lidmi z měst a venkova
čím dál víc vyhrocoval. Proto se zemědělci začali specializovat a koncentrovat tak, aby čím dál lepší technikou pro polní výrobu, chovem a šlechtěním hospodářských zvířat stačili uživit i ty, kteří čím dál ve větším
množství odcházeli do měst a ztráceli ochotu, ale i schopnosti se starat o zemědělskou půdu a hospodářská
zvířata. Tak tomu bylo celá staletí, kdy venkov byl zásobárnou potravin pro městské obyvatelstvo. Důležitost zemědělství bylo nejlépe vidět v době krizí a válek, kdy se na venkov jezdilo pro potraviny, kterých ve
městech nebylo dostatek, nebo se dokonce vydávaly na příděl. Byly doby, kdy hrozil městskému obyvatelstvu hladomor, protože byl venkov a jeho obyvatelstvo decimováno nemocemi, válečnými taženími, ale často
i neuváženou zemědělskou politikou vládců. V těchto dobách nebyli zemědělci schopni vyprodukovat dostatek potravin a městští obyvatelé se snažili zachránit sebe a své blízké na venkově, kde se přeci jen nějaké
potraviny vyrobily a přebytky se zpeněžily. Takto to lépe nebo i hůře fungovalo do konce 2. světové války.
Válka přinesla bídu a utrpení a velký nedostatek potravin v celé Evropě. I proto vznikly podpory pro výkonné zemědělce, aby zvýšili produkci a s ní zajistili sociální smír přes dostupné potraviny. S podporami,
technikou a technologiemi se zemědělcům v celé Evropě toto podařilo. Západní země dál pokračovaly v rámci rodinných farem, dostávaly velkou podporu svých států a po vzniku EU dostali kromě financí a podpory státu a nezemědělské společnosti i obchodní prostor v přistupujících zemí ze střední a východní Evropy.
No a ta střední a východní Evropa, která zůstala v poválečném rozdělení Evropy vítězi druhé světové války,
byl vývoj určen jinak. Vznikla družstva, někde dobrovolně, kdy se stali největší sedláci funkcionáři, někde
i nedobrovolně silou státu a její politiky. Postupem času s podporou státu se ukázala družstva smysluplným
sdružením drobných vlastníků. Družstva v ČR nakonec byla produkčně schopna zajistit nejen soběstačnost,
ale i masivní podporu zemí, kde zemědělství nestíhalo zajistit dostatek potravin a sociální smír. Socialismus
se v roce 1989 přežil a celá východní soustava se postupně rozpadla. Jako při každé revoluci je třeba bořit
a ničit, a to co i dobře fungovalo a společnosti sloužilo. Na český venkov přišly restituce a transformace, kdy
se rozdělilo 100 % majetku družstva a bylo obnoveno vlastnictví k půdě. Kdo chtěl, tak si mohl vyčlenit, ale
většina se rozhodla nechat majetky i půdu v družstvu. Družstevníci už ani neměli možnost začít ze svých
bývalých dvorů, a také si za dvě tři generace zvykli hospodařit a žít jinak. V ČR bylo od revoluce více podporováno politicky, ekonomicky, ale i mediálně, a i od nezemědělců z měst hospodaření z rodinných dvorů. Což
s novou vládou K5 graduje diskriminací, útlakem ale i útiskem, kdy je snaha nás a naše mladé odkapitalizovat
a ekonomicky rozvrátit tak, jak si to prý společnost, a hlavně opět EU přeje. My družstevníci jsme ale stejně
dobří drobní vlastníci zem. majetků, kdy se lišíme jen tím, že vyjíždíme ze soukromého, ale družstevního
dvora. Jsme produkční zemědělci s evropskými parametry výroby, znalostí a tím hospodaření. Musíme se
bránit a přesvědčit nezemědělskou veřejnost z měst, ale dnes i vesnice, že není dobrý nápad=nerealizovatelné, abychom si jako vlastníci vydělili své nahospodařené majetky do svých nemovitostí v intravilánu obce.
Na jednoho člena našeho družstva vychází 13 krav, 16 jalovic, to by bylo hnojišť, močůvkových trativodů,
much a plácaček na mouchy jako za mého dětství. Vesnické obyvatelstvo s pamětí minulého to dobře ví. Ví
i to, že pokud se chovají hospodářská zvířata, tak musí být na venkově v některé době i „vůně venkova“. To
je biologický proces, který na světě ještě nikdo neumí řešit. Pokud chce společnost mléko, mléčné výrobky,
steaky a řízky, a nejdou vytisknout na 3D tiskárně, tak na českém venkově občas je, bude vůně venkova. Dnes
většina nezemědělské veřejnosti z měst ale i obcí přesně ví, že jim smrdíme, hlučíme a prášíme. Kritiky bych
rád požádal, aby se zamysleli, že i oni pocházejí od kupky hnoje, a jen naše těžká práce je od toho osvobodila.
Přál bych si i to, aby když jedou nakupovat, jedí, aby si vzpomněli a dokázali „poděkovat svým zemědělcům z ČR, že ještě jsme a produkujeme“ V případné krizové situaci Vám Penny potraviny nevyrobí!
Ing. Jaroslav Lád
Předseda ZD Ostaš

Požár

Namísto romantického políbení pod rozkvetlou třešní čekal na naše hasiče a hasičky fyzicky náročný zásah. V neděli 1. května v 16.30 byl operačním střediskem HZS vyhlášen požární poplach pro výjezdovou
jednotku SDH Česká Metuje. Na Solovickém dvoře došlo ke vznícení balíků slámy v uzavřené skladovací hale. Na velmi náročném zásahu se podílelo celkem 9 hasičských jednotek, které se během zásahu, který trval do večerních hodin druhého dne, snažily uhasit téměř 300 kusů balíků. Naše jednotka byla určena k plnění cisteren vodou. Během prvního dne zásahu bylo naplněno na 120 hasičských cisteren téměř
800.000 litry vody. Zásah byl ukončen dne 2. 5. ve 20.00. Po odjezdu všech jednotek začaly balíky znovu
doutnat a v úterý 3.5. v 16.35 byl vyhlášen znovu poplach. Hašení trvalo téměř do půlnoci. Příčina požáru
je stále v šetření, škoda byla vyčíslena na téměř 750.000,-Kč. Požár prověřil naši techniku, která vše ustála.

Životní jubilea
V případě, že si nepřejete být ve zpravodaji jmenováni, kontaktujte prosím obecní úřad.
V měsíci červenci oslaví:
pan Stanislav Špaček (2.7.)
pan Zdeněk Hruška (6.7.)
V měsíci srpnu oslaví:
pan Milan Karásek (8.8.)
V měsíci září oslaví:
pan Ivan Kraus (6.9.)
paní Věra Burešová (8.9.)
paní Alena Ládová (17.9.)
paní Alžběta Tupcová (18.9.)

Všem přejeme hodně štěstí
a pevné zdraví !!!

“Metujský zpravodaj“ vydal OÚ nákladem 150 výtisků, pod registr. číslem MK ČR E14365. Toto číslo vyšlo v červnu 2022. Grafická úprava Tereza Dušková.

