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Informace obecního úřadu - činnost místostarosty a zastupitelstva obce:
⌂ - zúčastnili jsme se jednání DSO Policka.
⌂ - byl zřízen akciový účet u Fio Banky, kam byly převedeny akcie VAKu Náchod.
⌂ - byla zajištěna rekonstrukce kuchyně v mateřské škole.
⌂ - byl zajištěn odvoz kontejnerů ze sběrného dvora na skládku.
⌂ - dále byla provedena oprava kompresoru k čistírně odpadních vod u kulturního
domu.
⌂ - byl vyčištěn příkop na odvod vody nad Škodovými.
⌂ - zúčastnili jsme se zaměření pozemků v naší obci.
⌂ - byla zajištěna oprava motoru k pohonné jednotce.
⌂ - proběhlo jednání s Českými drahami ve věci zchátralého označení železniční stanice. Oblastní ředitelství správy ČD v Hradci
Králové přislíbilo nápravu během jednoho měsíce.
(foto Vin.)
Upozorňujeme majitele psů, aby si po svých psech uklízeli!!! V poslední době je v obci na trávnících velké množství psích výkalů.
Jedná se především o místa na trávě před obchodem, budovou bývalé pošty a u telefonní budky. Mnoho majitelů své psy venčí
na hřišti v okolí kabin, ale nikdy po nich neuklidí. Obec bude majitele takových psů pokutovat.
L. Rutarová

Školka v České Metuji
V loňském roce jsme se obávali, zda bude naše školka pokračovat dál. Letos jsme naštěstí tento problém řešit nemuseli. Do školky
nastoupilo sedm nových dětí. Se stávajícími také sedmi jich tedy v tomto školním roce navštěvuje školku celkem čtrnáct. Převažují
chlapci, kterých je osm. Většina dětí je z České Metuje, jedno dojíždí z Dědova a jedno ze Žďáru nad Metují. Děti se postupně adaptují
a zvykají si na režim školky a jeden na druhého. Společně jsme si vytvořili školková pravidla. Zvládli jsme už první výjezd z obce.
Prohlédli jsme si podzimní výstavu v Pellyho domech v Polici nad Metují. Tentokrát nemáme úplně malinké dvouleté děti, jako
v předchozích letech. Dvěma nejmladším holčičkám budou v listopadu tři roky. Nejstarší, kteří se připravují do školy v povinném
předškolním vzdělávání, jsou čtyři. Pozitivní změnou je také nástup nové paní asistentky.
Těšíme se, že vytvoříme s rodiči dětí dobrou partu a pěkně si celý rok užijeme!
K. Voláková, učitelka MŠ

Rekonstrukce kuchyně v mateřské škole
V měsících červenec a srpen proběhla v naší mateřské škole rekonstrukce kuchyně, která již nesplňovala požadované hygienické
a revizní normy. Celková rekonstrukce stála 139.197,-Kč. Byla instalována kuchyňská linka s vestavěným sporákem, za kterou bylo
zaplaceno 58.516,-Kč. Stavební práce včetně obkladů, dlažeb a nové elektroinstalace se světly vyšly na 69.970,-Kč. Úprava
vodovodního a odpadního potrubí 10.711,-Kč. Během rekonstrukce vody bylo zjištěno, že je ve zdi prasklá trubka a voda sákne do zdi,
čímž došlo k odstranění vlhkosti zdiva na schodišti.
L. Rutarová

(foto L. Rutarová)

Nový vzhled školní kuchyně a příjemné prostředí jídelny (foto Vin.)

Hřiště - kabiny
Rozbitá okna, vyvrácené dveře, poškozené ekologické WC. Takový stav kabin je po soukromých akcích a ke škodám se nikdo nemá.
Tato situace donutila zastupitele, aby ustanovili správce kabin, kterým je pan Zdeněk Šturma st. Upozorňujeme proto občany, kteří
budou chtít kabiny propůjčit, že nejprve je nutné na OÚ u paní Evy Cibulkové podepsat smlouvu, zaplatit pronájem a vratnou kauci
ve výši 1.000,- Kč. Teprve poté bude možné se dohodnout s panem Šturmou na předání kabin a klíčů. Klíče a kabiny budou předávány
proti podpisu. Je nutné vše řešit s předstihem. Kauce, po předání kabin správci v nepoškozeném stavu, bude vrácena. Od září 2018 už
není možné si půjčovat klíče od pana Antonína Hůlka. U pana Šturmy jsou k dispozici také klíče od tenisových kurtů.
L. Rutarová

Lukáš Vajsar úspěšně reprezentoval v Praze!
Česká obec sokolská pořádala v červnu 2018 přebor ve sportovní všestrannosti (plavání, šplh, sportovní
gymnastika a atletika). Ve své kategorii Žáci III (2005-2006) obsadil v gymnastice metujský Lukáš Vajsar,
reprezentující TJ Police nad Metují, nádherné 2. místo a celkově skončil třetí – blahopřejeme!!
Lukáš se také za Poličáky, spolu s Adélkou Štěpánovou, zúčastnil prázdninového XVI. Všesokolského sletu
v Praze. Poličáci se nacházeli celkem ve třech sletových skladbách a dokonce i v organizačním týmu celého
týdne. Ve sletovém průvodu Prahou, kde všichni museli být ve sletových dresech, se na pár okamžiků
dokonce objevili i na televizních obrazovkách.
Zdroj: http://gymnastika-police-n-m.mozello.cz/zpravy/

Klárka Svědíková na Mistrovství ČR v požárním sportu dorostu 4. - 5. července 2018 v Plzni
Po vítězstvích v okresním a krajském kole si naše hasička Klára Svědíková vybojovala postup na Mistrovství České republiky v požárním sportu
dorostu. 3. 7. se naše malá skupina metujských hasičů ve složení Ivan Kraus a Milada Řeháková – vedoucí, Michal Mihok – fotograf a Lucie Rotterová
– tréninková partnerka, vydala s Klárou do Plzně. Po celé mistrovství panovalo krásné, slunečné počasí, které umocnilo úžasnou a nezapomenutelnou
atmosféru těchto závodů. Na start nastoupilo 14 nejlepších závodnic z republiky, aby poměřily své síly ve třech disciplínách. Klára nejprve absolvovala
písemný test z požární ochrany, který zvládla na sto procent. Následoval běh na 100 m překážek. Ten se Kláře velice povedl a zaběhla si zde svůj
osobní rekord. Druhý den mistrovství ČR pokračovalo třetí, poslední disciplínou – dvojbojem. V něm Klára sice svůj nejlepší výkon nezopakovala,
přesto dosáhla dobrého výsledku. Po součtu umístění ze všech tří disciplín si mohla vychutnat příjemný pocit ze svého prvního velkého závodu a říci
si: „Jsem devátá z celé republiky!“ Blahopřejeme!!

Klárka mezi svými oporami …

…na plzeňském závodišti a v družstvu na letošním Memoriálu L. Kracíka

(Ivan Kraus ml., Vin.)

Jubilea: k životnímu výročí přejeme hodně zdraví paní Blance Ducháčové (12. 10.), paní Marii
Pánikové (23. 10.) a pánům Jánu Obrcianovi ( 20. 8.) a Milanu Grecovi( 17. 8.)!
Poděkování: Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se 28. června tohoto roku přišli upřímně rozloučit s Jardou
Vaněčkem na jeho poslední cestě.
Rodina Vaněčkova

V sobotu 18. 8. 2018 opustil pozemský život Mons. Marian Lewicki (nar. 1957),
farář polického děkanského úřadu. Od roku 2000 působil v Polici nad Metují,
Bezděkově nad Metují a Machově. Několik let také spravoval farnost Teplice nad
Metují. Následující sobotu 25. 8. v 10 hodin v polickém kostele Nanebevzetí Panny
Marie se s ním rozloučila široká veřejnost.
Připomínáme ho snímkem ze křtu Ely Daniely Šimerové v listopadu 2016 v metujské
kapli…
(foto archiv rodiny)

Na závěr: novodobému Metujskému zpravodaji (jeho historie viz MZ 1-18) jsem se ráda věnovala patnáct let. Situace v roce 2003 a nyní je jiná než
před lety; v mladších generacích Metujáků žijí vysokoškolsky vzdělaní lidé, studenti vysokých škol a absolventi středních škol, pro které je práce na
počítači a s „texťákem“ díky škole samozřejmostí – jsou informatikou skoro odkojeni. Jistě se některý z nich zpravodaje ujme, někdo z nejmladších
by možná uvítal tuto zajímavou práci jako brigádu. Bude nutné investovat do nové kopírky formátu A3, nebo tisk zadávat mimo obecní úřad, aby
mohly být texty pestřejší, lépe rozložené a nebylo nadále nutné tvořit pouze formáty A4, A5 a různé přílohy, a také s ohledem na plakátky
propagující různé příští kulturní akce. Stále bude nutné uvádět přidělené registrační číslo a dle zákona odvádět povinné výtisky.
Za patnáctiletou příjemnou, spolehlivou (a většinou večerní) spolupráci děkuji paní Janě Vaněčkové a místostarostovi obce J. Rotterovi. Také vám
všem, kteří jste dodávali příspěvky, zejména Ivanu Krausovi ml. za pravidelnou propagaci činnosti mladých členů našeho SDH. Přeji MZ svěží nápady,
grafiku a celkově dobrou úroveň!
Mgr. Marie Vintrová

,,Metujský zpravodaj“ vydal OÚ v České Metuji nákladem 150 výtisků, pod registr. číslem MK ČR E14365 Redakce: M.Vintrová, J. Rotter, J. Vaněčková.
Toto číslo vyšlo v září 2018.

Příloha MZ 3/2018 - Metujské „osmičky“
V průběhu letošního roku si připomínáme ve sdělovacích prostředcích i prostřednictvím různých akcí některá kulatá výročí, prostě
„osmičky“. Jak tehdy vypadala situace v naší obci a v okolí??

1918: konec 1. světové „Velké“ války a 28. říjen:
Tehdy největšího konfliktu v historii se zúčastnilo 38 států – přibližně 70 miliónů lidí, z nichž zaplatilo životem 9 – 10 miliónů
a dalších 20 miliónů bylo zraněno, zmrzačeno. Zápisy v obecní kronice dokládají, že úbytek mužů ve vesnici, všeobecná nouze
a drahota rozdmýchávaly protirakouské nálady delší dobu. A tak v roce 1916, kdy se po celé říši rozlétla zpráva o úmrtí panovníka
Františka Josefa I., byla zatčena a odvedena do vazby padesátiletá dělnice Františka Vaisarová z čp. 36, protože se údajně dopustila
urážky císaře pána, když na poli mezi ženami pronesla : „Ten starej dědek už měl bejt dávno po smrti!“ Jmenovaná žena ale neztratila
kuráž a trvala na své výpovědi, že „…výrok spadal na jejího muže a nikoliv na císaře, tu nemohouce jí nic dokázati, byla po sedmi
týdnech propuštěna domů.“
28. říjen 1918, vznik samostatného Československa, prožívali Metujáci takto: „…v celé vesnici byla slavnostní nálada, občané
vyvěsili prapory a strhli rakouský znak orla na zdejším hostinci. Vojíni vraceli se s radostí domů, že již útrapám, kterýchž jim bylo v poli
zažíti, je konec. Ubohých obětí, kteří museli položiti své životy za cizácké choutky, jest devět ze zdejší obce…“

Těmto padlým byla v červenci roku 2014 odhalena v centru obce pamětní deska:
DREJSL FRANTIŠEK z č. 17
KAHLER JOSEF z č. 50
KOLLERT JOSEF z č. 8
MAY ANTONÍN z č. 26
STAUDE ROBERT z č. 4
TÖLG ANTONÍN z č. 33
VITVAR JOSEF z č. 15
VEISSAR JAN z č. 11
WAISAR VÁCLAV z č. 36

1938 - Mnichovská dohoda:
V roce 1918 tady zřejmě ani ve snu nikoho nenapadlo, jak nepříznivě se v roce 1938 vyvine politická situace v souvislosti s rostoucí
mocí Adolfa Hitlera: „…během noci na 24. září a příštího dne opouštěli záložníci své rodiny a odjížděli ke svým vojenským útvarům.
Z Metuje rukovali: Pasker, Vitvar, Drejsl, Grätz, Vychtera. 24. září nepřišlo do školy ani jediné dítě a mnozí poděšení obyvatelé
v očekávání války kvapem opouštěli obec, aby se včas dostali do vnitrozemí. Zejména se stěhovaly matky s menšími dětmi…odešlo
celkem 12 dětí, takže 26. září bylo ve třídě pouze sedm dětí…v mobilizaci prodávalo se v obchodě u Kohlů celou noc, lidé si dělali
zásoby potravin…28. září byla železniční stanice Česká Metuje připravena k evakuaci…
Po Mnichovské dohodě (dojednána 29. září 1938 v Mnichově, ve všech jazykových verzích pak byla podepsána po půlnoci, tj.
30. září 1938, kdy se zástupci čtyř zemí – Francie, Německa, Anglie a Itálie – dohodli, že Československo musí do 10. října postoupit
pohraniční území obývané Němci, tzv. Sudety Německu: „…1.října. Německá Metuje byla již ozdobena prapory a na mostě byla
postavena slavobrána. Ve 12 hodin přešli Němci z Vlásenky a Skalky s hudbou a nadšením směrem do Teplice n. Met. Ve dvě hodiny se
vraceli zpět a rukama a pokřikováním hrozili občanům České Metuje, že si to s nimi vyřídí. Demarkační čára šla v 79 km tratě dráhy
pod stanicí směr obec Skalka. …2. října: bylo sjednáno, že vlaky budou jezditi jen do stanice Česká Metuje…10.října, kdy už Německá
Metuje a Dědov byly obsazeny německým vojskem, byla v České Metuji umístěna Stráž obrany státu (SOS), 24 mužů…byli ubytováni
ve školních místnostech kromě třídy, kde se po celou dobu nepokojů stále vyučovalo…12. října byli vojíni SOS demobilizováni
a ve škole zůstali jen finanční strážníci, jichž bylo celkem deset…13. října oznámil tlumočník naší finanční stráži, že úderem 12. hodiny
bude obec zabrána německým vojskem…čsl. hlídka, která v obci setrvala, byla zajata, na kratší dobu internována ve škole, načež
odvedena na novou hranici státu mezi Českou Metují a Žďárem…tak byla Česká Metuje poprvé zabrána…na škole visel prvněkrát velký
prapor s hakenkrajcem…prapory visely i na poště…téhož dne odpoledne nebylo již ve škole vyučováno…poněvadž učitel hájil právo
soukromého bytu, byl ordnery přistaven k balkonu žebřík a vlajka spuštěna ze zábradlí…v přízemí, v kabinetu…byla umístěna vojenská
kancelář a ve třídě se ubytovalo družstvo vojínů. Vchod k soukromému bytu učitele byl zapečetěn… banda ordnerů strhává ze stěn

české vlastenecké obrazy a hází je na kupu v šatně… 14. října:…jak těžko se v tomto ovzduší dýchalo českému učiteli…také byl
upozorněn německými finančníky, kteří…vydávali propustky do Police, na trest smrti zastřelením,
dopustí-li se špionáže…mezitím Fulka Augustin navázal spojení s čsl. styčným důstojníkem, kterému se
po dlouhém jednání podařilo přesvědčiti německého velitele v Dědově, že naše obec je opravdu
výhradně česká… v sobotu dne 15. října dostala německá vojska rozkaz, aby v 16.30 hodin vyklidilo
Českou Metuji…nadšení občanů bylo prostě nepopsatelné…smáli jsme se a plakali, tiskli si ruce – a všichni
ostatní cítili tu radost s námi… na stožár ve školní zahradě…byla vztyčena čsl. státní vlajka…do České
Metuje se zase vrátila naše pohraniční finanční stráž, která zřídila si v okresním domku na rozcestí (bývalá
mýtovna) celnici, postavila při ní nezbytnou silniční závoru a vykonávala normální službu…na druhé
straně za řekou strašily německé prapory…“.
Státní hranice se v těchto dnech několikrát měnila, až konečně „...24.října byl osud České Metuje
zpečetěn a zabráno bylo vše až do km 77.057…padla tedy i s českou textilní továrnou firmy Knoll,
demarkační čára ji nemilosrdně oddělila od vlasti…28.října.: tento den byl poprvé za 20 let ustanoven dnem pracovním, jen státní
vlajka na škole připomínala, že to byl kdysi velký svátek…17. listopadu hlásil pražský rozhlas zprávu o výsledcích jednání tak zvané
mezinárodní komise v Ratiboři, podle kterých se Česká Metuje trvale připojuje k Sudetám…21. listopadu v pondělí…připadla Česká
Metuje k Německu…několik rodin se kvapem stěhovalo a mezi nimi i továrník Knoll…stěhoval vojenskými auty…do Police, co se dalo.
Na přímý zákrok učitele, že lidé nemohou zůstati bez práce, ustanovil zde svého zmocněnce, kterému ponechal materiál, aby se mohlo
nerušeně pracovati dál…24. listopadu byla Česká Metuje podruhé
zabrána…německé obyvatelstvo v průvodě zastavilo…před školou,
řečnilo se…Němci řvali do oken českých chaloupek výsměšně: ein
Reich, ein Volk, ein Führer, Sieg Heil!... hned v prvních dnech
po zabrání jsme se rozloučili s naší samosprávou. Starosta obce pan
Šolc Augustin svolal poslední schůzi obecního zastupitelstva, při níž
předal veškeré obecní spisy podle nařízení z Broumova
henleinovskému starostovi z Vlásenky… nás všechny to tolik táhlo
na Policko, ale bez propustky nikdo nesměl…“
( citováno z Pamětní knihy obce Česká Metuje)

Celnice – bývalá mýtovna ; propustka

(foto archiv OÚ)

1968 – 21. srpen, okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy:
Poslední fotografie z roku 1968 na této straně přílohy MZ je hádankou, se kterou si poradí pravděpodobně už jen skuteční pamětníci
dob věhlasu meziměstského lokomotivního depa, kdy do Meziměstí odjížděla za prací řada metujských strojvedoucích a vůbec tu žilo
mnoho „nádražáků“ - kdo je to?
( Připravila M. Vintrová)

