Metujský zpravodaj
Občasník obce Česká Metuje

1/ 2014

Informace obecního úřadu:
Rozpočet na rok 2014
Příjmy:
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů

450 000,- Kč

Veřejné osvětlení - elektřina

25 000,- Kč
42 000,- Kč

50 000,- Kč

- materiál

30 000,- Kč

- oprava

80 000,- Kč

Daň z příjmu práv. osob

500 000,- Kč

Územní plánování dlouh. majetek

Daň z přidané hodnoty

950 000,- Kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů - služba

30 000,- Kč

Daň z nemovitostí

300 000,- Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů - služba

220 000,- Kč

Poplatek za likvidaci kom. odpadu

210 000,- Kč

Péče o vzhled obce a veřejné zeleně - os. výdaje

Poplatek ze psů

5 500,- Kč

Neinvestiční dotace ze SR
Pronájem lesů

- materiál

56 200,- Kč
292 400,- Kč

10 000,- Kč

- oprava

21 000,- Kč

83 000,- Kč

Ochrana obyvatelstva (pohromy)

Pronájem nebyt. prostor

42 000,- Kč

Požární ochrana - materiál

Činnost místní správy

10 000,- Kč
4 500,- Kč

Zůstatek z roku 2013

1 500 000,- Kč

Celkem příjem:

4 470 600,- Kč

5000,- Kč

– dopr. prostředek

150 000,- Kč

– zdrav. pojištění
Činnost místní správy – platy zaměstnanců
– ostatní os. výdaje

Silnice a komunikace - služby
- opravy
Chodníky opravy
Předškolní zařízení - elektřina

1 000,- Kč
10 000,- Kč

– pohonné hmoty
Zastupitelstva obcí – odměny

Výdaje:

9 000,- Kč
10 000,- Kč

- pohonné hmoty

Bytové hospodářství

Úroky

20 000,- Kč

80 000,- Kč

– sociální

80 000,- Kč

– zdravotní

170 000,- Kč

– úrazové pojištění

180 000,- Kč

– knihy, tisk

360 000,- Kč
40 000,- Kč
400 000,- Kč
50 000,- Kč
100 000,- Kč
40 000,- Kč
2 000,- Kč
10 000,- Kč

10 000,- Kč

– DHD majetek

200 000,- Kč

- služba

10 000,- Kč

– materiál

100 000,- Kč

- oprava

100 000,- Kč

- dary

Kanalizace - materiál
- služba

– voda

50 000,- Kč

– elektřina

150 000,- Kč

- pevná paliva

Činnost knihovnice osobní výdaje

25 000,- Kč

– služby telekom. a radiok.

Obecní archiv materiál

15 000,- Kč

- služba

Kultura - elektřina

6 000,- Kč

– oprava

50 000,- Kč
100 000,- Kč
15 000,- Kč
70 000,- Kč
100 000,- Kč
1 008 097,- Kč

- služba

5 000,- Kč

Místní rozhlas

10 000,- Kč

- oprava

19 000,- Kč

DSO Policko

35 000,- Kč

15 000,- Kč

Poplatky banka

SPOZ dary
Hřiště – elektřina

3 000,- Kč

- materiál

37 000,- Kč

Bytové hospodářství - služba

1 000,- Kč

- oprava

149 000,- Kč

9 000,- Kč

Projekt na využití tepla z Bioplynové stanice

10 000,- Kč

Vrácení nevyčerpané dotace

10 503,- Kč

Celkem výdaje:

4 470 600,- Kč



byla dokončena rekonstrukce WC v místním pohostinství. Celkové náklady činily 490 000 Kč.



máme přislíbenu dotaci na zateplení kulturního domu. Rozpočet na tuto akci činí cca 2 000 000.-Kč, dotace by měla
pokrýt 90 %. Z tohoto důvodu byla odložena rekonstrukce WC v prvním poschodí.



je podána žádost o dotaci na teplovod od bioplynové stanice do kulturního domu a mateřské školky a připravujeme
žádost o dotaci na zateplení mateřské školky.



byl proveden úklid obce podél komunikací v celém katastru. Potěšující je, že na odhazování odpadků poukazuje
i mládež a má zájem o čistý a pěkný vzhled obce.

 pamětní deska obětem 1. světové války: v červenci uplyne 100 let od vypuknutí prvního, do té doby nevídaného
válečného konfliktu, ve kterém přišlo o život také devět občanů z České Metuje. K uctění jejich památky bude v parčíku
u kulturního domu odhalena pamětní deska. Akci zajišťuje obecní zastupitelstvo ve spolupráci se Spolkem vojenské historie
T-S 20 Pláň a místní organizací Českého svazu bojovníků za svobodu. Termín odhalení desky bude upřesněn v příštím čísle
MZ.
 objížďka: od 31. března do 1. srpna bude uzavřena hlavní komunikace benzinové pumpy po hotel u Berků v obci
Bukovice. Tato objížďka se dotýká i naší obce, jelikož tudy bude odkloněna nákladní doprava ve směru Broumov - Police nad
Metují - Teplice nad Metují a směr na Hronov od Dědova na Stárkov. Po celé obci by měla být snížena rychlost na 30 km.
Zvláště dětem doporučujeme větší pozornost při pohybu na komunikacích!

„Čarodějnice“: lampionový průvod bude jako obvykle uspořádán 30. dubna ve 21 hodin
s odchodem od horní šestibytovky k zapálené hranici.



Diakonie Broumov – sbírka použitého ošacení (také lůžkovin, látek, domácích potřeb, vatovaných a péřových přikrývek,
použitelné obuvi, hraček a menších funkčních elektrospotřebičů, vše v krabicích nebo igelitových pytlích). Věci můžete
odevzdávat do 2. dubna v úředních hodinách OÚ.



poděkování za plesovou sezónu: patří všem pořadatelům letošních plesů v České Metuji. Velký dík patří panu Jiřímu
Hanušovi, který se postaral o topení!

Momentky z letošního maškarního plesu a dětského karnevalu


Odpady: cena za odpady zůstává stejná jako v loňském roce. Poplatek za ně by měl být uhrazen do konce března 2014.
Novým správcem sběrného dvora je pan Petr Svědík. Provozní doba sběrného dvora zůstává stejná, každou sudou
sobotu od 10:00 do 11:00 hod. Mimo tuto dobu je možné odpad uložit po dohodě s pány Svědíkem nebo Hůlkem.
Znovu upozorňujeme, že autoskla nepatří do kontejneru ze sklem , ale do sběrného dvora! Děkujeme!

Vítání občánků: v sobotu 1. března 2014 jsme mezi nás uvítali Václav Postavu z č. p. 56.

Výročí: k významnému životnímu jubileu tentokrát upřímně blahopřejeme paní Jasněně Zaňkové (19. 1.), Antonii Burianové
(17. 3.) a Anně Hlaváčkové (19. 4.), dále pánům Mikuláši Janovi (3. 1.), Vojtěchu Pacholemu (5. 1.), Miroslavu Kohlovi (16. 1.),
Jánu Štefančíkovi (24. 1.), Jiřímu Hilscherovi (26. 3.) a Miloši Vintrovi (28. 3.). Hodně zdraví!!!
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„Uzlovka“
Dne 22. 2. 2014 se v kulturním domě v České Metuji konal V. ročník soutěže O pohár starosty obce České Metuje v uzlování.
Této soutěže se zúčastnilo 7 družstev hasičů v kategorii mladších, 6 družstev v kategorii starších a jedno družstvo v kategorii
dorostu. Větším počtem byla kategorie jednotlivců ve všech věkových kategoriích mladých hasičů. Jednalo se o 36 jednotlivců
v kategorii mladších, 24 jednotlivců v kategorii starších a 26 jednotlivců v kategorii dorostu. Takže když sečteme všechny
soutěžící, dostaneme 212 účastníků.
Soutěž zahájil starosta obce Česká Metuje pan Vaněček, přítomen byl také místostarosta pan Rotter a vedoucí Okresní rady
mládeže okresu Náchod pan Kligl.
Za pomoci rozhodčích z kolektivů jsme začali soutěžit na sále a malé zasedací místnosti. Ostatní prostory obecního úřadu sloužily
jako zázemí pro soutěžící.
V kategorii jednotlivců mladších hasičů zvítězila Kristýna Holcová z SDH Choustníkovo Hradiště, druhá skončila Nela
Hillermannová z Hřibojed a třetí byl Petr Medlík, také z Hřibojed. Naši malí borci také nezklamali. Na krásném 4. místě skončila
Klára Mihoková, na 13. místě Martin Hilscher, 16. byl Jirka Jakubský, 20. skončil Jakub Stiller, 23. Andrea Pavlů a 24. Karolína
Zahradníčková. Pro některé to byla první veliká soutěž, a proto máme z jejich umístění radost!
V kategorii jednotlivců starších hasičů na prvním místě skončila Anna Vodehnalová z Hřibojed, na druhém místě se umístila
Adriana Jaklová také z Hřibojed a třetí místo si vybojoval Tomáš Thér ze Suchého Dolu. V této kategorii jsme závodníky neměli,
protože jsme starší hasiče půjčili do družstva kategorie dorostu.
V kategorii jednotlivců dorostu si triumf vybojoval Jakub Vondra ze Stolína, druhá byla Eliška Tschöpová z Hřibojed a třetí příčku
obsadila Lenka Vodehnalová z Hřibojed. Z našich dorostenců jednotlivců obsadila Eliška Michelová 16. příčku a na 19. místě
se umístil David Jakubský.
V kategorii družstev dorostu naši dorostenci zvítězili ve složení: Kateřina Sittová, Lucie Rotterová, Klára Svědíková, Petr
Breuer, Michael Mihok, Jiří Berka, Martin Štěpán.
Všem našim soutěžícím děkujeme za perfektní reprezentaci sboru a naší obce. Děkuji všem vedoucím za přípravu kolektivu
na schůzkách. Chci také poděkovat Miladě Řehákové, Karolíně Berkové a Elišce Michelové za náročnou registraci soutěžících,
manželům Kliglovým za vytvoření sčítací komise, sboru rozhodčích z celého okresu za perfektní rozhodování, Josefu Vondrovi
ze Stolína za zapůjčení a obsluhu časomíry pro jednotlivce. Ve stánku s občerstvení se o nás výborně postarali starostka SDH
Lenka Rutarová, Monika Seidlová, Jirka Pachole ml. a Josef Steiner. Přijíždějící hasičská vozidla organizoval na parkovišti Ivan
Kraus st. Nejvýznamnějším pomocníkem byl Obecní úřad v České Metuji, bez jehož spolupráce bychom nemohli takto náročnou
akci zrealizovat. Děkuji všem za pomoc a našim mladým hasičům přeji hodně úspěchů v letošním roce!
Ivan Kraus, vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Česká Metuje

Momentky z letošní „Uzlovky“ v kulturním domě

SDH Česká Metuje: 19. dubna proběhne sběr kovového šrotu a 10. května 2014 Memoriál Ludvíka Kracíka.
Nově zakoupené vozidlo Wolkswagen Transportér bylo polepeno potřebnými barvami a je přihlášeno do integrovaného
záchranného systému.
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Výsledek Tříkrálové sbírky 2014 pořádané Charitou ČR a Farní
charitou Náchod
Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci, který bude použit na přímou podporu osobám
a rodinám v nouzi, podporu starším, osamoceným a nemocným lidem a podporu sociálních
zařízení, činil v naší obci činil 1517,- Kč.
Děkujeme vám všem!
Martina Nosková, Radka Eliášová

Nedožité významné jubileum pana Josefa Vaisara
Pan Josef Vaisar se narodil 15. 11. 1914 v České Metuji. V roce 1930 se začal učit řezníkem v blízkém
Stárkově u pana Hlavaczka, u kterého také po vyučení pracoval až do konce války. 26. 10. 1946
se oženil s Annou Veissarovou ze Stárkova, se kterou měl dceru a syna. Od roku 1945 žil ve Vlásence
a pracoval v Polici nad Metují u firmy Pejskar. V roce 1948 odešel pracovat k ČSD, kde byl zaměstnán
až do r. 1974, kdy odešel do důchodu. V roce 2006 ovdověl a od té doby žil v rodinném domku sám.
Zemřel 26. února, v listopadu by se býval dožil požehnaného věku 100 let!

Vzpomínka: 22. února odešel významný metujský divadelník, pan Jan Stiller. Opustil velké jeviště jménem Svět. Patří mu
poděkování za lásku k ochotnickému divadlu a práci, kterou pro ně vykonal. Byl také velmi aktivním členem někdejší
českometujské Osvětové besedy, díky níž se v obci uskutečnila řada zdařilých kulturních akcí, na které pamětníci rádi
vzpomínají…
Anna Škodová, Marie Vintrová

Jedny z prvních rolí J. Stillera v 60. letech a skupinové foto s divadelním souborem Metujáček

Memoriál Gusty Lamky
Mnozí zdejší chlapci a mladí mužové se aktivně věnují nebo se věnovali
horolezectví v nedalekých pískovcových skalách. Nejvýraznějších úspěchů dosáhl
v této oblasti Gustav Lamka z Vlásenky (nar. 1951), který bohužel v roce 1979
tragicky zahynul v Tatrách. Jeho jméno nese od té doby memoriál pořádaný
Horolezeckým oddílem Hronov na Jiráskových skalách. V únoru, kdy uplynulo
od této smutné události 35 let, uctili jeho památku kamarádi se svými dětmi
a vnuky závodem dvoučlenných hlídek v běhu.

Gusta Lamka v prostředí, které měl nejraději

Příjemné prožití svátků velikonočních přeje
všem spoluobčanům
zastupitelstvo obce Česká Metuje
,,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 březnu
2014.

4

