Výsledek Tříkrálové sbírky 2018 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 České Metuji 3 541,- Kč, tedy opět o něco
víc než loni.
Děkujeme vám všem!
Radka Eliášová

Blahopřejeme: tentokrát k životnímu jubileu paní Márii Čepelkové (11. 2.), paní Dagmar Špačkové
(30. 3.) a pánům Jaroslavu Vaněčkovi (27. 1.), Janu Huškovi (29. 01.), Janu Duškovi (9. 3.) a Jiřímu
Pacholovi (23.3.). Hodně zdraví!!!

Patnáct let novodobého
Metujského
zpravodaje:
původní poprvé vyšel tiskem
9. června 1946 z podnětu
Místní
rady
osvětové,
především pana Arnošta
Kohla staršího. Informoval
zejména
o
událostech
spojených s koncem druhé
světové
války.
Později
přinášel zprávy z celého Broumovska, nebo (psaný na psacím stroji) vycházel např. u příležitosti metujských poutí.
Výtisky jsou uloženy v obecním archivu. V roce 2003 přijalo zastupitelstvo obce usnesení o vydávání Metujského
zpravodaje jako občasníku. O čem informovalo nové první číslo? Samozřejmě o rozpočtu, který tehdy činil
v příjmech i výdajích 1 867 560 Kč, o správném třídění odpadu, o tehdy velmi nízkém počtu dětí v MŠ, o akcích
v roce 2003 (oprava jezu a komunikace na Skalce, oprava zdi pod zastávkou u KD, oprava kaple), o projektové
dokumentaci na byty v tehdejší MŠ a ZŠ, o renovaci sochy J. Nepomuckého, o aktivitě metujských ochotníků a o
masopustu, o využívání PC a internetu v obecní knihovně…a také o tom, že 13. února 2003 převzali starosta p. A.
Kohl a místostarosta p. J. Vaněček v Parlamentu ČR dokument o získání znaku a praporu obce. Zpravodaj otiskl i
vysvětlení obou symbolů obce. Výtisky jsou podle zákona odesílány na příslušná místa, stejně jako ostatní
zpravodaje jsou k dispozici v Městské knihovně v Náchodě, odd. regionální literatury a tisku. Nejsme velká obec.
Obsah každého čísla závisí na tom, co se v Metuji děje, jak aktivní jsou občané, jaké o svých činnostech dodávají
informace místní spolky. Stal se jednoduchou kronikou obce, vše zásadní je v něm podchyceno a uloženo. Jeho
podoba je limitována možnostmi obce, zásadnější změnu určitě přinese čas. Když bude stále a pokud možno ještě
více o čem psát .
Marie Vintrová
Příjemné prožití svátků velikonočních a letošního jara
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 2018.

Metujský zpravodaj
Občasník obce Česká Metuje

1 / 2018

Rozpočet OÚ na rok 2018
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
Daň z příjmu práv. osob
Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Poplatek za likvidaci kom. odpadu
Poplatek ze psů
Loterie a jiné hry
Neinvestiční dotace ze SR
Pronájem lesů
Bytové hospodářství
Pronájem nebytových prostor
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
Činnost místní správy
Úroky
Zůstatek z roku 2017
Správní poplatek
Dotace na volby
Celkem příjmy:
Výdaje:
Lesy
Silnice a komunikace
Předškolní zařízení: elektřina
Dary
Služba
Materiál
DHD majetek
Kanalizace služba
Činnost knihovnice osobní výdaje
Tisk ABC
Přísp. na nákup knih Polici n. Met.
Kulturní dům, drobný hmotný dlouhodobý majetek
Elektřina
Kultura SPOZ dary
Ostatní osobní výdaje
Materiál
Elektřina (kaplička)
Hřiště elektřina
Materiál

800 000,- Kč
22 000,- Kč
77 000,- Kč
825 000,- Kč
60 000,- Kč
1 670 000,- Kč
370 000,- Kč
180 000,- Kč
4 200,- Kč
20 000,- Kč
60 900,- Kč
150 000,- Kč
100 000,- Kč
80 600,- Kč
60 000,- Kč
5 000,- Kč
85,- Kč
900 000, -Kč
9 000,- Kč
22 981,- Kč
5 416 766,- Kč

990,- Kč
40 000,- Kč
5 0 000,- Kč
5 000,- Kč
5 000,- Kč
10 000,- Kč
30 000,- Kč
900 000,- Kč
12 000,- Kč
950,- Kč
3 200,- Kč
1 000,- Kč
10 500,- Kč
15 000,- Kč
1 300,- Kč
5 000,- Kč
1 700,- Kč
3 400,- Kč
3 000,- Kč

Ostatní osobní výdaje
Oprava kabin na hřišti
Bytové hospodářství oprava
Veřejné osvětlení elektřina
Oprava
Územní plánování dlouh. majetek
Územní rozvoj DSO Policko
Sběr a svoz nebezpečných odpadů služba
Sběr a svoz kom. odpadů služba
Sběr a odvoz ost. odpadů (Sběrný dvůr)
Péče o vzhled obce a veřejné zeleně os. výdaje
Materiál
Opravy a udržování
Pohonné hmoty
Ochrana obyvatelstva (pohromy)
Krizové řízení (protipovodňové opatření) servis. práce
Požární ochrana materiál
Pohonné hmoty
Služby
Zastupitelstva obcí odměny
Zdravotní pojištění
Činnost místní správy platy zaměstnanců
Ostatní os. výdaje
Sociální
Zdravotní
Úrazové pojištění
Knihy, tisk
Drobný majetek
Nákup materiálu
Voda
Elektřina
PHM a maziva
Služby telekom. a radiok.
Služba
Oprava
Cestovné
Přestupkové řízení
Poplatky banka
Úroky z úvěrů (auto + silnice II/301)
Splátka úvěru akce silnice II/301
Splátka úvěru na auto
Vratka nevyčerpané dotace na volby
Celkem výdaje:

4 000,-Kč
40 000,- Kč
30 000,- Kč
35 000,- Kč
200 000,- Kč
1 000,- Kč
7 000,- Kč
30 000,- Kč
265 000,- Kč
11 500,- Kč
14 000,- Kč
5 000,- Kč
3 000,- Kč
10 500,- Kč
1 000,- Kč
30 000,- Kč
20 000,- Kč
15 000,- Kč
15 000,- Kč
558 000,- Kč
60 000,- Kč
500 000,- Kč
23 000,- Kč
130 000,- Kč
45 000,- Kč
2 500,- Kč
1 000,- Kč
197 347,- Kč
70 000,- Kč
25 000,- Kč
60 000,- Kč
15 000,- Kč
18 000,- Kč
200 000,- Kč
800 000,- Kč
5 000,- Kč
500,- Kč
15 000,- Kč
55 502,- Kč
737 400,- Kč
41 545,- Kč
7 434,- Kč
5 416 766,- Kč

Informace obecního úřadu:
⌂ v tomto roce je pro naši obec velmi důležité, zda uspějeme s žádostí o dotaci na kanalizaci. Byla podána
na ministerstvo životního prostředí, a to kompletně i s přípojkami, v celkové sumě cca 50 893 258,- Kč. Pokud by
byla schválena dotace 85%, činila by cca 32 444 452,- Kč. Zbývajících 18 954 762,- Kč by musela obec hradit
z vlastních zdrojů. Do dnešního dne zaplatila obec 1 347 592,- Kč, a sice za projektové dokumentace,
administrativu a vyřízení žádosti.
⌂ zastupitelé obce schválili montáž tažného zařízení na obecní osobní automobil Škoda Fabia. Dále rozhodli
o koupi elektrocentrály značky Heron, která bude v hasičské zbrojnici.
⌂ po celý rok bude samozřejmě prováděna údržba obecního majetku tak, aby sloužil ke spokojenosti občanů.

⌂ Zahradní kompostéry: obec uvažuje o zajištění zahradních kompostérů pro obyvatele obce Česká Metuje
z dotace EU. Podmínkou čerpání je dosažení určitého finančního limitu. Prostřednictví anketních lístků, které
byly rozdány občanům, bychom chtěli zjistit jejich zájem. Žádáme občany o vrácení anketních lístků do konce
měsíce března - buď odevzdáním na OÚ, nebo v prodejně potravin.
⌂ Poděkování: panu Karáskovi a panu Jaroslavu Nemejtovi za vzorné udržování obecního chodníku
od autobusové zastávky směrem k mostu u Pániků. Mnohokrát děkujeme!!!
⌂ Dále patří poděkování Michaelu Mihokovi za výrobu ledu na bruslení na místním hřišti, samozřejmě všem
pořadatelům letošní plesové sezóny, sponzorům a hostinskému panu Roischelovi!!!
Odpady: upozorňujeme občany, kteří nemají ještě zaplaceny poplatky za odpady, nechť tak učiní do konce
měsíce dubna. Poté nebudou neoznačené popelnice vyváženy. Dále apelujeme na třídění odpadů. Čím více
budeme odpad třídit, tím by měla být cena za svoz odpadů nižší.

Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o informaci (či připomenutí) občanům, že svozové nádoby mají být uchystány od 6:00
ráno ke svozu. Děkuji a přeji krásný den!
Bc. Šárka Poskočilová, DiS., kancelář dopravy, Marius Pedersen, a.s., Rychnovek 97

(foto Vin.)

Momentky ze druhého vánočního společného zpívání koled v naší kapličce 23. prosince 2017. Na lavicích
v mrazivém počasí vysloveně potěšily nové, elegantní podsedáky, které zajistil OÚ. Ivě, Haně a Stanislavě
Hlaváčkových děkujeme za mimořádný kulturní zážitek a splněná hudební přání ! Těšíme se na další setkání!

Mateřská škola v České Metuji pořádá ve dnech 23. 4. - 27. 4. od 7. 00 do 9.30 hodin a od 14.00 do 15 hodin

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Všichni jste srdečně zváni!
Obecní úřad zakoupil nové vybavení ho herny a jídelny. Výtěžek z vánočního jarmarku byl použit
na nákup vybavení do hracího koutku v jídelně a nových hraček pro děti. Moc děkujeme
za příspěvky!
MŠ Česká Metuje

Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a opět jsme v našem kulturním domě přivítali mladé hasiče z celého okresu, aby se utkali
v soutěži družstev a jednotlivců v uzlování O pohár starosty obce Česká Metuje. Celkem se soutěže účastnilo
v kategorii mladší hasiči 12 sedmičlenných družstev, v kategorii starší hasiči 11 sedmičlenných družstev
a v kategorii dorostu 2 sedmičlenná družstva. Dále soutěžilo 25 jednotlivců v kategorii mladší hasiči, 20
jednotlivců v kategorii starší hasiči a 8 jednotlivců v kategorii dorostu. V součtu jsme uvítali na naší soutěži 228
soutěžících plus doprovod zúčastněných družstev. Což byl v době kulminace chřipkové epidemie velice dobrý
počet soutěžících. Naše mladé metujské hasiče jsme měli ve všech kategoriích. V družstvu mladších závodili
Mája a Sára Hilscherovi, Martin Chuchel, Kristýna Šturmová, Aneta Haitlová, Šárka Stillerová a družstvo bylo
doplněno závodnicí z SDH Velichovky. Ve smíšeném družstvu dorostu závodili Martin Hilscher, Klára
Svědíková, Lucka Rotterová, Karolína Zahradníčková a Martin Štěpán, družstvo bylo doplněno o dvě děvčata
z Velichovek, a tak se naše družstvo pojmenovalo České Velichovky. V kategorii jednotlivců jsme měli želízka
v ohni v kategorii starší hasiči a to Kláru Mihokovou, Áďu Štěpánovou a Kubu Stillera.
Nyní k umístění našich mladých hasičů. Mladší ve své kategorii obsadili 5. místo, a to hlavně díky tomu, že při
provádění obou pokusů štafety mluvili a za to získali zbytečné trestné body. Dorostenci ve své kategorii zvítězili
a v kategorii jednotlivců zvítězila Klára Mihoková. Áďa Štěpánová skončila těsně druhá a Kuba Stiller obsadil
pěkné 10. místo. Celkově jsme přesvědčeni, že naši soutěžící z SDH Česká Metuje ostudu neudělali, a všem jim
děkujeme za reprezentaci našeho sboru a obce! Zahájení a i předávání cen se zúčastnili za obecní úřad starosta
obce pan Vaněček a místostarosta pan Rotter. Účastnil se také vedoucí okresní odborné rady mládeže bratr Kligl
a náměstek starosty Okresního sdružení hasičů Náchod sestra Řeháková.
Akci s takovým počtem soutěžících jsme zvládli za materiální a finanční podpory OÚ v České Metuji a firem
Wikov Hronov a Wimex Náchod.
Dovolte mi, abych poděkoval také všem členům SDH Česká Metuje, kteří nám pomohli na pozicích rozhodčích
a jako obsluha při občerstvení. Moc si této pomoci vážím! Také chci poděkovat Miladě Řehákové, která vše
kolem soutěže připravila. Ještě se zmíním o kroužku mladých hasičů při SDH V České Metuji. V současné době
máme zaregistrováno 17 členů našeho kolektivu. Scházíme se každý pátek od 16 hodin v malé zasedačce OÚ.
Pokud budete chtít přihlásit své děti, přijďte se podívat, budeme se těšit!
Ivan Kraus, vedoucí kolektivu SDH Česká Metuje

Určitě se podívejte také na: http://mhnachod.rajce.idnes.cz/Uzlovka_Ceska_Metuje_2018

