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Nabízíme byt 3+1 k pronájmu v prostorách nad mateřskou školkou.
Dotované obědy pro důchodce: zastupitelstvo obce schválilo příspěvek 10, - Kč na oběd důchodcům. Zatím
tuto službu využívá pět občanů. Je možné dohodnout si stravování v restauraci Na Křižovatce, v hotelu Bouda
nebo v mateřské školce (obědy jsou dováženy z Police nad Metují).
Rekonstrukce bytu : v kulturním domě byl rekonstruován byt určený pro nájemce pohostinství.
Rozhlas: omlouváme se za delší výpadek rozhlasu způsobený závadou na zesilovači v ústředně.
Děkujeme pánům Jiřímu Pacholemu staršímu a Jiřímu Pacholemu mladšímu za opravu veřejného osvětlení
a rozhlasu.
Varovný protipovodňový systém: obci na něj byla přiznána dotace. Součástí celého systému je i výměna
celého rozhlasu za bezdrátový, k realizaci dojde koncem roku 2012.
Děkujeme panu Arnoštu Kohlovi za instalaci lavičky nad nádražím.
Informační tabule u nádraží: v polovině dubna byla poškozena. Policie ČR ukončila šetření a sdělila nám
viníka . Oprava tabule byla zadána firmě KJ MAX z Hronova a v současné době je opravená tabule
nainstalována zpět .Náhrada nákladů bude vyžadována po viníkovi.
Oprava informační skříně před budovou pošty: vzhledem k tomu, že uchycení celého stojanu bylo již
od výrobce chybné, byla tabule demontována a bude provedeno uchycení nové, aby nedocházelo k výkyvu
tabule.
V tomto období jsme zajišťovali : nákup nové techniky (zahradní traktor), opravu mulčovače.
Z dotace svazku DSO lesy Policka bude získán křovinořez.

Obec Česká Metuje ve spolupráci se zájmovými složkami obce pořádá v sobotu 16.6. 2012
DĚTSKÝ DEN
Dopoledne půjdeme na procházku do světa… čeká nás setkání s obyvateli nejrůznějších koutů
zeměkoule a zajímavé úkoly ! Sraz v 8:45 h. před továrnou Proma - Reha. Půjdeme po Dvorské
stráni a Žofiiným údolím až k Boudě, kde procházku zakončí divadlo. Až si děti snědí přichystanou
polévku, zhruba mezi 13:00 a 14:00h., budou se moci společně „vozmo“ přesunout na hřiště. Tam
bude od 14:00 h. následovat odpolední program. Děti budou soutěžit, hrát si a program zakončí
společné opékání.
Srdečně zveme všechny děti z České Metuje a okolí!
BLIŽŠÍ INFORMACE na OÚ

Vítání občánků: 14. dubna 2012 byli mezi nás přivítáni : Dominik Haitl
Veronika Kleinerová
Jakub Kulhánek
Do života jim přejeme hodně zdraví a lásky!
Jubilea: k významnému životnímu jubileu blahopřejeme: paní Anně Veissarové (28.7.) a pánům Františku Tupcovi

(4.4.) a Pavlu Škodovi (3.5.)!

Zprávy z Mateřské školky v České Metuji: k zápisu přišlo osm dětí, volných míst je zatím šest. 2. června
zde úspěšně proběhl Den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli nad kronikami zavzpomínat na svá dětská
léta a byli mile překvapeni úpravou a vybavením současných prostor.
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámil s činností kolektivu mladých hasičů SDH Česká Metuje. Naše činnost je hlavně soutěžní, ale hrajeme s dětmi na schůzkách i různé
hry. Děti se také zúčastňují všech akcí, které pořádá sbor dobrovolných hasičů, jako je příprava májky a stavění hranice na pálení čarodějnic. Další akcí, při které
děti spolupracovaly, byl sběr železného šrotu po vesnici. Chtěl bych touto cestou poděkovat občanům obce za železo, které připravili u svých domů a ZD Ostaš za
železo a poskytnutou dopravu. Výtěžek ze sběru bude použit na činnost kolektivu mladých hasičů. Další akcí byla účast na pořádání soutěže Memoriálu Ludvy
Kracíka v požárním útoku na louce za řekou u bytovek.
Jako každý rok je naše soutěžní činnost velice náročná na čas i přípravu. Navštívili jsme soutěž ZPV v Rožnově, kde jsme se umístili na 5. místě, Jirka Berka byl
součástí jiného týmu a obsadil 2. místo a Karolína Berková jako dorostenka 9. místo. Další klání proběhlo v Bělovsi na dopravním hřišti v disciplínách CTIF.
Umístili jsme se na 6. místě, dorostenky Karolína Berková na 8. a Michaela Vajsarová na 2. místě. Svou premiéru si zkusil David Jakubský v kategorii dorostu a
obsadil pěkné 19. místo. Zajeli jsme na soutěž ZPV do Nahořan, kde mladí hasiči obsadili 15. místo a Karolína ve složeném dorosteneckém družstvu místo 1. Další
soutěž, tentokrát v technických disciplínách, proběhla v Nízké Srbské, kde jsme díky diskvalifikaci v požárním útoku obsadili 12. místo. Toto umístění jsme si
opravili na stejném typu soutěže na Bohdašíně, kde jsme se umístili na krásném 3. místě. Tímto umístěním jsme si zajistili 1. místo v oblasti Policko –
Broumovsko a tím postup na okresní kolo hry Plamen do Náchoda. Ani zde naši mladí neudělali ostudu a obsadili krásné 8. místo. Kdyby nedělali trochu
zbytečné chyby, mohli být možná i na stupních vítězů. Chtěl bych touto cestou za reprezentaci poděkovat kapitánce družstva Kačce Sittové, členům družstva
Lucce Rotterové, Elišce Michelové, Jiřímu Berkovi, Petrovi Breuerovi, Michaelu Mihokovi, Davidu Jakubskému, našim hostujícím členům z SDH Bukovice Adéle
Onderčové a Petru Rakovi a z SDH Meziměstí našemu bývalému členu Martinu Schleisovi. Poděkování za přípravu a pomoc na pravidelných schůzkách patří
Karolíně Berkové, Pepovi Steinerovi, Michaele Vajsarové a Miladě Řehákové.
Součástí hodnocení okresního kola hry Plamen bylo i vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže PO očima dětí. Ani zde jsme se neztratili a Jiří Berka ve své
výtvarné kategorii obsadil 3. místo. Naši mladí hasiči také plnili povinné odbornosti a specializace a podle svých vědomostí získali odbornost strojníka a
specializace zdravotníka. Nyní nás ještě čekají pohárové soutěže na Bezděkově v soutěži na 60 m překážek v kategoriích MH a dorostu a v Bohuslavicích
v požárním útoku. Poté budou děti čekat vytoužené prázdniny, kdy bychom chtěli uspořádat dva výlety s přespáním buď v přírodě, nebo někde v hasičské
zbrojnici.
Nyní se ještě musím zmínit o jedné akci, kde naši mladí hasiči ukázali, že jsou hasiči tělem i duší. Společně s Jiřím Pacholem ml. a Michaelou Vajsarovou na
páteční schůzce spozorovali požár udírny u Paloušů. Pomocí ručních hasicích přístrojů ze zbrojnice a auta oheň uhasili a tím zamezili rozšíření požáru na porost
zahrady a rodinný dům. Za pohotový zásah jim patří dík a věřím, že nejen od nás vedoucích kolektivu.
To by asi bylo vše z naší činnosti. Chci poděkovat členům SDH, Obecnímu úřadu a ZD Ostaš za pomoc při konání soutěží a akcí mladých hasičů. V obci máme
spoustu malých dětí, a proto žádám rodiče, přiveďte své děti na schůzky, které se konají každý pátek od 17 hodin. Rádi je přijmeme mezi své členy!
Ivan Kraus, vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Č. Metuje

Momentka z letošního Memoriálu L. Kracíka

Ložnice v MŠ Česká Metuje

V období překvapivých nálad počasí přejeme všem našim spoluobčanům pokud možno pohodové
a klidné léto,příjemně strávené dovolené doma i v zahraničí,dětem ničím nerušené prázdniny!!
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