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Úvodem příjemná vzpomínka na uplynulé jaro:

Momentky z vydařeného březnového Maškarního plesu a neméně vydařeného Dětského karnevalu v kulturním domě (vi)

Informace obecního úřadu
*Teplovod od bioplynové stanice do kulturního domu a mateřské školky: potrubí je položeno a dosypáno od silnice do Žďáru po hranu stráně
nad kulturním domem. Je proveden podkop pod silnicí, ve kterém je také uloženo potrubí. V současné době probíhá uložení a tlakování potrubí
v prostoru bioplynové stanice. Pak započnou výkopové práce ve stráni nad kulturním domem a v komunikaci na Braně. Po dobu těchto prací bude Brana
směrem od kulturního domu uzavřena. Prosíme občany, kterých se toto omezení dotkne, aby měli pro tuto akci pochopení, děkujeme!
*V kulturním domě byl odstraněn starý topný systém a v současné době se instaluje nový.
*Bylo předáno staveniště budovy mateřské školky, kde budou zahájeny práce na zateplení. Výměna oken a instalace topného systému začne
ve druhém červencovém týdnu.
*Dětský den: děkujeme všem organizátorům Dětského dne a všem, kteří jim ochotně pomáhali!!
*Obecní lesy: je schválen nový lesní hospodářský plán na roky 2015 až 2024.

Co nového v metujské školce?
Rok 2015 nám přinesl změny. Do školky postupně nastoupily tři nové děti. V dubnu jsme se rozloučili s paní učitelkou Stáňou Gennertovou.
Čarodějnice už jsme slavili s novou paní učitelkou Radkou Jirmanovou, na kterou si děti rychle zvykly. Ale to jsem trochu předběhla. Ještě předtím jsme
si užili karneval, vynášení Zimy, Velikonoce, oblíbené spaní ve školce. Také nás navštívila zdravotní sestra a paní s ukázkou chovu dravců. Paní
Šturmová nám domluvila prohlídku oční ambulance. Paní Nosková nám pravidelně zajišťovala výtvarné programy. Děti ze ZŠ v Polici nám zahrály
krásnou zpívanou pohádku O Budulínkovi. Mateřská škola ve Žďáru nám umožnila u nich zhlédnout dvě pěkná pohádková představení. A to je jen malý
výčet z našich akcí. Fotografie z nich si můžete prohlédnout na webových stránkách polické Základní školy (www.zspolice.cz). Nyní máme v MŠ
21 dětí, rozloučíme se sedmi předškoláky, k zápisu se dostavily tři děti, počet dětí, které budou navštěvovat školku od září, ještě není uzavřený. Během
prázdnin čekají budovu naší MŠ velké úpravy. A tak se těšíme, že se po prázdninách sejdeme ve školce, která bude mít pěkná okna, bude zateplená
a vybavená novým topením.
Mgr. Kateřina Voláková

Šachové jaro v královéhradeckém kraji bylo letos ve znamení mnoha turnajů.
Na těchto turnajích se neztratil ani desetiletý Josef Cibulka z České Metuje hrající za šachový klub
v Hronově. Jeho velkým úspěchem je 3. místo na krajském přeboru družstev, kde jako nejmladší přispěl
družstvu druhým největším počtem bodů. Postup na mistrovství republiky jim unikl o pouhý bod.
V jednotlivcích obsadil výborné 6.místo v krajském přeboru. Následně zvítězil na turnaji Špuntů ve Dvoře
Králové. První místo obsadil ve své kategorii na školním šachovém turnaji v Broumově a podařilo se mu
vyhrát i prestižní Broumovský gambit mládeže. Druhé místo obsadil v Jaroměři, třetí místo v Hostinném
a v Náchodě. Pro zpestření si zahrál dvě soutěžní utkání za Hronov B v kategorii mužů. Zde se prezentoval
s bilancí jedna výhra a jedna prohra. Blahopřejeme a pevně věříme, že ho tato královská hra bude bavit
nadále a že se bude do budoucna stále zlepšovat!

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás seznámil s činností kolektivu Mladých hasičů při SDH v České Metuji. Scházíme se
pravidelně každý pátek od 16:00 hodin u hasičské zbrojnice. Od soutěže v uzlovce O pohár starosty obce Česká Metuje jsme se
zúčastnili dalších soutěž v našem okrese. V dubnu jsme soutěžili v Nahořanech v závodě požárnické všestrannosti a v Náchodě –
Bělovsi v soutěži CTI a dorostenci v soutěži 100 m překážek. V květnu jsme běhali v Nízké Srbské a na Bohdašíně v soutěžích
v technických disciplínách. Na základě výsledků se našim starším dětem povedlo postoupit do okresního kola Hry Plamen. Družstvo soutěžilo ve složení
Lucie Rotterová, Klára Mihoková, Klára Svědíková, Martin Štěpán a Adéla Štěpánová. Toto družstvo nám do potřebného počtu doplňovali hasiči
s Velichovek, kam jsme zase my půjčili z mladší kategorie Martina Hilschera a Kubu Stillera, kteří s Velichovkami soutěžili také na okresním kole.
Karolína Zahradníčková a Andrea Pavlů v některých soutěžích závodily za SDH Suchý Důl. V květnu naši mladší hasiči a dorostenci závodili
na Bezděkově v soutěži 60 m překážek. V červnu naši dorostenci Michal Mihok a Martin Štěpán soutěžili v okresním kole dorostu v Jaroměři, kde
s dorostenkami z SDH Velichovky závodila Lucka Rotterová. Martin Štěpán a Lucka Rotterová si vybojovali postup do krajského kola dorostu
do Týniště nad Orlicí. Michal Mihok na okresním kole obsadil ve své kategorii středního dorostu krásné druhé místo. Do krajského kola postupoval
z každé kategorie pouze vítěz. Věřím, že naši dorostenci se na krajské soutěži neztratí a načerpají cenné zkušenosti. Další činností našeho kolektivu byla
účast na přípravě a realizaci pálení čarodějnic, stavění májky a konání Dětského dne na místním hřišti.
Děkuji touto cestou Obecnímu úřadu za podporu činnosti Mladých hasičů, Sboru dobrovolných hasičů za pomoc při akcích, které zajišťoval náš sbor.
Také děkuji Miladě Řehákové, Karolíně Berkové a Pepovi Steinerovi za vedení kolektivu Mladých hasičů. Pokud budete chtít své děti přihlásit
do kolektivu Mladých hasičů, přijďte se podívat na naše schůzky!
Ivan Kraus, vedoucí kolektivu Mladých hasičů v České Metuji

Modelářský kroužek

ukončí dne 25.6. svůj zkušební provoz, aby 3.9. začal zase znovu, tentokrát na ostro. Naším cílem bylo získat
pro modelářství děti , ale i dospělé , kteří se často i se svými ratolestmi chtějí zabývat tímto krásným koníčkem.
Od září bychom rádi s našimi svěřenci vyzkoušeli kromě modelů z papíru a plastikových stavebnic i další taje modelařiny. Trochu rozšíříme kolejiště,
které máme, zkusíme postavit házedlo – letadlo, které létá , postavíme most k našim RC- tankům a hlavně se zúčastníme modelářských soutěží - třeba
Kaden Cup v Náchodě.
16. května se v Otovicích konala modelářská soutěž pořádaná Klubem plastikových modelářů Broumov. Naši borci samozřejmě nemohli chybět.
Bohužel nám "moribundus" zvaný spálová chřipka poněkud zdecimoval "manšaft" . Někteří borci své soutěžní stroje nestihli dokončit (začala sezóna
na zahradě, dřevo, ryby). Lépe na tom byli jen ti, co oprášili již hotové modely, jako například jeden z vedoucích David, nebo Ondra. Míša Vaněčková
dokončila v potu tváře svůj model vozu Mini Cooper a zaslouženě bodovala, a nejen ona.
1. místo v kategorii " ostatní" získal s modelem lokomotivy ř. 714 Ondřej Vaněček.
3. místo v kat. "technika všech měřítek" s modelem vozu Mini Cooper Michaela Vaněčková.
3. místo v kat. "civilní technika a moto 1/72 a menší" s modely autobusů Karosa C 734 a Škoda ŠL 11 David Vaněček.
4. místo v kat. "lodě" s modelem bitevní lodi Bismarck 1/1200 Jakub Vaněček.
Pevně doufám, že k těmto úspěchům přibudou na podzim další. V Otovicích jsme ale nejen soutěžili. Protože jsme i RC modeláři, tak jsme spolu
s kamarády z Červeného Kostelce představili i naše tanky a zbrusu nový přenosný tankodrom našich kosteleckých kolegů. Podobná "ježdění "
se setkávají se značným zájmem publika a bývají vítaným zpestřením mnoha kulturních akcí. Letos např. Jarmarku ve Žďáře nad Metují, nebo
připomínky ukončení 2. sv. války na Dobrošově 11.-12. 7.
Za MK Česká Metuje zdraví David Vaněček

6. května 2015, Police nad Metují: členové Spolku vojenské historie T-S 20 Pláň
při pietním aktu k 70. výročí konce 2. světové války v Evropě

Srdečně blahopřejeme k životnímu jubileu paní Marcele Bílkové (10. 6.), Marii Geislerové (5. 8.) a Drahomíře Špačkové
(31. 8.), a dále pánům Josefu Vackovi (30. 4.), Pavlu Tomášovi (24. 5.) a Václavu Jiráskovi (14. 6.). Hodně zdraví a pohody!!!

Všem občanům přejeme příjemné a klidně prožité léto, dětem pohodové prázdniny!
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