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Informace obecního úřadu:
*v tomto čtvrtletí byla zpracována projektová dokumentace na zateplení budovy kulturního domu
*byla zajištěna projektová dokumentace na přívod tepla z bioplynové stanice do kulturního domu
*firmě Movis byla předána k realizaci úprava prostor před prodejnou potravin, kde bude zachována část dosavadní
zeleně a kde vznikne několik nových parkovacích míst. Probíhá také úprava plochy pro kontejnery na odpad.
*byl proveden odvoz kontejneru ze sběrného dvora
*v průběhu tohoto čtvrtletí byla zajištěna příprava techniky na sečení trávy
*ve spolupráci s modelářským klubem Metuje proběhlo Pouťové posezení.

Odpady: žádáme občany, kteří třídí sklo, aby autoskla, zrcadla a drátěná skla nenosili ke kontejnerům, nýbrž do sběrného dvora
– děkujeme!

Kanalizace: protože má obec povinnost odebírat vzorky vody z vyústění obecní kanalizace, žádáme občany, kteří jsou napojeni
na tuto kanalizaci, aby častěji kontrolovali funkčnost svých septiků – děkujeme za spolupráci!

Informace z MŠ v České Metuji: do 1. třídy odchází šest dětí, dvě děti mají odklad začátku školní docházky, při zápisu bylo
přijato sedm dětí. Kapacita školky, tedy 21 dětí, je pro příští školní rok naplněna.
„Začínají prázdniny, tak se s vámi loučíme...“ Touto písničkou se s námi rozloučí našich šest předškoláčků. Rok zase utekl jako
voda. A jaký byl? Rádi konstatujeme, že pěkný. Hodně jsme toho prožili a lecčemu se naučili. Kromě běžného programu ve školce
jsme podnikli plno zdařilých akcí. Z těch větších to byl adventní výlet na náchodský zámek a dva společné výlety s rodiči:
na podzim do Trutnova na výstavu železničních modelů a do tkalcovského muzea, na jaře na zámek a zámecký zvěřinec
v Častolovicích. S rodiči jsme také slavili různé svátky během celého roku: sv. Martina, Mikuláše, Vánoce, masopust, Velikonoce,
Čarodějnice... Z dalších akcí se nám líbilo spaní ve školce, ukázka dravců, návštěva keramického studia v Ulitě Broumov, výlet
na letiště do Velkého Poříčí a na dopravní hřiště do Žďáru nad Metují. Také nesmíme zapomenout na pravidelné programy
ekologického centra Violka Teplice, návštěvy výstav a divadelních představení. Zkrátka máme na co vzpomínat a nezbývá nám
než se těšit, že se zase po prázdninách sejdeme a přivítáme sedm nově přijatých dětí.
K. Voláková, učitelka MŠ

Dětský den
V sobotu 8. 6. 2013 se v dopoledních hodinách uskutečnil metujský Dětský den ve stylu indiánské stezky. Celá akce začala
v sobotu ráno na hřišti před obecním úřadem. Indiánská procházka se odehrála pouze na pravém břehu řeky Metuje, děti
nemusely nikde přecházet přes hlavní silnici, a tak se na indiánskou výpravu mohly vydávat i po dvojicích. Startovalo se "jak kdo
přišel", mezi 9. a 9:45 hod. Hned na startu si děti vyrobily indiánská trička a čelenky. Ze hřiště pokračovaly nahoru strání a dolů
po cestě na první stanoviště ke třem mladým, krásným indiánkám, kde měly za úkol poznat zvířátka nejen podle vzhledu, ale ti
starší i podle stop. Také si mohly navléci indiánský šperk, který je zdobil po zbytek cesty. Laskavá indiánská babička v chatrčce
nad Škodovými si s dětmi při opékání topinek nad ohněm povídala o tom, jak indiáni žili, a na cestu je podarovala vlastnoručně
upečeným perníčkem. Indián s vlasy černými jako havran nahoře na stráni nad Vlásenkou zase testoval, zdali děti dokáží podle
hmatu poznat materiál, kterého se dotýkají. Jelikož nám počasí opravdu přálo a slunce pořádně pálilo, děti byly rády, že se mohly
na dalším stanovišti u indiánky Martiny ve stínu lesa občerstvit domácí kopřivovou šťávou. Popovídaly si společně o bylinkách
a pokračovaly dál směrem po cestě dolů k továrně Proma- Reha. U Brojerových však na ně čekala další indiánka - shodou
okolností taky Martina - a povídání o dřevě, stromech a ohni. A na cestu jablíčko. U paní Klimešové byli pro změnu dva velmi
mladí, ale nadaní indiáni a děti si tu protáhly tělo. Předposlední stanoviště ve vysekané džungli za řekou obýval starý indián,
který s dětmi rozmlouval o světových stranách a jejich určování. Poslední úkoly - střílení na bizona a házení podkovou – čekaly
na děti v cíli. Tam, kde procházka začala, zase skončila, na hřišti si děti mohly vybrat za statečnost drobnosti pro potěšení
a samozřejmě také nějakou tu sladkost, opéci si špekáček a občerstvit se džusem. Na úplný závěr akci ozdobila hudební dílna,
kde si děti zkoušely zahrát na nejrůznější hudební nástroje a učily se je od sebe podle zvuku rozeznávat. Podle reakcí účastníků
a všeobecně panující dobré nálady se dá říci, že se akce opravdu povedla! Jako správní indiáni tímto děkujeme i slunci, že
s námi celou stezku absolvovalo, a hromům a dešti naopak, že se nám ten den vyhnuly!.
Tím ale naše vděčnost nekončí: organizátoři děkují za báječnou spolupráci Klárce Mihokové, Klárce Svědíkové , celičké rodině
Škodových (co bychom si bez nich počali!), Láďovi Eliášovi, Honzovi Postavovi, Davidu Vaněčkovi, a také dobrovolníkům
z Police nad Metují, zejména Martině Junkové, Martině Váňové, Mikuláši Karpfovi, Štěpánu Kollertovi , Lence Karpfové a rodině
Houbičově z Teplic nad Metují - moc díky všem za vaši energii a nadšení!
Z. Ježková

Z činnosti Spolku vojenské historie T-S 20 „Pláň“
Toto zájmové sdružení spojuje zájem o vojenskou historii, techniku a celkově o dějiny 19. a 20. století. Jeho členové věnují
pozornost zejména oběma světovým válkám, období 1. republiky, pečují o muzejní expozici ve vojenském srubu T-S 20.
Zúčastňují se pietních akcí a rekonstrukcí bojových operací nebo historických událostí. Svojí aktivitou pomáhají připomínat
události, které by nikdy neměly být zapomenuty…

Sobota 18. května 2013. Koncentrační tábor Gross-Rosen: členové T-S 20 Pláň a starosta České Metuje p. Jaroslav Vaněček u památníku umučených.
Druhý snímek: Choustníkovo Hradiště, mezinárodní pietní akt k uctění památky vězňů z koncentračního tábora Gross-Rosen umučených v únoru 1945 během
pochodu smrti.

Jubilea
K životnímu jubileu tentokrát blahopřejeme paní Boženě Pacholové (29. 4.), Janě Petrové (24. 5.), Ludmile Klimešové (17. 6.)
a Daniele Vlčkové (26. 6.), a také pánům Janu Hilscherovi (11. 6.) a Josefu Vlčkovi (29.6.). Hodně zdraví!!!

Mateřské centrum MaMiNa v budově prvního stupně ZŠ v Polici nad Metují zve k návštěvě maminky s dětmi!
Pondělí
9:30 – 11:30 h – děti 1-3 roky s doprovodem
Úterý
9:00 – 11:00 h – děti 1-3 roky s doprovodem
Středa
9:00 – 11:00 h – MIMINKA do 1 roku
Čtvrtek
9:00 – 11:00 h – děti 1-3 roky s doprovodem
Pátek
9:30 – 11:30 h – Malý Zvídálek – děti 2,5-3 roky bez doprovodu
Cena dopoledních programů je 20,- Kč pro členy o. s. MaMiNa (roční poplatek 200,-Kč), 30,- Kč pro nečleny.
Všechny další informace (odpolední kroužky pro děti i dospělé) najdete na www.mcmamina.cz
M. Hornychová

Navzdory velmi náladovému počasí přejeme všem našim spoluobčanům
pokud možno příjemné a klidné léto, dětem hezké prázdniny!!
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