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Informace obecního úřadu
• v současné době je dokončena rekonstrukce kuchyně restaurace v kulturním domě. Byly položeny dlažba a obklady
stěn.
• probíhá rekonstrukce střechy na samoobsluze z důvodu zatékání do budovy.
• kanalizace: byla podána žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení. Pokud bude vypsán grant na dotaci stavby,
bude o něj zažádáno.
• pozor na kominíky-podvodníky: jde o letáček, na kterém tzv. „kominíci“ inzerují kompletní kominické práce za pouhých
300,- Kč, včetně roční kontroly dle vyhlášky. Pozor, protokol o provedené práci musí obsahovat taxativní výčet položek
(vyhláška 34/2016 Sb.), který uznávají např. hasičské sbory nebo pojišťovny. Jiný protokol je neplatný. Seznam
Společenstva kominíků naleznete na www.skcr.cz . Ne všichni kominíci jsou organizováni, je důležité toho „svého“ znát.
Petr Luňák, tel. 777 055 942, www.kominictvi-lunak.cz

Vzpomínka na začátek jara - momentky z Maškarního plesu :

(foto archiv OÚ)

Mateřská škola:
S blížícími se prázdninami můžeme konstatovat, že jsme si celý rok s dětmi
hezky užili. Ačkoliv bylo věkové složení dětí hodně rozdílné – od těch úplně
maličkých dvouletých až po předškoláky, pěkně se nám s nimi pracovalo.
Kromě již tradičních akcí se vydařily i ty nové, jako např. vánoční a velikonoční
jarmark. Díky nim se nám také podařilo vybrat peníze, které jsme následně
mohli využít ve prospěch dětí. Po Novém roce jsme obnovili návštěvy solné
jeskyně v Meziměstí. Nově jsme s některými staršími dětmi začali jezdit na
plavání do bazénu Veby v Broumově. Výlet už je za námi. Letos jsme ho udělali
s ohledem na malé děti kratší – na koňskou farmu do Police. Ještě nás čeká
loučení s našimi třemi předškoláčky. Budou nám chybět. Nahradí je dvě nově
přijaté děti. Školka se tak dostává od příštího roku na počet 11 dětí, což je
velmi málo. Jsme rádi, že i přesto bude pokračovat dál. Děkujeme obci, mimo
jiné též za nový botník a písek. Poděkování patří také rodičům za celoroční pomoc a dobrou spolupráci. Přejeme všem krásné léto!
Mgr. Kateřina Voláková a Bc. Veronika Navrátilová, učitelky MŠ

Dětský den
3. června 2017 se na místním hřišti uskutečnil Dětský den. I přesto, že chvíli před začátkem zapršelo, si děti soutěže užily za svitu
sluníčka. Mimo tradičních her se zúčastnily soutěží o nejdále letící vlastnoručně vyrobenou vlaštovku, namotávání bonbónů na jazyk,
nebo hod míčkem na cíl. Obrovským zpestřením bylo malování na obličej, na které se stály fronty :-). Ráda bych poděkovala všem,
kteří pomáhali s organizací Dětského dne. Všechny opět zvu na tradiční Drakiádu, která se uskuteční na podzim.
Lenka Rutarová

SDH Česká Metuje:
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se s vámi podělil o letošní úspěchy kolektivu mladých hasičů při SDH v České Metuji.
Začali jsme závodit v lednu hasičským pětibojem v Teplicích nad Metují, kde naši starší hasiči obsadili 9. místo, v měsíci únoru jsme pořádali soutěž
O pohár starosty obce Česká Metuje, kde se zúčastnilo z celého okresu více než 200 mladých hasičů. Naši mladí hasiči se v tom množství závodníků
neztratili. Mladší se umístili na 10. místě, starší se úspěšně poprali o 3. příčku. V kategorii dorostu jednotlivců obsadil Michael Mihok výborné
2. místo, Lucka Nemejtová 5. místo a Martin Štěpán 9. místo. V dubnu jsme si zajeli na branný závod do Nahořan, kde mladší obsadili 22. místo,
starší 5. místo a v kategorii dorostu skončila Lucka Rotterová na výborném 3. místě. Tentýž měsíc jsme zajeli do Náchoda - Bělovsi na memoriál
Jirky Beka. Zde se starší hasiči umístili na 12. místě. Na počátku měsíce května jsme závodili na Bohdašíně v technických disciplínách, což byl
poslední závod kvalifikace na okresní kolo Hry Plamen. Zde jsme obsadili 12. místo, takže jsme si nepolepšili oproti Bezděkovu. Ale i tak nám to
stačilo na postup z obvodu do okresního kola hry Plamen do Náchoda – Plhova. Zde jsme zabojovali docela dobře a obsadili v kategorii starší hasič.
9. místo. V červnu se zástupci našeho kolektivu MH zúčastnili okresního kola v požárním sportu dospělých a dorostu v Jaroměři. Jednalo se o výběr
okrsku Ostaš v kategorii mužů a kategorii dorostu. Družstvo mužů skončilo na 5. místě a z našeho sboru tam reprezentovali Michael Mihok, Martin
Štěpán a Jirka Berka ml. Dorostenci zabojovali velice statečně, Martin Štěpán obsadil 3. příčku a Klára Svědíková velice krásné 2. místo. Zatím
poslední soutěží byly Bezděkovské 60, což je závod 60 m překážek. Zde naši mladí obsadili krásné 9. místo, starší 8. místo a dorostenci opět obsadili
stupně vítězů. Martin Štěpán 3. příčku a Klára Svědíková ve své kategorii zvítězila.
Myslím si, že jsme sboru ani obci ostudu neudělali, za což patří veliký dík všem našim mladým hasičům a dorostencům. Chci touto cestou
poděkovat Miladě Řehákové, Michaelu Mihokovi, Martinu Štěpánovi, Kláře Mihokové, Kláře Svědíkové, Elišce Michelové, Kačce Sittové a Jirkovi
Pacholemu za pomoc při schůzkách a dopravě na soutěže. Také chci poděkovat OÚ v České Metují, ZD Ostaš a firmě Wikov Hronov za nemalou
podporu naší činnosti.
Závěrem mi dovolte podat informaci, že se scházíme pravidelně každý pátek od 16. hodin u hasičské zbrojnice, kdo bude mít zájem, přijďte se
podívat a rozšiřte počet našich mladých hasičů!
Ivan Kraus, vedoucí kolektivu MH SDH Česká Metuje

Před čtyřiceti lety naposledy zazvonilo ve škole v České Metuji
Česká Metuje neměla dlouho vlastní školu. Mládež byla vyučována soukromými učiteli, posledním takovým byl Josef Krtička, majitel usedlosti
čp. 21. Později docházely děti do Žďáru, avšak pouze dobrovolně a nepravidelně. Roku 1845 byla Česká Metuje oficiálně připojena ke škole
ve Žďáru. Děti sem chodily pouze v létě, v zimě naopak přicházel pan učitel do Metuje. Zprvu se učilo v chalupě Jana Vajsara čp. 37, pak u Jana
Vodičky čp. 5, jednu zimu v příbytku Josefa Michla čp. 38. Roku 1875 byl postaven dům čp. 47 pro školu a byt učitele (naproti metujské kapličce).
Zemská školní rada svolila, aby od 1. 1. 1877 byla v České Metuji zřízena samostatná jednotřídní škola. V té se pak až do konce dvacátých let
20. století vystřídala řada učitelů. V září 1929 byl správcem školy jmenován Emil Klesl, kterého naši nejstarší občané ještě pamatují. Nadřízené
školní úřady ale poukazovaly na nutnost vystavět modernější školu. Členové místní školní rady nakonec vybrali pozemek v centru obce. 4. května
1932 se začaly kopat základy, během roku byla stavba dokončena. Významně ji finančně podpořili továrníci A. Knoll z Č. Metuje a V. Pelly z Police.
Celkové náklady byly 232 731,05 Kč.
Budova byla slavnostně otevřena 28. 5. 1933, vyučovat se v ní začalo od 1. 9. 1933. V září 1940 byla škola, kterou v té době řídil pan učitel Klesl, až
do konce 2. světové války zrušena. Byla využita jako sídlo a nemocnice SS. Dětem byla nařízena docházka do německé školy ve Vlásence, tam byl
také přemístěn inventář, který už ale nikdy nebyl vrácen.
V roce 1945 bylo české vyučování obnoveno. V roce 1960/61 docházelo 38 dětí, byla přistavěna další třída, počty dětí se pak různě měnily. V roce
1973/ 74 bylo 24 dětí, nebyla ale povolena další třída s odůvodněním, že se malotřídky budou rušit. V roce 1974/75 docházelo 28 dětí, rok poté 19
dětí, pak už jen 16. Škola byla k 1. 8. 1977 zrušena, děti začaly dojíždět od 1. třídy do Police nad Metují. Od roku 1984 do poloviny 90. let využívaly
budovu jako školu v přírodě a turistickou základnu Krajský dům pionýrů a mládeže v Hradci Králové, později Dům dětí z Broumova. V letech 1993 1995 byla do naší školy a KD dočasně přestěhována teoretická výuka SOU společného stravování v Teplicích nad Metují. Ve 2. polovině 90. let
posloužila místnost v přízemí jako prodejna firmy Benam p. Václava Bureše. Nyní, rekonstruovaná, slouží jako budova mateřské školy.

Poslední den v metujské škole: třídní uč. Jaroslava Jelenová, paní kuchařka Horáková a žáci Tomáš, Culek, Bureš, Janoušek, Rotter, Hanušová,
Špaček P., Burešová, Kohlová R., Horák, Obrcián, Vacková, Jelenová, Kohlová M., Manychová …
(M. Vintrová, zdroj: archiv OÚ)

Všem spoluobčanům přejeme příjemné a klidně prožité léto a dětem pohodové prázdniny!
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