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Informace obecního úřadu
•rekonstrukce silnice na Vlásenku: stavba pokračuje podle harmonogramu a je předpoklad,
že do poloviny listopadu bude průjezdná. Mnoho pozornosti bylo věnováno zajištění objezdu
na Vlásenku pro místní občany. Bohužel tuto objížďku využívají i řidiči, kteří tam nemají co
dělat, a to i přes doporučení a připomínky místních občanů.
•do opravované komunikace byla uložena kanalizace, kterou společně s chodníkem hradí
obec. Součástí chodníku bude i nové veřejné osvětlení. Omlouváme se, že veřejné osvětlení je
v současné době v některých částech obce nefunkční, protože muselo dojít k částečnému
přepojení.
•komunikace směr Teplice nad Metují by už měla být trvale zcela průjezdná.
(r. 1997: tak dokázala čas od času řeka Metuje potrápit chodce i motoristy – foto archiv OÚ)
•koupě osobního automobilu: zastupitelstvo obce rozhodlo o koupi nového vozu Škoda Fabia Combi z důvodů dovozu obědů do mateřské školky
a rozvozu obědů místním občanům.
•Honební společenstvo: výplata nájemného za pronájem honebních pozemků probíhá v měsíci říjnu v úředních hodinách místostarosty obce.

Povinná vakcinace psů proti vzteklině
Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině od 6 měsíců stáří a pak pravidelně dle vakcinačního schématu, který udává
výrobce vakcíny. Tím se tedy mění zaběhlá povinnost každoročního očkování. Dle výrobců je možno nyní psy očkovat proti vzteklině jednou za dva až
tři roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy každoročně přeočkovat. Ne vždy může být pes plně zdráv a tím plně imunitně
odpovídat tvorbou protilátek po očkování. Možná i díky této pravidelnosti u nás zaběhlé již několik desetiletí, je ČR již několik let prostá vztekliny.
Vakcinace v příhraničních oblastech je pak díky migraci divoké zvěře z Polska ještě doporučitelnější. Přeočkování kombinačních vakcín je nutné
každoročně z důvodu nutnosti přeočkování ostatních psích viróz 1x ročně, jinak toto očkování ztrácí účinek. Během hromadného očkování si můžete
zakoupit odčervovací preparáty a preparáty proti zablešení. Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy očkovat individuálně v průběhu roku
ke svým veterinářům, jak se rozhodnete a jestli se svým psem na toto hromadné očkování přijdete.
!! Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti let. Psi by měli být na vodítku a méně hodní jedinci by měli být opatřeni náhubkem!
Termín hromadné vakcinace bude ve čtvrtek 17. 11. 2016.
Česká Metuje: u hospody 9.45 - 10.00 hod.
Žďár nad Metují: u hospody 10.05 - 10.10 hod.
Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den, v průběhu listopadu a prosince i v ambulanci v Suchém Dole 130,- Kč.
Ordinační hodiny: Po - Čt: 17.00 - 18.00 hod. Pá: 15.00 - 16.00 hod.
Veterinární ambulance Suchý Důl, MVDr. Kulich Miroslav

Poděkování všem, kteří svojí účastí podpořili dobrou věc, tedy benefiční akci „Když se v Polici setmí“
Dva dny před koncem letních prázdnin zažilo náměstí v Polici nad Metují velmi netradiční večer. Stovky lidí přitáhla tajemná atmosféra večera,
hudby, zpěvu, tance, akrobacie a světelných efektů. Dobrovolné vstupné bylo věnováno Nadačnímu fondu HOSPITAL BROUMOV. Polický symfonický
orchestr odstartoval zhruba dvouhodinový program, který byl vskutku mimořádný. Náměstí se proměnilo v jedno velké jeviště. Jednotlivá vystoupení
se odehrávala na různých místech náměstí, na terase Pellyho domů a za rozsvícenými okny radnice. Účinkující hudebníky a zpěváky doplnili akrobati
V.O.S. A. Theatre a chůdaři Long Vehicle cirkus. Všechny diváky spojovala zvědavost a k tomu dobrá myšlenka, díky které se podařilo vybrat
pro Nadační fond HOSPITAL BROUMOV přes 117 tisíc Kč, několik zlotých, pár euro a jednu rybí šupina pro štěstí!
Poděkování patří Městům Police nad Metují a Broumov, všem sponzorům, dále těm, kteří celou akci připravovali, především pak organizátorkám
celého večera - paní starostce Idě Jenkové a manažerce PSO, slečně Petře Soukupové. Výtěžek z koncertu bude využit k nákupu speciálních matrací
proti proleženinám a rehabilitačních pomůcek na oddělení lůžek následné péče broumovské nemocnice.
Více informací o činnosti Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV se dozvíte na www.nf hospitalbroumov.cz, přispět může každý, jsme vděčni
za jakýkoli finanční příspěvek, č. ú. 78-8888360207/0100. Podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni!
(redakčně zkráceno)

Jana Cónová, Informační centrum Broumovska

Školka v České Metuji
V novém školním roce 2016/2017 navštěvuje mateřskou školu celkem 13 dětí – šest chlapců a
sedm holčiček. Většina z nich je z České Metuje, dvě holčičky bydlí ve Žďáru nad Metují. Věkové
složení dětí je různé: od dvou do sedmi let, z toho čtyři děti ještě nedosáhly tří let a tři děti jsou
předškoláci. Do školky nastoupila nová paní učitelka, Bc. Veronika Navrátilová. Trochu jsme
pozměnili interiér herny. Děkujeme tatínkům za pomoc při stěhování!
Září je vždy měsícem adaptace ve školce. Děti se navzájem poznávají a sbližují, zvykají si
na odloučení od rodičů a na režim a pravidla ve školce. Díky nezvykle teplému slunečnému počasí
jsme mohli ještě hodně času trávit na školní zahradě. Teď už pozorujeme podzimní přírodu
při společných vycházkách. Zvládli jsme i první výlet. Jeli jsme se podívat do Police nad Metují
na podzimní výstavu v Pellyho domech a moc pěkné cirkusové představení bukovických školáků.
Těšíme se, že spolu pěkně prožijeme celý školní rok!
Mgr.Kateřina Voláková, učitelka MŠ

Metujská stezka s drakiádou
První říjnovou sobotu se konal druhý ročník Metujské stezky. Stejně jako v loňském roce měly děti společně s rodiči možnost na stezce vyzkoušet
netradiční věci, jako byla střelba ze vzduchovky, poznávání zvěře, hod granátem na cíl, poznávání chutí a vůní, orientaci v mapě a vázání uzlů.
Po návratu na hřiště si děti mohly opéct buřty a občerstvit se před drakiádou, která začínala odpoledne. Krásné počasí drakiádě přálo a děti
si vyráběly vlastní draky. Celé odpoledne zpříjemnila i ukázka modelů vláčků. Velice mě potěšilo, že se programu neúčastnili jen ti nejmenší,
ale i jejich rodiče a prarodiče. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na přípravě a průběhu Metujské stezky a drakiády podíleli.

Lenka Rutarová

Modelářský klub Česká Metuje informuje
V sobotu 15.10. 2016 se v Pellyho domech v Polici nad Metují uskutečnil první ročník soutěže plastikových, kovových a papírových modelů " Model
Cup Police". Členové MK Česká Metuje se zúčastnili nejen jako soutěžící, ale ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a kolegy z Modelářského
klubu Broumov tuto soutěž uspořádali. Ohlas a účast jak soutěžících, tak diváků nás pořadatele mile překvapily. Celkem soutěžilo 97 modelářů z celé
ČR a Polska s více než třemi sty modely. Naši borci se v „kotli“ neztratili. Devět našich modelářů získalo celkem 11 medailí!
Dvě dětské kategorie (letadla, automobily) dokonce malí Metujáci zcela ovládli!
Ostatně zde je výčet získaných medailí:
Míša Vaněčková 1. a 3. místo plast. auta děti , 2.místo Diorama děti
Ondra Vaněček 1. místo plast. modely - ostatní
Eliška Jägerová 2. místo plast. auta děti
Jakub Vaněček 2. místo plast. modely – ostatní
František Kollert 1. místo plast. letadla děti
Adam Eliáš 2. místo plast. letadla děti
Lucie Eliášová 3. místo plast. letadla děti
David Vaněček 3. místo kamiony a 3. místo letadla 1:144
Krásné první místo v kategorii kamionů získal pan Rutar - ten není sice členem našeho klubu , ale je rovněž Metuják . Takže, kolego, gratulujeme
a rádi Vás mezi sebou přivítáme!
(Poznámka: velice pěkné medaile vítězům vyrobila keramická dílna RAELIS paní Radky Eliášové!)

Pellyho domy: naší nejmladší modelářkou je Eliška Jägerová ( v pravém dolním rohu) a nejstarším členem Modelářského klubu je pan Karel Berka.
David Vaněček

Jubilea: k životnímu výročí přejeme upřímně vše nejlepší paní Libuši Lučanové (5. 9.), Daně
Vaněčkové (24. 9.) a Květoslavě Horváthové (4. 10.)!
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