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Informace obecního úřadu:




na konci září byl zkolaudován a předán do provozu teplovod. Prozatím je jeho provoz nastaven jako zkušební.
rekonstrukce mateřské školy je dokončena. Zbývá provést odvodnění a terénní úpravy. Celkové náklady na teplovod a rekonstrukci
mateřské školky budou zveřejněny po vyrovnání všech faktur.
restaurace: od 1.října 2015 je novým nájemcem restaurace v kulturním domě pan Pavel Roischl. Přejeme mu hodně podnikatelských
úspěchů a spokojených hostů!

Stručně z naší MŠ
Ve školce máme pro tento školní rok zapsaných celkem 14 dětí - 7 chlapců a 7 holčiček. Z toho je jedna dvouletá a čtyři
předškoláci. Přijato bylo celkem pět nových dětí. Oceňujeme stavební úpravy budovy školky - nová okna, vstupní dveře, topení
a fasádu!
Kateřina Voláková, učitelka MŠ

DSO Lesy Policka
Během měsíce září DSO Lesy Policka dokončily poslední projekt spolufinancovaný z programů EU pořízením univerzálního
kolového traktoru s lesnickou nástavbou. Jednalo se o zkrácené kolo na dočerpání peněz z Programu rozvoje venkova, a to
přímo určenou na lesní techniku. Celý projekt byl symbolickou tečkou za uplynulým obdobím, kdy jsme čerpali peníze z výše
uvedeného programu do lesních majetků, kde se dalo. V lesní technice jsme pořizovali od menších strojů pro obce aţ
po vyváţecí vlek s hydraulickou rukou, nebo příkopové rameno a nakonec traktor, ale není to pouze o lesní technice. V Polici
nad Metují proběhla rekonstrukce lesoparku, s výstavbou altánu na Stráţnici, výměnou zábradlí a umístěním mobiliáře ve spodní části lesoparku. Dalším
větším projektem byla oprava lesní cesty v Nízké Srbské, nebo zalesnění zemědělských pozemků v katastru Bělý. V České Metuji se podařily sehnat
peníze na obnovu lesních porostů po kalamitě Kyrill. V uplynulém období jsme finanční zdroje vyuţili nejen pro vlastní hospodaření sdruţených obcí,
ale i pro zlepšení takzvané společenské funkce lesa. Na přelomu měsíce září a října se otevírá první kolo dotací na nové pětileté období 2015-2020.
Pravidla na čerpání peněz se změnila, a to i vlivem menšího finančního objemu pro lesnictví. I tak připravujeme další projekty, v oblasti, kde jsou
na lesních majetcích největší problémy, a to jsou lesní cesty. Rekonstrukce lesní cesty v Machově na Bor, rekonstrukce lesní cesty na Ţděřině a oprava
některých úseků v Maršovském údolí. Protoţe se jedná o nákladné akce, je vyuţití dotačního programu nutností. Připravujeme i výstavby mobiliářů
na různých místech sdruţených obcí, nebo seminář o zákonu s názvem Nařízení o dřevě, především pro menší vlastníky lesů. Mimo čerpání peněz
z dotačních titulů vlastního hospodaření, nabízí DSO Lesy Policka ostatním vlastníkům lesů spolupráci jak s prodejem dřeva nebo správou jejich
majetku, tak i poradenství v dotačních titulech.
Luboš Binar

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Ţivotní prostředí 2014 – 2020
Jde o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva, poskytována je fyzickým osobám - majitelům rodinných domů prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Ţivotní prostředí. Předmětem podpory tedy bude výměna
nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za:
kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo
plynový kondenzační kotel.
Dále je moţné v rámci výše uvedených opatření provést: instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV(pouze v kombinaci
s výměnou hlavního zdroje tepla),„mikro“ energetická opatření ke sníţení energetické náročnosti objektu (zateplení střechy nebo půdních prostor,
zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod., oprava fasády, např. prasklin a dalších
poruch fasády – eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního - např. zádveří, dílčí výměna oken, výměna
vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáţ prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační
dvojskla). Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou dosahovat max. 20 tis. Kč.
Předpokládaná výše podpory
Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehoţ výše poskytnutých finančních prostředků z OP ŢP bude činit:
70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí
75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle (uhlí + biomasa),
80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu
Podpora můţe být navýšena o 5 % v případě, ţe je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako
prioritní území. V Královéhradeckém kraji se tato moţnost týká těchto obcí:
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), Jaroměř, Jičín, Valdice, Ţeleznice, Podhradí (JC), Česká
Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydţov.
Způsobilé výdaje:
Za způsobilé výdaje projektu budou povaţovány náklady na stavební práce, dodávky a sluţby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména
pak: stavební práce, dodávky a sluţby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp.
solární termické soustavy, stavební práce, dodávky a sluţby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně
dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového zdroje
tepla pro vytápění), náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k uţívání a k prokázání splnění technických
parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu), náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě,
ţe je jím prokazováno plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“, stavební práce, dodávky a sluţby spojené s povinnou realizací
opatření vedoucí ke sníţení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění. Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však
uznat výdaje uskutečněné před 15. 7. 2015).
Bliţší informace o dotaci lze získat na adrese http://www.kr-kralovehradecky.cz , odkaz „Kotlíkové dotace“.

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 kaţdoročního očkování. Dle výrobců je moţno nyní psy očkovat proti vzteklině jednou za dva aţ tři roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závaţnost této nemoci nechat psy kaţdoročně přeočkovat. Ne vţdy můţe být pes plně zdráv a tím plně imunitně
odpovídat tvorbou protilátek po očkování. Moţná i díky této pravidelnosti, u nás zaběhlé jiţ několik desetiletí, je ČR jiţ několik let prostá vztekliny.
Vakcinace v příhraničních oblastech je pak díky migraci divoké zvěře z Polska ještě doporučitelnější. Přeočkování kombinačních vakcín je nutné
kaţdoročně z důvodu nutnosti přeočkování ostatních psích viróz 1x ročně, jinak toto očkování ztrácí účinek. Během hromadného očkování si můţete
zakoupit odčervovací preparáty a preparáty proti zablešení. Záleţí 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 v sobotu 21.11. 2015.
Česká Metuje:
u hospody 9.45 - 10.00 hod.,
Ţďár nad Metují: u hospody 10.05 - 10.10 hod.
Ordinační hodiny:
Po - Čt: 17.00 - 18.00 hod.
Pá:15.00 - 16.00 hod.
Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v průběhu listopadu a prosince i v ambulanci v Suchém Dole 130,- Kč.
Veterinární ambulance Suchý Důl, MVDr. Kulich Miroslav, tel: 602 628 885

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vítání občánků:
V sobotu 26. 9. jsme mezi nás přivítali malé slečny - Aneţku Tauchmanovou, Natálii Zahradníčkovou a spolu s nimi Tomáška Chuchela .

K velmi významnému ţivotnímu jubileu upřímně blahopřejeme váţené paní Antonii Vajsarové (29. 9.), dále blahopřejeme paní Růţeně
Špačkové (18. 10.), Václavě Berkové (13. 9.) a Jitce Havránkové (16. 10.), a samozřejmě také panu Františku Špačkovi (16. 9.)!
Vzpomínka na letošní léto
Na přelomu prázdnin, 2. 8. 2015, pořádal Modelářský klub Česká Metuje a Český svaz bojovníků za svobodu zábavný program pro děti s názvem
„METUJSKÁ STEZKA“. Vše bylo skvěle připraveno, děti si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, hod granátem, učily se orientaci v přírodě a nechyběla
stanoviště se zdravovědou a myslivostí. Zajímavé stanoviště připravené paní Cibulkovou a paní Michelovou, kde děti poznávaly nejrůznější chutě
a bylinky, se těšilo velkému zájmu. Celá akce končila na hřišti, kde kromě opékání byla moţnost sportovního vyţití (volejbal, tenis, vybíjená aj.).
K vidění byly RC modely tanků a historického vojenského vybavení. Zmenšený svět lokomotiv představovala parní lokomotiva z počátku 20. století
zvaná „Čtyřkolák“. Příznivé počasí, procházka malebným Maršovským údolím a spokojené tváře všech účastníků svědčily o příjemně proţité neděli.
Všem pořadatelům patří velké poděkování!
Radka Kalousková (Hilscherová)

(foto: M. Vintrová, M. Hornychová)

Pozvánka
Modelářský klub Česká Metuje ve spolupráci z Českým svazem bojovníků za svobodu ZO Česká Metuje, Obecním úřadem Česká Metuje
a kamarády modeláři z Olešnice u Červeného Kostelce
Vás srdečně zvou na Výstavu modelářských prací svých členů a na jízdy RC tanků, RC vlaků
- to vše na modelářském tankodromu o rozměrech 8 x 10 metrů
28.10. 2015 od 10:00 hodin v sále kulturního domu v České Metuji
Všichni jste srdečně zváni!
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