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Vážení sousedé,
Máme po dovolených, děti po prázdninách a dokonce jsme se již přehoupli přes podzimní rovnodennost
(23.9.) do období, kdy se dny začínají zkracovat, počasí je nestálé a my zjišťujeme, co všechno bychom rádi
ještě dodělali. A toto platí i u nás na úřadě. V současné době zpracovává firma Envipartner pro obec Strategický plán rozvoje obce na příštích pět let. Součástí tohoto dokumentu jsou i besedy s občany a bylo jim
i vyplnění dotazníku s otázkami na téma „Jak se Vám žije v obci Česká Metuje“. Chtěl bych Vám všem, kteří
jste se vyplňování zúčastnili, hlavně poděkovat za inspiraci, která bude důležitá pro další práci vedení obce.
Zároveň, ne se vším co se v dotazníku objevilo souhlasím, ale věřte mi, že v rámci možností se snažíme řešit věci ve prospěch obce a Vás samotných. Jednu věc však musím přesto zmínit – narážka na neprofesionální přístup vedení obce bude nejspíš na místě. My skutečně nejsme profesionální politici …….
Přeji Vám všem krásně probarvený podzim a klidné dny

Informace z obecního úřadu

Váš starosta

Starosta a místostarostka se zúčastnili jednání DSO a DSO Lesy Policka. Jednání se stavebním úřadem v Polici nad Metují a odborem dopravy Městského úřadu v Náchodě.
Dne 17. 9. 2019 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde se projednávala tvorba strategického dokumentu. Firma Envipartner částečně vyhodnotila dotazníky a ukázala silné a slabé stránky
obce, příležitosti a hrozby. Největší hrozbou je úbytek obyvatel. Nejvíce v dotaznících byl kritizován nedostatek pozemků k výstavbě rodinných domů. Obec nemá žádné pozemky, na kterých by byla možná výstavba a výstavba na soukromých pozemcích je limitována územním plánem. Pokud bychom
chtěli územní plán změnit a najít nějaké plochy vhodné k výstavbě, není to otázkou jednoho roku, ale bohužel několika let. Dále byla kritizována komunikace obecního úřadu. Znovu nabízíme zasílání informačních emailů a SMS. V případě, že máte námět, jak komunikaci zlepšit, Vaše nápady rádi přivítáme.
Obec ukončila projekt centrální kanalizace a ČOV a byla oficiálně vyřazena z žádostí o dotace. I přesto obec hledá
řešení čištění odpadních vod. Do vašich schránek Vám byl doručen dotazník. Žádáme o jeho pravdivé vyplnění,
aby dotazník mohl sloužit jako podklad pro rozhodování, jak odpadní vody v obci čistit. V případě, že Vám dotazník nebyl doručen, je ke stažení na internetových stránkách obce, ve spodní části. Pokud dotazník neodevzdáte zpět na obecní úřad nebo nezašlete emailem, budeme mít za to, že si čištění odpadních vod budete řešit sami.

Nové byty v obci
Obec v současné době nechává zpracovávat studii na budoucí výstavbu bytů nad obchodem. Nadstavba je koncipována na dvě bytové jednotky s oddělenými vchody. Finální podoba i velikost bytů je stále ještě v řešení. Bez vypracované studie nelze využít dotace, které by výstavbu obecních bytů podporovaly.
Obec by ráda zrekonstruovala některé objekty, jako například kabiny na hřišti a autobusovou zastávku. Minulý
týden v kabinách došlo k výměně oken a rekonstrukce bude pokračovat. Bohužel jsou stále mezi námi spoluobčané, kteří objekty v obci ničí. Opakující se pomalování zastávky, rozbité lahve od alkoholu u kabin, stále vyhozený odpad před sběrným dvorem. Z tohoto důvodu upozorňujeme občany, že po obci budou z důvodu prevence
kriminality a bezpečnosti rozmístěny kamery a veškeré prohřešky na nich zaznamenané, budou přímo předávány Policii ČR k vyřešení. Bohužel po předchozích zkušenostech jiné řešení není možné. Obec by ráda zřídila
hřiště pro děti a obnovovala majetek, ovšem za předpokladu, že to někdo bude soustavně ničit, to není možné.

Doprava na Policku
Místostarostka se zúčastnila jednání s náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martinem Červíčkem ohledně dopravy na Policku. Na základě dohody s Mgr. Martinem Červíčkem, byl
Krajský úřad Královéhradeckého kraje písemně požádán o rozšíření zastavování vlaků. Bylo požádáno, aby v obci zastavovaly 4 vlakové spoje navíc. Jednalo se o spoje, které jsou využívány občany k dojíždění do zaměstnání a školy. Odpověď na tuto žádost byla zamítavá s tím, že zastavení vlaku, a to i pouze
na znamení, trvá 1 minutu, což zkomplikuje jízdní řád do takové míry, že tuto naši žádost nelze akceptovat.
Starosta a místostarostka se zúčastnili schůzky ohledně řešení vlakové a autobusové dopravy s pracovníky
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Ze strany kraje je plán, aby byla zřízena nová autobusová zastávka,
u vlakové stanice Žďár nad Metují, kdy by autobusová doprava navazovala na vlakovou. Toto však obnáší
poměrně náročnou úpravu komunikace k vlakovému nádraží ve Žďáře, která je finančně vysoká.
Než však k tomuto dojde, obec se znovu pokusí oslovit Královéhradecký kraj,
aby k určité úpravě vlakového jízdního řádu došlo a vlaky v obci zastavovaly.

Nadcházející akce
Srdečně zveme všechny seniory na první přednášku Virtuální univerzity třetího věku na téma Lidské zdraví.
Přijďte se podívat ve středu 2. 10. 2019 od 14.00 hodin a pak každou další druhou středu, za cenu 300,-Kč za
půl roku. Nebojte se, počítač doma nepotřebujete, samozřejmě je výhodou, ale se vším Vám rádi pomůžeme.
První lekci společenského tance můžete navštívit na sále Kulturního domu od 19 hodin v sobotu
5. 10. 2019. Tanečními pro dospělé provedou mistři Alžběta Černá a Pavel Macura. Neváhejte se přihlásit, volných míst je už pouze pár.
Drakiáda se uskuteční za příznivého počasí v neděli 6. 10. 2019 od 14.00 hod. na místním hřišti. Zveme malé
i velké, aby si zasoutěžili o největšího, nejmenšího a vlastnoručně vyrobeného draka, občerstvení zajištěno.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
NANOVOR
Restaurace na křižovatce všechny zve na zábavu, kde zahraje Nanovor, která se koná v sobotu 12. 10. 2019 od
20.00 hod.
Čert, Mikuláš a anděl budou dětem dne 5. 12. 2019 od 18.00 hodin rozdávat na sále Kulturního domu balíčky.
Předtím společně rozsvítíme Vánoční strom.
Věneček tanečních pro dospělé bude volně přístupný dne 7. 12. 2019 od 19. hodin. Přijďte si zatancovat společně s tanečními páry a připravit se na plesovou sezónu.
Dne 9. 12. 2019 na sále bude probíhat Vánoční Jarmark. Děti z mateřské školy budou prodávat své výrobky
vztahující se k Vánocům. O zábavu se postará dámská hudební skupina DAMTRIO.
Před Štědrým dnem se opět sejdeme na „Zpívání koled“ v naší kapličce. Přesné datum bude upřesněno.
Všichni jste srdečně zváni!

Jízda a parkování v obci
Žádáme všechny občany, aby respektovali a dodržovali zákon o provozu na pozemních komunikacích.
V
místě
autobusové
zastávky
byla
nainstalována
dopravní
značka
přikázaný směr objíždění vlevo. I přesto mnoho místních občanů projíždí přímo autobusovou zastávkou. Upozorňujeme, že toto chování bude následně Policií ČR pokutováno.
Na most naproti obecnímu úřadu byla přidána značka zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Dodržujte toto dopravní značení. Na tento most je zpracováván statický posudek a v případě jakékoliv nehody by viník zaplatil veškeré způsobené škody.
Místo před obecním úřadem není parkoviště, dbejte tedy na to, že pokud v tomto místě
zaparkujete, musíte ponechat volný průjezd k domům. Vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy
vozidla
zastavují
tak,
že
se
křižovatka
stává
nepřehlednou,
budou
vozidla
bránící
provozu
nekompromisně
pokutována
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ČR,
popřípadě
odtáhnuta.
Vždy když v obci zaparkujete, po vystoupení z vozidla se podívejte, jak jste zastavili a jestli jste ponechali průjezdný pruh alespoň 3 metry, protože to je šířka potřebná pro průjezd záchranné techniky. Buďte ohleduplní, nikdy nevíte, kdy tyto záchranáře budete potřebovat vy.

Dodržování místních vyhlášek
Množí se případy nedodržování místních vyhlášek. Ve vyhlášce o místním poplatku ze psů jsou vypsány
osoby, které jsou od poplatku osvobozeny. Například osoby s těžkým zdravotním postižením, či osoby, které
převzaly psa z útulku. I přesto však je nutné všechny psy nahlásit na obecní úřad, kde dojde k jejich registraci,
a dostanou známku. Upozorňujeme občany, že nepřihlášení psa na obecním úřadu je porušením vyhlášky.
Zároveň upozorňujeme majitele psů na povinnost označit psa mikročipem do 1. 1. 2020. Tato povinnost vyplývá
z novely veterinárního zákona, kdy za neoznačení psa mikročipem může být uložena pokuta
až do výše 20.000,-Kč.
Dodržujte
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uvedené
ve
vyhláškách.
Povinností
je
každý
rok
zaplatit poplatek za odpady do 31.5. Stále však mnoho občanů tento termín nedodržuje.
Nenechávejte své psy volně pobíhat po obci a zabezpečte své pozemky tak, aby nemohlo dojít k útěku psa.
Zároveň
se
v
obci
neřízeně
množí
kočky.
V
případě,
že
nechcete kočky záměrně množit, nechte své kocoury a kočky vykastrovat. Kočičí exkrementy ohrožují děti v obci! Exkrementy jsou na hřišti, před obchodem i na zahradě mateřské školy.

Pečovatelská služba
Obec Česká Metuje uzavřela s Policí nad Metují smlouvu o poskytování pečovatelských služeb.
V případě, že by některý z našich občanů potřeboval pečovatelskou službu, neváhejte kontaktovat obecní úřad v České Metuji nebo přímo sociální odbor Městského úřadu Police nad Metují. Pečovatelka přijede přímo k Vám domů. Ceník služeb je k dispozici na obecním úřadu, nebo na sociálním odboru.

Obchod a pošta
V
ží
ti
ží

současné době přebírá obchod a poštu paní Lucie Tůmová. Veškeré objednávání zbosi už řídí sama. V případě, že máte nějaké požadavky na zboží nebo připomínky, či stížnosk chodu obchodu, obracejte se přímo na paní Tůmovou. Vzhledem k tomu, že někdy zbo(především pečivo) chybí, jindy zase přebývá, je možné si ho na jednotlivé dny objednat.

Mateřská škola
Ve školce se to hemží malou drobotinou. Je slyšet dětské štěbetání, křik, pláč i smích. Když se sejde všech čtrnáct dětí najednou, stačí to na společnou hru i práci. Letos je to vyrovnané – 7 chlapců a 7 holčiček. Věkově
od dvou do sedmi let. Pro představu tři děti ještě nedosáhly tří let, předškoláků je pět. Většina dětí je místních, jeden chlapec z Dědova a tři děti ze Žďáru nad Metují. Do školky nám přibyly čtyři nové děti. Postupně
si zvykají na odloučení od maminky, nové prostředí, děti a paní učitelky. Zvládly už i první výlet. Byli jsme
se podívat v Dědově na naši školkovou hruštičku a lesem jsme se vrátili zpátky do školky. Děti se zabavily
sběrem lesních plodů a cesta nám příjemně utekla. A tak se těšíme na další pěkně společně strávené dny.
Učitelky MŠ Česká Metuje

Životní jubilea
V měsíci září oslavili:

paní Františka Berková (5.9.)
pan Ivan Kraus (6.9.)
paní Alžběta Tupcová (18.9.)
paní Katarina Tomášová (26.9.) a pan Karel Šafář (27.9.)
Následně svá jubilea oslaví:
paní Věra Berková (20.10.), pan Jiří Hanuš (31.10.)
paní Vlasta Svědíková (4.11.)
paní Antonie Svobodová (4.11.)
paní Zdeňka Pacholová (14.11.)

Všem přejeme hodně zdraví!!!
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