Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
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Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
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Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
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ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
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Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
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Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
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Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
starosta

Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
starosta

Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
starosta

ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
starosta

Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
starosta

Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
starosta

Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
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Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
starosta

Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
starosta

ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
starosta

Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
starosta

Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
starosta

Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
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Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
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Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
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ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
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Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
starosta

Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
starosta

Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
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Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
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Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
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ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
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Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
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Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
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Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
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Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
starosta

Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
starosta

ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
starosta

Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
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Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
starosta

Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
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Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
starosta

Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
starosta

ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
starosta

Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
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Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
starosta

Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
starosta

Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
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Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
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ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
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Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
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Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
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Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
starosta

Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
starosta

Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
starosta

ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
starosta

Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
starosta

Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
starosta

Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
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Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
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Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
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ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
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Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
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Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
starosta

Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
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Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
starosta

Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
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ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
starosta

Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
starosta

Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
starosta

Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
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Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
starosta

Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
starosta

ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
starosta

Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
starosta

Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
starosta

Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
starosta

Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
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Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
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ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
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Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
starosta

Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
starosta

Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
starosta

Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
starosta

Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
starosta

ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
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Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
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Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
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Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
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Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
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Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
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ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
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Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
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Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
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Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
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Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
starosta

Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
starosta

ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
starosta

Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
starosta

Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
starosta

Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
starosta

Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
starosta

Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
starosta

ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
starosta

Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
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Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
starosta

Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
starosta

Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
starosta

Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
starosta

ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
starosta

Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
starosta

Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
starosta

Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
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Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
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Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
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ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
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Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
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Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
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Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

Informace pro občany – únor 2021
Vážení občané,
s naším prvním opožděným vydáním zpravodaje bych Vám chtěl do roku 2021 popřát hodně zdraví
a pracovních a osobních úspěchů. Všem, kteří se podílíte na tom, aby naše obec fungovala a žila,
ať už zastupitelům nebo členům dobrovolných spolků, za jejich práci velice děkuji, ikdyž je
v současné době velmi omezena. Život v celé zemi se svým způsobem zastavil kvůli již rok trvající
celosvětové pandémii. Proto bude asi nejdůležitější přát do nového roku to zdraví, anebo spíš silný,
odolný organismus, který tu nemoc zvládne. Neboť se domnívám, že se nevyhne nikomu z nás. I
náš úřad byl na začátku února, zcela ochromen.
Situace v naší zemi je velmi vážná, Počet osob hospitalizovaných s onemocněním covid19 v těžkém stavu je nejvyšší od počátku epidemie, a to i přes nižší počet celkových hospitalizací a
nižší počty nakažených. Bohužel se už i náš okres dostal mezi nejohroženější místa a situace v
náchodské nemocnici plní přední stránky novin.
Informací v médiích je tolik, že se v nich soudný člověk nevyzná. V této situaci je módou
obviňovat vládu, EU a všechny odpovědné kolem z neschopnosti, chybějící vize do budoucna,
chaotičnosti při řízení pandémie atp. Ve skutečnosti žádná vize ani existovat nemůže. Lékaři zjišťují,
že virus nekosí jenom důchodce, tlouštíky a těžce nemocné s vážnými chorobami, ale rozsah jeho
řádění je daleko větší a zahrnuje velký počet mladších obětí. Jedinou vizí je tedy s pokorou čekat
jak úspěšné budou vakcíny, jak účinné budou léky, které vědci a lékaři postupně proti covidu-19
vyvíjejí. Věřme tedy, že zmatené a chybné kroky, které provázejí covid-19 již od ledna 2020, a to na
celém světě, je důsledek improvizací při snaze vyrovnávat se s touto novou epidemií, a ne důsledek
jakýchsi vyšších zájmů, jak jinak než finančních. A že postupem času získají vědci a lékaři lepší a
lepší informace, jak proti koronaviru a jeho novým mutacím či kmenům postupovat. Na druhou
stranu, v současné době se v plné nahotě ukazuje, jak celé naší společnosti ubližuje dlouhodobé
politikaření místo budování systematické a efektivní administrativy.
Sami můžeme pomoci opravdu jen tím dodržováním vládních hygienických opatření. Tento
termín je už značně diskreditován, nakonec i díky těm, kteří vyzývají k jejich dodržování, ovšem svůj
význam skutečně mají, stačí se podívat do statistik některých sousedních zemí, které mají tu
disciplínu trochu víc v krvi ….
Dopad pandemie na naší ekonomiku bude velmi vážný a oprávněně se obáváme, jak to naše
ekonomika do budoucna zvládne. Tady se nelze nad některými restriktivními kroky vlády než
podivovat. Dotknou se jistě veřejných financí, tedy rozpočtů obcí a krajů. I naše obec počítá
s rozpočtem o mnoho nižším než ve skvělém roce 2019.
V lednu každoročně detailně připravujeme rozpočet. Letos to bylo trochu jinak, jednak jsme ho
částečně promarodili, ale především, s ohledem na ekonomickou situaci naší země, i po schválení
daňového balíčku ve sněmovně, vlastně nevíme, s jakou částkou můžeme počítat, údaje
v kalkulačce rozpočtového určení daní se často mění. Na veřejném zasedání zastupitelstva jsme
schválili rozpočet, kde předpokládáme příjem 5,63 mil. Kč, snad přibližně stejný jako v roce
loňském. Ovšem skutečnost může být jiná, patrně horší.
V prosinci byla dokončena stavba kanalizace v úseku od čp.50 k čp.30, chybí připojit jeden
rodinný domek a samozřejmě plánujeme osazení zábradlí na opravenou opěrnou zeď
Hlavňovského potoka. Práce provádí firma MOVIS Hronov. Tato firma také vyhrála výběrové řízení

na rekonstrukci parkoviště u školy, což bude nejzásadnější stavební akce v tomto roce. Bude
vybudováno 6 míst nad autobusovou zastávkou a 2 místa nad zahradou restaurace. Rozšíří se
chodník u základní školy, upraví vchod do objektu školy, čímž se zvýší bezpečnost dojíždějících
dětí. A součástí projektu bude i výměna letité azbestové kanalizace ze školy. Rozpočet akce je 3 mil
korun, polovinu jsme již dostali z dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program obnovy
venkova – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. Pokud nedojde k nějakému
nepředpokládanému propadu daňových příjmů, nebude nutné si na zbylou částku brát úvěr. Po
skončení akce osadíme nad autobusový záliv novou autobusovou čekárnu a máme připraveno i
překvapení, leteckou a cyklistickou mapu, aby ta naše náves trochu prokoukla. Tak ještě ta hospoda
u Berků …
V tomto roce s největší pravděpodobností též začneme s postupnou rekonstrukcí veřejného
osvětlení. Žádost o dotaci u Národního fondu životního nebyla úspěšná, ale projekt obsahoval
mnoho ne nezbytných úkonů, nutných pro splnění podmínek dotace. Máme spočítáno, že to
zvládneme svépomocí za stejné peníze i bez dotace, počítáme s částkou 1 milion korun. Výsledkem
bude úspornější provoz, provoz osvětlení do delších nočních hodin a též nezanedbatelná úspora
energie. Šest svítidel bude instalováno na komunikaci k Pěkovu.
Počítáme též s rekonstrukci požární nádrže, ovšem komunikace s projektanty Agroprojekce
Litomyšl se trochu zpomalila, máme sice již rozpočet, ale nemáme stavební povolení. Takže letos
se pokusíme vyřešit dotaci u Ministerstva zemědělství a pokud budeme úspěšní, realizovali bychom
akci v r.2022. Ministerstvo financí vypíše v březnu dotaci na rekonstrukce havarijních stavů ve
školských zařízeních pro obce do 3000 obyvatel. Přihlásíme tam rekonstrukci kotelny v naší škole.
Na ní jsme trochu zapomněli, po 21 letech provozu bude nevyhnutelná. Z drobnějších akcí, které
musíme provést, nebo jsme je slíbili, jsou to opatření proti velké vodě nad Drahami a vysazení
živého plotu v úseku silnice u Kutíkových neboť umístění svodidel v tomto místě prostě není možné.
Bohužel, z finančních důvodů musíme odložit prodejnu a výstavbu bytů v ní. Možná je to tak
lepší, zdá se, že doba, kdy se bude masívně podporovat výstavba obecních bytů, je prý otázkou
několika let, samozřejmě s ohledem na vývoj ekonomiky.
starosta

Informace k očkování proti COVID-19
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky, je téma očkování obyvatel proti
NEMOCI covid-19. Zde jsou základní informace, které se týkají očkování v našem regionu.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer a
BioNTech. DO ČR by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a
březnu cca 300-400 tisíc dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti
prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj to je 5,4% z celkového množství dávek. Očkovací centrum
Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2478 dávek. Předpoklad pro únor je 4032 dávek. a
pro březen 4650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti
hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, klienti a zaměstnanci domovů důchodců,
zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry našeho regionu a od 18.ledna
také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrz rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální registrační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu K. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizová štáb Královéhradeckého kraje připravuje
s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra
z kapacitních důvodů již nevyhovující, nové prostory, kde bude možné očkovací centrum
provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V okrese Náchod žije více než 5 tisíc obyvatel starších 80 let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládá se v únoru a březnu rozšíření
skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii
zdroj : www.nemocnicenachod.cz

…. k tomu na doplnění: jak se zdá, registrace očkování není úplně snadná, předpokládám, že
k jejich zvládnutí vypomůžou seniorům jejich mladší příbuzní, přesto, pokud byste někteří z Vás
potřebovali, můžeme Vám s registrací na úřadě pomoci, snad to zvládneme …..
starosta

Respirátory FFP-2
Od úterý 23.února je povinností občanů nosit ve veřejných prostorách jako jsou obchody, úřady,
nemocnice nebo ve veřejné dopravě respirátory typu FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky
položené na sobě.
Určitý počet respirátorů FFP2 jsme pro potřeby našich občanů přednostně
zakoupili, určitý počet respirátorů jsem dokonce obdrželi od KH kraje, stejně tak
naše škola. Předpokládám, že část občanů je již zásobena, ale těchto 150 ks bude
na úřadě k dispozici, na osobu bude možnost požádat o 2 respirátory. Pro děti a
seniory budou zdarma, ale co je zdarma, s tím se plýtvá, dospělé tedy poprosíme
o příspěvek 20 Kč/ks.
starosta

ODPADY
Z médií již možná víte o schválené novele odpadového zákona, která zdražuje skládkování
komunálního odpadu, a to v položce poplatku za uložení do země, a to z nynějších 500 Kč na 800
Kč. Jestli to povede k vyšší míře využití odpadních surovin, což si osobně já vůbec nemyslím, se
teprve ukáže. Zatím úředníci MŽP nemají moc důvodů se bíti v hruď. Díky iniciativě Svazu měst a
obcí se podařilo do zákona vpašovat pro obce vyjímku, a to slevu na prvních 200 kg komunálního
(popelnicového) odpadu na občana, za původních 500 Kč za tunu. Tedy, prvních 71200 kg
popelnicového odpadu budeme mít za nižší cenu než kilogramy následující. Způsob, jakým bude
poplatek sledován a evidován, je docela složitý oříšek, naštěstí reaguje skládková společnost
Marius Pedersen, které k tomuto kroku budou obce udělovat oprávnění. Jen připomenu, že tento
poplatek je jen zlomkem ceny za likvidaci popelnicového odpadu, je příjmem Státního fondu
životního prostředí a je přerozdělován z velké míry na obec, v jejímž katastru skládka leží. Tyto obce
se pak obyčejně chlubí tím, že mají tak dokonalý systém odpadového hospodářství, že jejich občané
nemusí za komunální odpady platit vůbec, no, není divu…..
V roce 2020 jsme vynaložili tyto částky na likvidaci odpadů :
 svoz komunálního a velkoobjemového odpadu
326349,- ... 122 % oproti r.2019
 likvidace nebezpečného odpadu
29172,- ... 187 % oproti r.2019
 likvidace bioodpadu
19240,- ... 91 % oproti r.2019
Příjmy byly následující :
 odměna od Ekokom a.s.za vytřídění surovin
74684,- .... 111 % oproti r.2019
 platby od občanů
185166,- ... 100 % oproti r.2019
Rozdíl v příjmech a výdajích je tedy minus 114911 Kč. Vydělením počtem 365 občanů vychází, že
obec doplácí na každého občana částku 315 Kč.
Bohužel, náklady na likvidaci odpadů v budoucnu určitě porostou. Proto se budeme muset zabývat
zvýšením platby na občana. Je to rozhodnutí nepopulární, ale věřím, že zdražení o 50 Kč na rok
2021 nám občané nevyčtou, určitě budeme tuto věc konzultovat s okolními obcemi.
Jak finanční situaci zlepšit ? Nadále důsledně třídit sklo, papír a plasty. Ovšem nezanedbatelnou
položkou v ceně jsou náklady na dopravu, tedy vyplňovat barevné kontejnery na 100%, např.
objemné kartonové krabice sešlapovat, aby nezabíraly tolik místa. Na druhou stranu, do kontejnerů
nepatří vše a alibistické odkládání odpadu ke kontejnerům ničemu nepomůže. Tady ovšem nemáme
důkazy, může to tam odkládat kdokoli projede kolem. Jinak je třídění využitelných složek
komunálního odpadu v naší obci na velmi slušné úrovni.
starosta

Placení místních poplatků – do 30.6.2021
Vzhledem k situaci žádáme občany, aby využili možnost zaplacení místních poplatků za odpady a
psi převodem z Vašeho účtu na účet obce č. 3220551/0100. Do variabilního symbolu uveďte Vaše
číslo popisné, případně do poznámky k platbě jméno, či o který poplatek se jedná.
Sazby poplatků platné pro rok 2021:
Místní poplatek ze psů:
200 Kč / 1 psa, 250 Kč / za dalšího psa téhož majitele
150 Kč / za psa, jehož majitel je osoba starší 65 let, 200 Kč / za
dalšího psa téhož majitele (osoba nad 65 let)
Místní poplatek za odpady:
550 Kč / za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu
550 Kč / za fyz. osobu, která má ve vlastnictví stavbu k individ.
rekreaci, byt, nebo rodinný dům, kde není přihlášena žádná osoba
Známku na popelnici, kterou bude nutné mít nalepenu od 1.7.2021 Vám vhodíme do poštovní
schránky v případě trvale žijících občanů.
Svozovým dnem pro rok 2021 je stanoven pátek v každý sudý týden.

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, bude na celém území České
republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání organizuje, řídí,
koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků
zabezpečuje Český statistický úřad.
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26.března 2021 na sobotu 27.března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Sčítání podléhá
každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na území ČR udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
každá další fyzická osoba, která je na území ČR a též každý dům (i neobydlený) a každý byt (i
neobydlený). Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník
domu nebo správce.
Průběh sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.3.2021. Do 9.4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce formulářů
do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický
kontakt venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 304050.
Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR a
dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby, které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí s
individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti
je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Tato informace je pár dní stará, ačkoli se o ní možná v médiích hovořilo, ale v záplavě
pandemických zpráv zanikla. Předpokládám, že v březnu bude v médiích mnohem více informací.

Ale shrneme-li to, bude to patrně takto:
 letos Vás nebudou navštěvovat sčítací komisaři, jako tomu bylo před 10, resp. 20 lety
 od 27.3. do 9.4. budou k dispozici formuláře online na www.scitani.cz
 kdo neodešle elektronický formulář, obdrží do schránky listinný formulář, a to od 17.4., nejdéle
do 26.4.
 listinný formulář musí vyplnit a odevzdat do 11.5., nejlépe na pobočce České pošty
 kdo by měl s vyplněním formulářů potíže, samozřejmě mu rádi na úřadě pomůžeme, určitě bude
možné odevzdat formuláře na úřadě, pokud je doručíte dříve než 10.5.
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Výstavba sportovního areálu
Na četné dotazy na situaci kolem výstavby sportovního areálu sděluji, že investor, manželé Haukovi, dostali
od stavebního úřadu MÚ Police nad Metují stavební povolení. Současný otřesný stav tenisových kurtů se
tedy konečně změní k lepšímu.
starosta

Škola zblízka i na dálku
V prosinci a lednu se na naší škole učilo tak, že do školy chodili žáci 1., 2. a 4. ročníku. Dvě paní
učitelky onemocněly před Vánoci koronavirem, ale od té doby školu navštěvují skoro všichni v
pořádku.
Žáci 3. a 5.ročníku zůstávali doma, spojeni se svou paní učitelkou prostřednictvím videokamer a
podporováni rodiči. S odstupem času bych ráda napsala, že se všem dětem bez výjimky daří online
vyučování účastnit a zvládat ho. Některým dětem pomáhají na dálku i naše paní asistentky, které
se spojují telefonicky s těmi, kdo to potřebují.
Dlouhodobá online výuka ale většině dětí v tomto věku nevyhovuje, ani my
učitelé z ní nejsme nadšení. Proto vyhlížíme datum návratu dětí prvního stupně
do škol. Jeden z návrhů, který bylo možno zaznamenat i v médiích, je určitá
výjimka pro málotřídní školy, kdy by i v 5.stupni PES mohly navštěvovat školu
prezenčně všechny děti prvního stupně. Při dodržení všech nařízení to dává
smysl, naše škola má celkem 39 žáků, což je stejné množství jako dvě
plné třídy na velké škole. Zvažuje se i možné testování žáků, vše je
ale v jednání a žádnou vyhlídku na nejbližší dny nemáme.
Leden skončil předáváním pololetních vysvědčení, na naší škole
tradičně se známkami. Únor nás přivítal týdnem jarních prázdnin,
které si děti alespoň pár dní mohly užít na sněhu. Doufám, že si děti, rodiče i učitelé odpočinuli.
Většina tradičních aktivit, které zpestřovaly vyučování, jako výlety, soutěže, karneval a další,
nemohou letos probíhat. Některé se ale daří realizovat online - např. Kroužek komunikace v AJ pro
starší děti. Podobně v nejbližších dnech začne i kroužek, kde si děti budou s paní učitelkou číst a
rozvíjet své čtenářské kompetence.
Přes vzdálenost, která nás dělí, jsme dětem vybraly básničky, pro každého co nejvíce na míru.
Recitační přehlídka online? Proč ne, i když raději bychom zůstali u původní verze.
Poslední, co bych ráda připomněla, je dlouhodobá aktivita naší družiny. Paní vychovatelka měsíc
co měsíc umísťuje na krásná místa v okolí krabičku s razítkem z naší školy. Úkolem dětí je společně
s rodinou místo navštívit, krabičku podle nápovědy nalézt a otiskem razítka si potvrdit ve svém
Putovníčku další ,,úlovek". Pokud se chcete přidat, neváhejte, na stránkách naší školy se dozvíte
potřebné informace a určitě poznáte místa, na kterých jste ještě nebyli.
Lenka Karpfová

Česká pošta Police nad Metují - změna provozní doby
Od 1. 3. 2021 je zrušena otevírací doba v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. na pobočce České pošty
v Polici nad Metují

