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Hospůdka "Na návsi"
ve Velkém Dřevíči
Vás zve
nejen na každodenní menu (výběr z pěti hlavních jídel), ale i k
odpolednímu a večernímu posezení.
Blíží se čas vánoční, zkuste se zastavit a pozvat rodinu,
přátele a spolupracovníky na něco dobrého k jídlu a k pití.
Mimo stálé nabídky minutkových jídel Vám můžeme ještě
každý pátek večer nabídnout nějakou naši specialitu, jakou
jsou pečená vepřová kolena, tatarák, steaky z krkovice s
různými omáčkami a dipy, sýrové nebo bramborové
speciality. Různé druhy káv, pohárů a domácí tiramisu doladí
Vaše chuťové buňky.
Prostředí je vhodné i pro děti, protože u nás se nekouří.
Kapacita hospůdky je 45 míst. Bezbariérový přístup a
vyhrazené parkoviště pro hosty je u nás také samozřejmostí.
Pokud se Vám nebude chtít domů, můžete přespat v
apartmánu přímo nad hospůdkou.
Zavolejte si na telefon 608 213 154 a my budeme
naslouchat Vašim přáním. Foto na www.na-navsi.cz

Těší se na Vás kolektiv

Hospůdky "Na návsi"

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám touto cestou popřát jménem svým, jménem
Zastupitelstva městyse Machov i zaměstnanců úřadu klidné
a spokojené prožití vánočních svátků.
Zároveň bych Vám rád popřál, aby nový rok přinesl pevné zdraví,
lásku, spokojenost, vzájemnou úctu a naději v co nejlepší
budoucnost. A také hodně úspěchů ve Vašem osobním životě
a splnění všech Vašich přání.
Ing. Jiří Krtička - starosta

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 11. 2010 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 110 obyvatel.V průběhu září 2010 - se odhlásilo: 7 občanů
- se přihlásili 2 občané
- zemřel:
1 občan.

Společenská kronika
V měsíci prosinci 2010 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní
Vlasta Vacková z Nízké Srbské – dožila se 85 let. Jménem zastupitelstva městyse i jménem
všech spoluobčanů přejeme oslavenkyni hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
V sobotu dne 27. listopadu 2010 se uskutečnil svatební obřad – do stavu manželského
vstoupili snoubenci Ing. Bc. Barbora Stunová a Ing. Vlastimil Bryksí. Oddávající paní Ivana
Doležalová i matrikářka paní Lada Krbová uskutečnily tento obřad na přání snoubenců

v krásném zasněženém prostředí „U studánky“ pod Borem. Ještě jednou přejeme
novomanželům hodně štěstí na společné cestě životem.

Poplatek – likvidace odpadů
Úřad městyse Machov oznamuje všem spoluobčanům, že místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů zůstává pro rok 2011 ve výši 500,- Kč na poplatníka. Poplatek je možno hradit na
úřadu městyse hned od ledna 2011.
MK

Pracovní doba úřadu městyse o svátcích
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům, že úřední hodiny pro veřejnost budou o
letošních vánočních svátcích následující: 20.-22. 12. normální provozní doba
čtvrtek 23.12. - zavřeno
pondělí 27.12. – do 17,00 hod.
středa 29.12. – do 15,00 hod.
V roce 2011 bude úřad otevřen od pondělí 3. ledna.

Ordinace praktického lékaře o svátcích
Ordinace MUDr. Maršíka oznamuje všem pacientům, že v době vánočních svátků bude
ordinace v Machově v provozu ve čtvrtek 23.12. a ve čtvrtek 30.12.2010. V pondělí 27.12.
bude ordinace zavřená.

Skibusy na Odolov a Karlów
CDS Náchod připravila pro zimní sezonu 2010/2011 provoz skibusů na linkách Náchod
– Karlów a Náchod – Hronov – Č. Kostelec – Malé Svatoňovice – Odolov. Skibusy budou
v provozu každou sobotu od 25. 12. 2010 do 26. 2. 2011 podle jízdního řádu, který je
k dispozici na webových stránkách www.machov-obec.cz, nebo vytištěný na Úřadu městyse
Machov

Zimní noviny Kladského pomezí
Ve všech informačních centrech okresu i na Úřadu městyse Machov jsou k dispozici
Zimní noviny Kladského pomezí. Dočtete se v nich, kam vyrazit za zimními krásami, o
lyžařských areálech i krytých sportovištích. Noviny také potěší milovníky adventu i vánoc,
kteří se zde dočtou o tradičních zvycích u nás i v Polsku. Noviny jsou zde k dispozici zdarma.

Svoz komunálního odpadu v roce 2011
Firma Marius Pedersen, která v Machově zajišťuje svoz komunálního odpadu, oznamuje
všem občanům, že pravidelný čtrnáctidenní svoz bude i nadále vždy v pátek v každém lichém
týdnu. První svoz v roce 2011 tak proběhne v pátek 7. ledna a pak vždy po čtrnácti dnech.
Poslední svoz komunálního odpadu v letošním roce vychází na Štědrý den, tj. 24. 12.
2010. Tento svoz se uskuteční, i když jde o svátek.

3. Tradiční štědrovečerní vytrubování
Vážení občané,
jak už se stalo tradicí, i letos ve vánočním čase jsme pro Vás připravili
oblíbené štědrovečerní vytrubování – hraní vánočních koled v podání několika

místních muzikantů pod vedením pana Manfréda Koláčného. Vytrubování se
uskuteční
dne 24. prosince 2010 v 15,00 hod. před Úřadem městyse Machov.
Srdečně Vás tedy zveme k chvilce zastavení v tom předvánočním shonu
a poslechu několika vánočních skladeb. Zároveň tímto tlumočíme i pozvání
pana Hubky, který otevře při této příležitosti restauraci v Obecním domě, abyste
se mohli zahřát grogem či svařákem. Otevřeno bude do 17,00 hod.

4. Pozvánka na obecní ples

Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
ve spolupráci s restaurací Obecní dům Machov

pořádá na sále restaurace

„Obecní dům“ v Machově

dne 29. ledna 2011 od 20 hod.

3. Machovský ples
K tanci a poslechu hraje skupina Expedice Apalucha z Opavy
Taneční vystoupení: Dívčí skupina Star West z Trutnova
Vstupné 100,- Kč – v ceně je vstupenka, místenka a tombola (tombola bude
losována pouze z prodaných vstupenek).
Společenský úbor, vstup od 16 let.
Odvoz po skončení plesu zajištěn.
Předprodej místenek v prodejně průmysl. zboží v Machově od 24. do 28.1.2011

K tanci či příjemnému posezení zvou pořadatelé.
5. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 24.12. – Štědrovečerní vytrubování – před úřadem městyse v 15,00 hod.
26.12. – Vánoční volejbalový turnaj od 9,00 hod. v machovské tělocvičně
31.12. – Silvestrovskej vejšlap k Čertově skále, 13-15 hod. Čertova skála, Police
Leden: 13.1. – 6 nachodniku – koncert, Čapkův sál Hronov, 19 hod.
15.1. – Hasičský ples – SDH N. Srbská, Obecní dům Machov, hraje PP Broumov,
20.1. – Island – kolem dokola, cestopisná přednáška,, Pellyho domy v 19 hod.
22.1. – Myslivecký ples v České Metuji, BTK, myslivecká kuchyně, 20 hod.
25.1. – Občanský průkaz – tragikomedie ČR, kino Police od 19 hod.,
29.1. – 3. Machovský ples – pořádá městys Machov, Obecní dům, 20,00 hod.
29.1. – Městský ples Police, Pellyho domy od 20 hod., vstupné 100,- Kč, Relax Band
Na 6. 3. je připraveno v Machově divadelní představení polických ochotníků „Ptačí klec“

6. Zrušení kontaktního místa Státní sociální podpory v Polici n. Met.
Úřad práce v Náchodě informuje všechny klienty Státní sociální podpory, že na základě
rozhodnutí Ministerstva práce a soc. věcí se s účinností od 1.1.2011 ruší kontaktní místo SSP v Polici
nad Metují. Činnost tohoto místa bude ukončena ke dni 15.12.2010. Agenda bude převedena na
kontaktní místo SSP v Náchodě, kde bude pracovní doba: Po a St 8,00-17,00 hod., Út, Čt a Pá 8,0013,00 hod. Adresa kontaktního místa: Kladská ul. 1092, Náchod (budova Úřadu práce, přízemí). Tel.:
950 138 503, 950 138 331.

7. Informace pro polatníky daně z nemovitostí od roku 2011 (Bělý)
Finanční úřad v Náchodě oznamuje všem majitelům nemovitostí v katastrálním území Bělý, že
zde byly pozemky ve zjednodušené evidenci převedeny do parcel katastru. Od roku 2011 se u
veškerých pozemků v tomto katastrálním území stává poplatníkem daně z nemovitostí vlastník
pozemku (nikoliv nájemce, jak tomu bylo dosud).
Z výše uvedených důvodů tak vzniká na rok 2011 povinnost podat daňové přiznání (nové nebo
dílčí): - vlastníkovi pozemku (veškeré jeho pozemky, včetně těch, které byly do roku 2010 pronajaty a
daň z nich odváděl nájemce),
- dosavadním nájemcům (daňové přiznání bez pozemků, které mají pronajaty).
Daňové přiznání (nové či dílčí) je nutno podat Finančnímu úřadu v Náchodě nejpozději do 31.
ledna 2011.
Přiznání k dani z nemovitosti lze zpracovat i elektronicky s využitím daňového portálu na
internetové adrese http://eds.mfcr.cz, kde jsou rovněž uvedeny aktuální ceny zemědělských pozemků i
sazby ostatních druhů nemovitostí.

8. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 29. 11. 2010 se uskutečnila pracovní porada starosty a zastupitelstva. Na programu bylo
mimo jiné projednání těchto bodů:
- nákup lesní techniky přes DSO Lesy Policka,
- pokračování projektových prací na akci „Splašková kanalizace v Machovské Lhotě a částech
Machova a Nízké Srbské“ na základě obdržení dotace 250 tis. Kč od Královéhradeckého
kraje,
- nový jednací řád Zastupitelstva městyse Machov,
- nákup konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ a MŠ Machov,
- příprava 3. Machovského plesu,
- rozhodnutí SUS Náchod o neudržování úseku státní komunikace Bělý – u “Panenky Marie”
nad Bělým, postup jednání,
- povolení k umístění znaku Machova na “Kvíčerovské oplatky”,
- informace o úpravě jízdních řádů autobusů od prosince 2010,
- další postup při realizaci akce “Úprava koryta Źidovky – studie odtokových poměrů”,
- objednání divadelního představení “Ptačí klec” na březen 2011 a další...

9. Různé informace z obce
Zimní údržba komunikací v obci, informace z dopravy
Přelom listopadu a prosince přinesl i do Machova velký příděl sněhu. To samozřejmě
vždy znamená spoustu problémů se zimní údržbou komunikací – odklízením sněhu i

zajištěním sjízdnosti místních komunikací. Okamžitě se objevilo i několik stížností občanů na
způsob údržby i rychlost odklízení sněhu. Věříme, že každý rozumný člověk chápe, že i když
veškerá nasmlouvaná technika je v provozu často od dvou hodin v noci, není možné vyhovět
všem tak, aby v šest ráno byly protaženy veškeré místní komunikace a sníh byl odklizen. Je
zpracován plán údržby, podle kterého se postupuje. Prioritou jsou ty cesty, kde jezdí autobus,
dále provoz Xavergen a poté následuje údržba ostatních komunikací v určitém pořadí tak, aby
traktor nemusel přejíždět z jedné části obce do druhé. Je jasné, že tak dlouhá obec, jako je
Machov, včetně zajištění sjízdnosti do Řeřišného (i odtud se musí dostat děti do školky) trvá
určitou dobu. Zkuste se proto zamyslet na reálností Vašich požadavků dříve, než si budete
stěžovat.
Situaci ohledně sjízdnosti nám bohužel letos neulehčuje ani SÚS Náchod a její
zřizovatel, Královéhradecký kraj. Došlo k omezení údržby komunikace z Bělého na Machov.
V uplynulých dnech jsme se snažili společně s CDS Náchod toto rozhodnutí zvrátit tak, aby
nadále byl udržován prohrnutím i posypem úsek z Bělého k „Panence Marii“ nad Bělým, což
je státní komunikace. K určité dohodě došlo a uvidíme, zda ji SÚS bude dodržovat.
CDS Náchod oznamuje, že od pátku 3.12.2010 nasadila na linkách Police-Machov další
minibus Roseto vybavený nájezdovou rampou pro bezproblémový nástup s kočárkem či
invalidním vozíkem. Výhodou je rovněž lepší odpružení zadní nápravy. Komfort cestování by
se tím měl podstatně zvýšit.
Po složitých jednáních s organizací OREDO se podařilo do nových jízdních řádů
autobusů prosadit některé změny, které iniciovali místní občané. Měla by být lepší návaznost
autobusů při cestě na noční směnu směrem na Náchod a také při návratu z noční brzo ráno.
Další připomínky jsou stále v jednání a budeme se snažit o jejich prosazení při dalších
úpravách jízdních řádů.
Anketa – kácení smrků na křižovatce k Bělému
V minulém Machovském zpravodaji jsme zveřejnili anketu, týkající se požadavku
některých machovských občanů na pokácení tří stříbrných smrků na křižovatce k Bělému.
Zpět na úřad městyse dorazila přibližně padesátka anketních lístků, některé i s obsáhlým
komentářem. Chtěli bychom poděkovat všem, kterým není lhostejné, jak naše obec vypadá.
A jak anketa dopadla? Drtivá většina (96 %) respondentů se vyjádřila pro ponechání smrků,
pouhé dva hlasovací lístky obsahovaly souhlas s pokácením smrků.

10. Ukončení provozu analogového dokrývače ČT2 Machov
Vážení diváci České televize,
v pátek 31. prosince 2010 ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT2 Machov
(56. kanál) – reálně vypnutý může být o několik hodin až dnů později. Vysílání tohoto analogového
vysílače malého výkonu z technických důvodů není před vypnutím označené piktogramem ani
textovou lištou. Diváci si musí sami ověřit, zda-li přijímají daný signál, a to podle kanálu naladěného
v televizním přijímači.

ÚO Trutnov
Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize – multiplexem veřejné služby se všemi čtyřmi
programy ČT – v územní oblasti Trutnov, kam Váš městys patří, zajišťují vysílače velkého výkonu
Liberec – Ještěd (43. kanál), Trutnov – Černá hora (40. kanál) a Pardubice – Krásné (32. kanál).
Příjem programů ČT v lokalitách s neuspokojivou intenzitou/kvalitou signálu zemského
digitálního vysílání v současnosti zajišťuje také satelitní digitální vysílání – kdekoliv v České

republice je možné bezplatně přijímat vysílání všech čtyř programů České televize z družice Astra 3A
a také distribuci ČT HD z družice Astra 3B (pozice 23,5° východně, platformy CS Link a SkyLink).
Na družici Astra 3A jsou nově k dispozici i regionální mutace zpravodajských pořadů České televize
pro severní a jižní Moravu. Od listopadu jsou ve zkušebním provozu vysílány tři varianty programu
ČT1. Řádný provoz regionálního vysílání České televize na satelitu začne 3. ledna 2011, od kdy budou
divákům v celé republice k dispozici ve vybraných časech tři verze programu ČT24. Na něj se
přesunou prodloužené Události v regionech a přibudou také nové Události v regionech Plus. Více na
stránkách internetového speciálu www.digict.cz v rubrice Příjem regionálního vysílání a v tiskové
zprávě Česká televize na satelitu: nově i regionální vysílání pro Moravu. K dispozici je i horká linka
digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7,30 do 20,00 hod.).
Štěpán Janda, redaktor, tiskový útvar, Česká televize

11. Vánoční výstava ČSZ
Vážení spoluobčané,
ve dnech 26.-28.11. 2010 proběhla v Machově v pořadí již 2.Vánoční výstava. Díky laskavému
svolení Úřadu městyse Machov jsme opět mohli využít krásné slavnostní atmosféry obřadní síně.
Věřte, že zaměstnanci úřadu s námi skutečně museli mít velkou dávku trpělivosti. Celý týden předem
jsme tam běhali jako mravenečci a o klidu na práci si mohli nechat jen zdát. Ono jen navozit
zapůjčený materiál dá velkou práci. Naše obavy, že nebudeme mít co vystavovat, se naštěstí
nepotvrdily. Opět se ukázalo, že mezi námi žijí šikovní a pracovití lidé. Při procházení výstavou jsme
se často setkali s překvapením, cože to ten můj soused nebo sousedka vlastně všechno umí. Mezi
vystavovanými výrobky mělo zastoupení paličkování, háčkování, řezbářství, pletení ze slámy,
drátkování, vystřihování z papíru, vyšívání, floristické výrobky, šperkařství, perníčky a spousta jiných
tradičních
i méně obvyklých odvětví ručních prací. Tímto bych ráda velmi poděkovala všem,
kteří nám buď zapůjčili, nebo poskytli k prodeji vystavovaný materiál. Během víkendu, kdy byla
výstava otevřená, ji navštívilo téměř 400 návštěvníků. Doufáme, že se nám podařilo navodit ve Vás
příjemnou vánoční atmosféru a budeme se společně těšit na další ročník.
|Za ČZS Machov si Vám dovoluji popřát klidný čas adventní, příjemné strávení vánočních
svátků a do Nového roku vše nejlepší, ale především hodně zdraví.
Havelková Dagmar

12. Akce BKL v roce 2011
BKL Machov bude pravidelně, dle sněhových podmínek, upravovat lyžařské trasy v Machově
pro širokou veřejnost.
14.01.2011
Večerní běh při pochodních s táborákem pro nejmenší
22.01.2011
Krajský pohár - sprint klasicky pro všechny kategorie
26.01.2011
Středeční pohár- volně pro všechny kategorie
27.01.2011
Náborový závod dětí v běhu na lyžích-dopoledne
12.02.2011
Krajský pohár v běhu volně pro všechny kategorie
13.02.2011
Republikový závod ve skoku a severské kombinaci žactva
13.02.2011
“PO STARU” – výjezd na starých ski a v dobovém úboru
17.02.2011
Náborový závod dětí v běhu na lyžích
27.02.2011
Okresní přebor vesnic.TJ ve florbalu
09.04.2011
Beseda o MS v Oslo a Poslední mazání s hudbou a tancem
09.06.2011
Závod na il-line pro děti
18.06.2011
Přes machovské vršky – pochod a nordic walking
03.09.2011
Český pohár ve skoku a sev.kombinaci žáků a žákyň
15.09.2011
Přespolní běh pro školní děti
16.10.2011
Borský kros pro všechny kategorie
Pozn. : akce v zimním období se můžou trochu měnit v závislosti na počasí.

Lyžařské tratě BKL Machov
Tak jako každoročně, tak i letos pro Vás upravujeme lyžařské tratě v okolí Machova.
- první okruh je z Dolečka k Nouzínu a zpět v délkách 1, 2, 3, 6, 8 a 10 km. Tento okruh se upravuje
přednostně a pokud možno i během pracovního týdne. Zde v nejbližší době umístíme upozorňující
cedule o směru jízdy na okruzích. Dost lyžařů jezdí v protisměru a diví se, že máme prudké zatáčky.
Vše je přizpůsobeno na jízdu ve správném směru. Jízdou v protisměru navíc ohrožujete sebe i ostatní
lyžaře!!!!!!!
- druhý okruh vede z Dolečka do Nouzína po stejné trase jako první, ale v Nouzíně pokračuje na Bor a
po Tkalcovském stezníku ke konečné lyžařského vleku na Hůrce (s odbočkou před Cvičnou skálou
vlevo k hranici s Polskem, kde budou navazovat polské tratě ke Karlowu.
- třetí okruh vede do Březin, k Vrtuli a do Stroužného. Zpět vede do Machova přes Machovské
Končiny.
Okruh druhý a třetí se bude upravovat jen před víkendem při dostatečné sněhové pokrývce a
stálosti počasí. Tyto trasy dotuje BKL Machov ze svého rozpočtu několika desítkami tisíc korun ročně
a slouží výhradně pro jízdu na lyžích. Žádáme spoluobčany i přespolní, aby toto respektovali a
nechodili po trati pěšky.
Veškeré informace o tratích a činnosti klubu se dočtete na stránkách www.bklmachov.eu
Borský klub lyžařů Machov přeje všem lidem dobré vůle šťastné a veselé vánoční svátky a do
nového roku pevné zdraví, lásku, porozumění a optimismus. A všem lyžníkům pořádnou zimu s
prašanem až do konce března.
Stanislav Jirásek, BKL Machov

13. Český svaz včelařů informuje
Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte, abych Vám za ČSV Machov popřál k blížícím se svátkům vánočním hodně
zdraví, štěstí a hlavně klidné prožití těchto volných dnů.
I vloni v těchto dnech jsem psal článek do Machovského zpravodaje v naději lepších příštích dní.
Ještě v lednu, kdy jsme v našem spolku absolvovali po pěti letech řádné volby do našeho vedení, jsme
doufali, že tento rok bude opravdu lepší. Dobré výsledky vyšetření na varoázu nám dodávaly
optimismus. Bohužel ale jarní měsíce, jak jistě víte, byly víc než špatné a několik týdnů včely vůbec
nevylétly. Jarní květový med tak vůbec nebyl. Proto se letos neurodily žádné třešně ani švestky.
Situace byla kritická a včelstva zápasila o přežití. Mnozí včelaři museli začít přikrmovat cukrem, aby
je zachránili. Naštěstí se v červnu počasí umoudřilo a včelky se snažily dohnat to, co z důvodu počasí
zameškaly. Podařilo se jim letošní snůšku podstatně vylepšit. Včelstva našich členů vyprodukovala
1864 kg medu. Je to méně než jiné roky, ale je třeba si uvědomit, že větru ani dešti neporučíme.Také
naše členská základna se nám opět rozrostla o dva členy, takže spolek má 28 členů, z toho 4 ženy.
Spolu s několika našimi členy jsme oslavili jejich jubilea, z nichž jsou určitě nejvýznamnější 90.
narozeniny přítele Kulicha.
Až budete tento zpravodaj číst, bude také po volbách do nejvyššího vedení ČSV. Doufáme, že
bude lepší než to bývalé, ale to si přejeme vždy. Snad to tedy nebude horší než dosud.
Na závěr, i když to není mým zvykem, bych chtěl doporučit něco dobrého do studených zimních
dnů, kdy za oknem hvízdá meluzína a krajina kolem je krásně zasněžená.
Vánoční punč :Ve ¾ l teplé vody rozpustíme 300 g medu, přidáme šťávu z jednoho citronu a
jednoho pomeranče. Přilijeme ½ l bílého vína a 1/8 l rumu. Směs zahřejeme, ale nevaříme. Punč
podáváme horký.
S přáním všeho dobrého do nového roku
za ČSV Machov Josef Krba, jednatel

14. Informace SDH Nízká Srbská (ples apod.)
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti sboru dobrovolných hasičů Nízká Srbská.
V současné době má náš sbor 86 členů, z toho 17 dětí. Tito se scházejí pravidelně v hasičské zbrojnici

v Nízké Srbské. Zde rozvíjejí svoje znalosti v požární prevenci, vázání uzlů, topografii, aj.
Samozřejmostí je účast v požárním sportu, kdy v letošním roce 2010 družstvo starších postoupilo až
na krajské kolo v Nové Pace. Schůzky jsou samozřejmě plné kolektivních i individuálních her.
Pořádají různé výlety např. do bazénu, na hory, spolupořádáme letní tábor. Zveme všechny, kteří by
měli zájem, navštivte naše stránky www.mhns.estranky.cz nebo nás osobně vždy v pátek od 17:30
hod, v hasičské zbrojnici.
Dále mi dovolte Vás informovat o akcích plánovaných naším sborem. Dne 15. ledna 2011
pořádáme „Hasičský ples“. Hudba PP Broumov, tombola, odvoz opět zajištěn. Prostě vše, na co jste
již zvyklí. V dubnu opět provedeme sběr železného šrotu. 30. dubna uskutečníme tradiční stavění máje
s pálením čarodějnic.V letošním roce se chceme více zaměřit na rodiny s malými dětmi. Postavíme
velký stan pro nepřízeň počasí, malé táboráčky na opékání buřtů budou hořet již od samého začátku,
možná bude i hudba k poslechu nebo tanci, zvažujeme menší občerstvení. 8. května proběhne dětská
soutěž v požárním sportu. 4. června dopoledně okrsková soutěž v požárním sportu a večer zábava,
předjednána je skupina Nanovor. Sledujte www.sdhns.estranky.cz.
Na závěr mi dovolte za celý Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská , který v roce 2011 oslaví
130 let od založení, Vám popřát příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2011
plno osobních a pracovních úspěchů.
Ivo Šulc – SDH Nízká Srbská

15. Upozornění na nejzávažnější změny v pojistném na sociální
zabezpečení OSVČ v roce 2011
Okresní správa sociálního zabezpečení v Náchodě upozorňuje osoby samostatně výdělečně činné
(OSVČ), že od 1.1.2011 dochází k některým zásadním změnám v sociálním zabezpečení OSVČ.
Jedná se například o:
• navýšení minimální platby pojistného na nemocenské pojištění, kdy od 1.1.2011 je stanovena
minimální platba ve výši 92 Kč (dosud 56 Kč). V praxi to znamená, že té OSVČ, která dosud
platí na nemocenské pojištění méně, než 92 Kč a nejpozději do 21.2.2011 si tuto platbu
nezvýší aspoň na částku 92 Kč, zanikne účast na nemocenském pojištění k 31.12.2010.
• sjednocení podmínek nároku na výplatu nemocenského, kdy nárok na výplatu vzniká vždy,
jestliže účast na nemocenském pojištění OSVČ trvala alespoň po dobu tří kalendářních měsíců
před vznikem sociální události (dosud byla možnost nároku na výplatu i tehdy, jestliže
přihláška byla podána do 8 dnů od zahájení činnosti).
• vznik provázanosti mezi zálohou na důchodové pojištění a platbou na nemocenské pojištění.
V praxi to znamená, že měsíční základ určený platbou pojistného na nemocenské pojištění
nemůže být vyšší, než měsíční vyměřovací základ, ze kterého se hradí záloha na důchodové
pojištění v tomto měsíci. Nebude tedy již možné platit minimální zálohy na důchodové
pojištění a zároveň maximální platby nemocenského pojištění.
• nemocenské náleží OSVČ až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti
Zřejmě nejdůležitější změnou pro OSVČ, které vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou
činnost a jsou účastny dobrovolného nemocenského pojištění (tj. platí si nejméně 92 Kč na
nemocenské pojištění), je, že budou od 1.1.2011 posuzovány vždy jako OSVČ, které vykonávají
hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Budou tudíž povinny platit také odpovídající zálohy na
důchodové pojištění.
Např. platbě nemocenského pojištění ve výši 92 Kč odpovídá záloha na důchodové pojištění ve výši
1807 Kč, platbě nemocenského pojištění ve výši 1000 Kč odpovídá záloha na důchodové pojištění ve
výši 12696 Kč.
Výše uvedené změny nejsou vyčerpávající, doporučujeme proto se podrobněji se všemi změnami
seznámit na webových stránkách ČSSZ na adrese www.cssz.cz nebo kontaktovat přímo pracovníky
OSSZ Náchod (tel. 491 401 311).
Příští číslo vyjde ve 4. týdnu 2011. Uzávěrka příspěvků ke dni 24.1.2011
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