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PF 2014
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám touto cestou popřát jménem svým, jménem
Zastupitelstva městyse Machov i jménem zaměstnanců úřadu
klidné a spokojené prožití vánočních svátků.
Zároveň Vám přeji, aby nový rok přinesl pevné zdraví,
spokojenost, slušnost a vzájemnou úctu, naději v co nejlepší
budoucnost i odvahu a sílu zvládat všechny problémy, které
dnešní doba přináší v nemalé míře. A také hodně úspěchů a
splnění všech Vašich přání.

Ať to všechno v novém roce klape.
Ing. Jiří Krtička - starosta

Na skládkách končí 60 procent úsporných žárovek,
zamořují tak zbytečně okolí
Nerecyklované úsporné zářivky představují ekologickou zátěž více než tisíce tun směsi
skla, plastů, kovů a hlavně zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně. Pokud by se toto
množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu až pěti vodních nádrží Lipno
či téměř 238 Máchových jezer.
Podle analýzy společnosti EKOLAMP úsporné světelné zdroje recykluje téměř
90 procent firem, ale jenom 40 procent domácností. Na skládkách tak ročně končí až 60
procent doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů.
Před znečištěním ochráněno 80 Máchových jezer
Zásadním důvodem pro recyklaci úsporných žárovek je toxická rtuť, která je uvnitř
světelného zdroje neškodná a pro svícení nutná. Podle informací společnosti EKOLAMP,
která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení, se ročně recyklací zpracuje
více než 25 kilogramů rtuti. Pokud by se toto množství dostalo do přírody, mohlo by
znečistit vodu v objemu více než jedné vodní nádrže Lipno či téměř 80 Máchových jezer.
Zátěž pro životní prostředí představuje rtuť jen při neodborné likvidaci. Při
náhodném rozbití zářivky je třeba místnost vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného
dvora.
Zpětný odběr vysloužilých světelných zdrojů poskytuje EKOLAMP pro občany i firmy
zdarma
„Řada domácností stále vyhazuje zářivky do směsného odpadu. V některých krajích tak
na skládkách končí většina nefunkčních světelných zdrojů z domácností i místních firem.
EKOLAMP přitom poskytuje své služby sběru a recyklace úsporných žárovek domácnostem i
firmám zcela zdarma. Bezplatný je i zpětný odběr průmyslových svítidel, které zbytečně
rezaví v opuštěných areálech místních firem.“ vysvětluje Radoslav Chmela, zástupce
společnosti EKOLAMP.
Počet sběrných míst roste: nyní jich je bezmála 4 000.
V Česku lze vyřazené úsporné zdroje vrátit v jakémkoli obchodě s elektronikou, ve
sběrných dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních
centrech, úřadech nebo v řadě firem: Více informací o místě zpětného odběru a správné
likvidaci osvětlovacích zařízení je k dispozici na www.ekolamp.cz.
Městys Machov má zřízené sběrné místo pro odběr vysloužilých rtuťových světelných
zdrojů ve skladu nákupního střediska (vchod z nákladové rampy). Sběrné místo je
přístupné po telefonické, či osobní dohodě s odpovědným pracovníkem každý pracovní
den – v pondělí a
ve středu 8°°-12°° a 13°°-17°°,v úterý, čtvrtek a pátek 8°°-14°°hod.
O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena tuzemskými
pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./ČR. EKOLAMP
vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich
zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů. Více
informací na www.ekolamp.cz.

1. Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přestože od listopadového vydání našeho zpravodaje neuběhlo moc času, událo se pár věcí,
o které bych se s vámi rád podělil.
V samém závěru listopadu proběhlo jednání s firmou Marius Pedersen na téma svozů odpadů
v příštím roce a také poplatků za tyto služby. Pro příští rok dochází k jedné podstatné změně, a to
přesunu svozů komunálních odpadů z pátků v lichých týdnech na čtvrtky v lichých týdnech. Tato
změna platí pro Machov, Machovskou Lhotu a Nízkou Srbskou. Pro občany Bělého zůstává svoz
nezměněn, tedy v pátek v lichém týdnu. Pozitivní informací z jednání je zachování výše poplatků
za likvidaci a skládkování odpadů na letošní úrovni, takže nejsme nuceni měnit výši našeho poplatku
a tento bude zachován i pro příští rok ve výši 550,- Kč za osobu. Velkým nebezpečím, a to zaznělo
i na zmíněném jednání, je snaha Svazu měst a obcí ČR podpořit nový projekt v oblasti odpadového
hospodářství. Když to velmi zjednoduším, jedná se o podporu výstavby spaloven odpadů pro každý
kraj v naší republice. Tento zbytečný a předražený projekt, pro nějž není ani dostatek
vyprodukovaných odpadů, by přinesl umělé navýšení poplatku za skládkování komunálních odpadů,
aby se účastníkům systému „vyplatilo“ odpady spalovat místo jejich třídění, recyklace a jen dílčího
ukládání na skládky. V konečném důsledku by pak přišlo obrovské zdražení poplatků za likvidaci
komunálních odpadů pro obyvatele – nynější výpočty hovoří o zdražení z těch současných 550,- Kč
na osobu až na částku kolem 2.200,- Kč na osobu. Proti tomuto návrhu se postavila na odpor řada obcí
a měst a také organizace Sdružení místních samospráv ČR, jejímž je Machov členem. Je ale otázkou,
zda i případný nesouhlas většiny subjektů podílejících se na systému likvidace odpadů v naší republice
bude dostatečný proti zištným zájmům velkých investorů, podporovaných státními úředníky
na té nejvyšší úrovni. Rozhodně ale budeme bojovat za zachování současného systému, který dle
výpočtů odborníků není důvod měnit ještě řadu let.
Další velkou hrozbou z dílny MŠMT ČR, shodou okolností také podporovanou Svazem měst
a obcí ČR, je snaha uzákonit takzvané svazkové školy a následně finančně zvýhodnit jejich provoz
oproti ostatním školám. Smyslem tohoto nápadu je záměr spojovat více základních či mateřských škol
do jednoho celku a využít tak lépe některé budovy škol a školek. S tím, že by to přineslo hromadné
cestování dětí do svazkových škol či školek a v návaznosti na to i větší výdaje rodin školáků, si už
nikdo z navrhovatelů neláme hlavu. Cílem je samozřejmě zredukovat počet škol a školek, zejména
v menších obcích. Provoz svazkové školy by pak už nemohla řídit a ovlivňovat žádná jednotlivá obec,
hlas starosty by byl jen jedním z mnoha. I o tomto problému jednala v listopadu celostátní Rada SMS
ČR, jejímž jsem členem. Toto Sdružení usiluje o úplně jiný vývoj regionálního školství a hlavním
cílem je, aby školy s průměrným počtem 15 žáků na třídu byly zcela financovány ministerstvem
školství bez doplatků zřizovatelů, což jsou většinou obce.
Řada z vás jistě ve sdělovacích prostředcích zaregistrovala snahu o rušení poštovních úřadů
v menších obcích. I proti tomuto záměru se snaží obce a menší města bojovat. Připravuje se řada
protestních akcí a možná opět budeme podepisovat petiční archy proti tomuto záměru. Konkrétně
v Machově tento krok bezprostředně nehrozí, neboť z rušení jsou (zatím) vyjmuty pošty v obcích,
ve kterých existuje matrika, stavební úřad či úplná základní škola. Na druhou stranu ale vnímám snahu
o zrušení více než tisícovky pošt pouze jako začátek úmyslné privatizace České pošty a další rušení
služeb na venkově. Jak vidíte, naše účast ve Sdružení místních samospráv v ČR není pouze formalitou,
ale zcela pragmatickou záležitostí z pohledu snah o zhoršování podmínek života na vesnici, ať už jde o
zmíněné záměry zdražit svoz odpadů, likvidovat školy či pošty, či o další záměry našich ministerstev.
Ještě jednou bych se krátce vrátil k problematice těžby břidlicových plynů, proti které jsme
bojovali v uplynulém roce. Po velké snaze se v závěru letošního roku podařilo dosáhnout zákazu těžby

formou hydraulického štěpení podzemních vrstev i v oblasti Trutnovska a zbylé části Náchodska
(okolí Červeného Kostelce), které ještě byly ve hře. Momentálně je tedy zákaz těžby plynu uvedenou
metodou na celém území bývalého okresu Náchod. Vyhráno však ještě zcela není, neboť ministr
životního prostředí se stále brání zapracovat do platné legislativy úplný a definitivní zákaz těžby plynu
hydraulickým štěpením a stát si tak stále nechává jakási zadní vrátka pro případné nové jednání
s těžařskými společnostmi. Musíme být tedy neustále ostražití a sledovat legislativní vývoj v této
oblasti, aby nás v budoucnu nepřekvapily nové snahy o devastaci naší krásné přírody.
Závěrem ještě pár slov k připravované výstavbě kanalizace. Začátkem prosince jsem absolvoval
jednání s několika peněžními ústavy o případném financování naší spoluúčasti na této investiční akci.
Nejdále jsme postoupili v jednáních s Českou spořitelnou, kde jsme již sestavovali různé modely
financování a splácení úvěru, i když ještě není zcela znám finanční objem investice a tím ani reálná
potřeba úvěru. To vše bude definitivně známo až po výběru zhotovitele díla, který se stále připravuje.
Další nezbytnou součástí financování akce je i přislíbená zvýhodněná půjčka ze Státního fondu
životního prostředí. Velkým úspěchem mých prosincových jednání na právním a ekonomickém
odboru SFŽP ČR bylo uzavření dohody o odblokování zástavního práva na některé pozemky
a tělocvičnu (zástava na stále nedokončenou investici výstavby ČOV a kanalizace v minulosti) a tyto
nemovitosti tak budeme mít k dispozici opět jako zástavu proti poskytnuté půjčce na novou kanalizaci.
Pokročily i práce na připomínkování a schvalování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.
Celá zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace pro výběr zhotovitele byla 3. 12. předána
ke kontrole našemu projektovému manažerovi na SFŽP ČR a již v průběhu prosince jsme s ním začali
řešit průběžně některé připomínky Fondu.
Pokud jde o kulturu, máme za sebou úspěšné vystoupení meziměstských ochotníků, kteří k nám
přijeli se zcela novou komedií „Peklo v hotelu Westminster“. Tentokrát se na sál machovského
Obecního domu přišlo pobavit více než 100 platících diváků, kteří se po představení netajili svojí
spokojeností. Ještě spokojenější byli samotní herci, kteří si pochvalovali plný sál a dále vynikající
podmínky, pokud jde o šatnu, maskérnu a sociální zařízení vybudované za jevištěm. V podobném
pochvalném duchu se již vyjadřovali i všichni účinkující muzikanti při nedávném Cecilském posezení.
Myslím, že Machov má nyní jeden z nejlepších kulturních sálů v okolí, ať už jde o akustiku,
renovovanou podlahu či již zmíněné sociální zázemí pro umělce. Přesvědčit se o tom přišla i řada
místních občanů při Dnu otevřených dveří, který se uskutečnil po dokončení prací na konci listopadu.
Pro příští roky máme ještě v plánu obnovit vybavení sálu, tj. stoly a židle, které již pomalu dosluhují.
Uvidíme koncem února při tvorbě nového rozpočtu, zda se obnova podaří již v příštím roce.

2. 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 2013 v 15,00 hod. před Úřadem městyse Machov
(v případě nepříznivého počasí na sále Obecního domu).
Srdečně Vás tedy zveme ke 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.

3. Pozvánka na obecní ples

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

pořádá na sále restaurace

„Obecní dům“ v Machově

v pátek 10. ledna 2014 od 20 hod.

6. Machovský ples
K tanci i příjemnému posezení vám zahrají kapely: BTK Bezděkov
Relax Band Hronov
Taneční vystoupení: Taneční skupina Refflexive Rtyně Hodnotná tombola.
Vstupné 80,- Kč – v ceně je vstupenka a místenka – místenky bude možno zakoupit
v průběhu prosince na úřadu městyse v pracovní době úřadu.
Společenský úbor, vstup od 16 let. Odvoz po skončení plesu zajištěn do Hronova a Police.

K tanci či příjemnému posezení zvou pořadatelé.
4. Informace úřadu městyse
Poplatek – likvidace odpadů
Úřad městyse Machov oznamuje všem spoluobčanům, že místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů je stanoven pro rok 2013 v nezměněné výši 550,- Kč na poplatníka. Poplatek je
možno hradit na úřadu městyse hned od ledna 2013.

Pracovní doba úřadu městyse o svátcích
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům, že úřední hodiny pro veřejnost budou
o letošních vánočních svátcích následující: 17.-19. 12. normální provozní doba
pátek 20.12. – zavřeno,
pondělí 23.12. – normální pracovní doba, pátek 27.12. – zavřeno
pondělí 30.12. – otevřeno do 12 hod., úterý 31.12. – zavřeno.
V roce 2014 bude úřad otevřen od čtvrtka 2. ledna.

Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 30. 11. 2013 bylo v Machově hlášeno
k trvalému pobytu celkem 1.079 obyvatel. V průběhu listopadu se 3 občané odstěhovali.

Společenská kronika
V měsíci prosinci 2013 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Lucie
Hubková z Machovské Lhoty – dožila se 85 let. Oslavenkyni byli za všechny spoluobčany
pogratulovat členové našeho zastupitelstva Ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.

Ordinace praktického lékaře o vánocích
MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům, že v průběhu vánočních svátků bude v Machově
ordinovat v pondělí 23. 12. 2013 a poté až ve čtvrtek 2. 1. 2014. Ve čtvrtek 27. 12. 2013 bude ordinace
praktického lékaře uzavřena.

Nabídka nových knižních publikací
V závěru roku vyšly dvě velice zajímavé knihy, které mají úzký vztah k našemu regionu:
- kniha „Kladsko – dějiny regionu“ je shrnutím poznatků o tomto specifickém kraji od pravěku a
raného středověku až do dnešní doby;
- kniha Petra Bergmana „Broumovsko na historických zobrazeních – Broumov, Meziměstí, Teplice,
Adršpach, Stárkov, Police n. Met., Machov“ – 1. díl, je veliká výpravná kniha historických fotografií
a doprovodných textů na křídovém papíru na více než 700 stranách.
Obě dvě knihy si zájemci mohou prohlédnout na úřadu městyse Machov, kde získají i informace
o možnosti zakoupení.

Svoz komunálního odpadu v roce 2014 – pozor změna termínu !!!!!
Firma Marius Pedersen, která v Machově zajišťuje svoz komunálního odpadu, oznamuje
všem občanům, že pravidelný čtrnáctidenní svoz bude v Machově, Nízké Srbské
a v Machovské Lhotě nově od ledna 2014 vždy ve čtvrtek v každém lichém týdnu.
Výjimkou bude první lednový svoz, který se uskuteční v pátek 3. 1. 2014.
Pro občany Bělého se nic nemění, svozy budou tak jako letos vždy v pátek v každém
lichém týdnu. Výjimkou bude opět první svoz, který se uskuteční v sobotu 4. 1. 2014.
Svoz plastů a papíru bude probíhat rovněž ve stejných termínech jako v letošním roce.

5. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 24.12. – Štědrovečerní vytrubování – před Úřadem městyse Machov v 15 hod.
26 .12. – Vánoční volejbalový turnaj od 9,00 hod. v machovské tělocvičně
Leden: 5.1. – Novoroční koncert Polického symfonického orchestru, 16 hod., divadlo Police
7.1. – Čaj o páté – sál Pellyho domů od 17 hod.
9.1. - Vánoční koncert smyčcových orchestrů ZUŠ, Pellyho domy Police, 17,30 hod.
10.1. – 6. Machovský ples – pořádá Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
15.1. – Jasmíniny slzy – drama USA – kino Police od19 hod.
18.1. – Obecní ples ve Velkých Petrovicích
23.1. – Grónsko a Špicberky – cestopisná přednáška, divadlo Police v 18 hod.
25.1. – Ples SDH Machovská Lhota – Obecní dům Machov, hraje BTK
26.1. – Dětský karneval – pořádá SDH Machovská Lhota v Obecním domě Machov
od 14 hod., hraje BTK
27.1. – Travesti show: Techtle mechtle – Kolárovo divadlo od 19 hod.

6. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 25. 11. se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu bylo projednání
následujících záležitostí:
- přijetí dotace od Královéhradeckého kraje na pokrytí některých výdajů jednotek SDH,
- žádost Nadačního fondu Hospitál Broumov o příspěvek na provoz nemocnice,

-

informace o vydání vnitřní směrnice městyse Machov o reálné hodnotě majetku v případě jeho
prodeje,
informace o získání průkazů energetické náročnosti veřejných budov v Machově,
informace starosty o záležitosti „meziobecní spolupráce“ – projekt SMO ČR,.
informace starosty o vývoji jednání v záležitosti „destinačního managementu“ na území
Broumovska a Náchodska,
vývoj investiční akce „Dostavba splaškové kanalizace ….“,
projednání dalšího postupu ve věci poškozené hřbitovní zdi na katolickém hřbitově, schválení
žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na obnovu zdi,
informace o dražbě pozemků p. Solníka v elektronické aukci,
veřejná finanční podpora pro ZO Českého svazu včelařů Machov,
žádost ZUŠ Hronov o finanční příspěvek na provoz školy za žáky z Machova,
výsledky dílčího auditu hospodaření za rok 2013,
návrh rozpočtového provizoria městyse pro 1. čtvrtletí 2014,
příprava 6. Machovského plesu,
informace o vývoji v oblasti sdílených daní a další.

7. Stomatologická pohotovost v lednu 2014
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech a svátcích v měsíci lednu 2014 – vždy
v době od 9,00 do 11,00 hod.:
- 4.- 5.1.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
- 11.-12.1.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
- 18.-19.1.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
491 524 334
- 25.-26.1.
MUDr Houštěk, ZS Machov
602 333 466

8. Informace k zimní údržbě komunikací v Machově
Co se týká zimní údržby místních komunikací a veřejných prostranství v obci, pluhování
v Machově, Nízké Srbské a ve Lhotě budeme provádět vlastními silami (obecním traktorem), ostatní
služby (pluhování v Bělém a v Kopečkách, posyp a pomoc při kalamitních situacích) jsou
nasmlouvány s předchozími dodavateli (Šotola Petr, Doležal Viktor). Pluhování za městys provádí
nový pracovník údržby p. Stanislav Lokvenc ml. Je šikovný, ale pluhování je trochu specifické,
složitější a při každém sněhu jiné. V této souvislosti bychom Vás chtěli požádat, abyste byli trochu
shovívaví, pokud zpočátku nebude všechno tak, jak by mohlo nebo mělo být. Žádný učený z nebe
nespadl a po pár týdnech, až se p. Lokvenc zaučí a zafixuje si trasy a postup údržby, tak to určitě bude
lepší.
Zimní údržba komunikací probíhá dle schváleného plánu. Nařízením č. 1/2007 městyse Machov
jsou vymezeny úseky komunikací na území městyse, na kterých se provádí a stanoví rozsah, způsob a
lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací a dále také vymezeny komunikace,
na kterých se zimní údržba neprovádí vůbec. Dle tohoto nařízení jsou místní komunikace rozděleny do
4 tříd ( I.- III. třída jsou cesty pro motoristy, IV. třída jsou chodníky) a
pro účely zimní údržby k zajištění sjízdnosti jsou dále rozděleny podle dopravního významu
na komunikace 1. – 3. pořadí důležitosti. (mezi komunikace 1. pořadí důležitosti je zařazena pouze
silnice z Machova do Bělého, ve 2. pořadí jsou všechny ostatní komunikace, ve 3. odstavné plochy).
Na komunikacích I. – III. třídy se závady ve sjízdnosti odstraňují pluhováním a posypem inertním
materiálem. Odstraněný sníh zůstává shrnutý na krajnicích komunikací, na křižovatkách je
odstraňován mimo komunikaci. Vjezdy a průchody k soukromým nemovitostem se neudržují.
Posyp je prováděn pouze ve vymezených úsecích tam, kde to vyžaduje dopravně technický stav
(křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky …). Lhůty pro zmírnění závad jsou stanoveny takto :
a) komunikace 1. pořadí důležitosti – do 4 hodin od zjištění, že napadlo 3 cm sněhu;
b) komunikace 2. pořadí důležitosti – do 12 hodin …;
c) komunikace 3. pořadí důležitosti – do 24 hodin.

Všechny komunikace kromě parkovišť by tedy měly být vypluhovány do 12 hodin od doby, kdy
napadlo 3 cm sněhu. Je zřejmé (komunikací je zhruba 15 km), že všude nelze zajistit vypluhování
ihned, někde se musí začít, někde skončit. Proto jsou stanoveny výše uvedené lhůty.
Pro informaci, pokud chumelí v noci, začínáme pluhovat před 5. hodinou ranní tak, aby se
do Machova a z Machova dostaly autobusy, teprve potom se pluhují komunikace ve 2. pořadí. Všude
ale nemůžeme být hned po páté hodině.
Prosíme Vás proto o trpělivost, nevolejte pracovníkům údržby a nezdržujte je zbytečně někdy
i nereálnými požadavky. Když chumelí, většinou jsou v terénu a mají plné ruce práce.
Žádáme Vás, abyste své automobily nenechávali stát na úzkých obecních komunikacích, ale
umístili je na svém pozemku, popřípadě na parkovacích plochách. Rovněž tak žádáme, abyste sníh
shrnutý z obecních komunikací před Vašimi vjezdy a vchody neházeli zpátky na vyčištěnou
a posypanou komunikaci, ale vždy mimo ní. My to neděláme naschvál, sníh z cesty odstranit musíme,
shrnuje se na krajnici, ale není v našich silách (časových ani finančních), abychom ho ještě před
každým vjezdem odstraňovali. Děkujeme za pochopení a také všem, kdo přiloží ruku k dílu
a pomohou část „obecního“ sněhu uklidit.
Zima je někdy nevyzpytatelná, jednou suchý sníh a závěje, podruhé mokrý sníh s deštěm, potřetí
ledovka. Nejsme ani schopni se plně připravit na všechny eventuality, byť sledujeme předpovědi,
vstáváme v noci a kontrolujeme stav. Mnohdy zase ani několikanásobný posyp do vrstvy mokrého
uježděného sněhu nebo na ledový povrch není nic platný. Buďte proto i vy připraveni. Pokud nemůžete
cestu odložit, musíte se řádně vybavit. Tak jako v lodičkách, či lakýrkách bez úhony těžko projdete po
ušlapaném mokrém sněhu na náměstí, tak na letních pneumatikách nebo bez řetězů nevyjedete
zasněžená „Kopečka“.
Případné požadavky či stížnosti směřujte vždy co nejdříve na úřad městyse a pokud možno uveďte
i kontakt na Vás pro případnou zpětnou vazbu.
Přejeme Vám, abyste nemuseli v zimním období řešit žádné autokaramboly, či zlámané kosti
a těšíme se s Vámi na léto.
ÚM, ing. Kryl

9. Sdělení VaK a.s. Náchod – změny cen pro rok 2014
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 14. 11.
2013 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2014 a vyhlašuje od 1. 1. 2014 tyto ceny:
Vodné a stočné
bez DPH
s 15 % DPH
Vodné
31,20 Kč/m3
35,88 Kč/m3
3
Stočné
30,54 Kč/m
35,12 Kč/m3
3
Stočné bez ČOV
9,30 Kč/m
10,69 Kč/m3
3
Vodné a stočné
61,74 Kč/m
71,00 Kč/m3
Proti cenám roku 2013 dochází k navýšení vodného o 2,24 %, stočného o 6,51 % a u vodného
se stočným činí zvýšení 4,31 %.
Cenová kalkulace a zdůvodnění přijatých cenových změn jsou zveřejněny na webových
stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a .s. – www.vakna.cz
Ing. Dušan Tér

10. Informace z BKL Machov
Vážení spoluobčané,
je tu prosinec, čas předvánoční, který vybízí k ohlednutí za uplynulým rokem. Borský klub lyžařů
s 227 členy uskutečnil v tomto roce řadu akcí. V zimní sezóně 2012/2013 jsme pravidelně upravovali
běžecké trasy v okolí a osvětlený okruh v Dolečku. V dubnu jsme ve Lhotě uspořádali tradiční
Struhadlo, po kterém následovalo Poslední mazání s besedou o průkopníkovi lyžování a řady dalších
sportů – Emmerichu Rathovi. V červnu jsme zorganizovali „Pochod přes machovské vršky“ včetně
cykloprojížďky s trasami 10 až 40 km. V srpnu jsme pořádali 1. ročník MTB Maratonu Stolové hory.

Závodilo téměř 300 bikerů od nejmenších dětí až po kategorii ELITE. Hlavní trať 48 km vedla
krásnou krajinou na české i polské straně hranice.
Po roční práci s obstaráváním dokumentů, sepisováním a prosazováním projektu a následně
po stavebních pracích se mohla na svátek sv.Václava slavnostně otevřít Naučná stezka „Jak se tu dřív
žilo“ v nedalekém Nouzíně. Potěšilo nás, že je o toto téma mezi lidmi ze širokého okolí velký zájem.
Svědčí o tom účast více jak 350 přítomných, a to nejen z Česka ale i z Německa a Polska. Součástí
otevření stezky byla i obnova místní, časem zapomenuté, zvoničky. Do obdržené dotace jsme se sice
nevešli, ale dobrá věc se povedla. Moc díky Janu Stillerovi za pomoc se stezkou a Pavlu Sauerovi
za opravu zvoničky.
V říjnu jsme měli také napilno, protože nejprve byl na řadě tradiční Borský kros s účastí 250
závodníků, z toho 39 jich bylo z Machova. Týden poté navazoval Borský pohár, jako součást
Republikového klasifikačního závodu žactva v severské kombinaci, který se povedl i díky třetímu
místu Jana Johna v žácích 9-10 let.
Náš můstek K 19 a K 34 metrů je delší dobu v havarijním stavu, proto jsme dva roky jednali
s německým klubem v Breitenbergu o možnosti odběru jejich starší hmoty. Nakonec, když už nikdo
nedoufal, se to povedlo a po „výletu“ šestice brigádníků do Bavor a celodenní nakládce je devět tun
hmoty na Hůrce. Tato hmota vystačí na opravu můstku K 19 metrů. Do zimy jsme stihli vybetonovat
novou hranu odrazového stolu a položit vyrovnávací kari sítě. Na jaře bude můstek opět jako nový.
V běžeckém areálu v Dolečku se nám podařilo instalovat sloup pro kvalitnější osvětlení tratí. V letošní
sezóně budou tratě osvětleny při dostatku sněhu od pondělí do pátku od 17.30 do 19 hodin. Sněhové
informace budou dostupné na www.bklmachov.eu.
Hlavní částí našich aktivit jsou pravidelná cvičení a tréninky s dětmi a závodní činnost. Větších
dětí chodí trénovat 25 a těch nejmenších přibližně 15. Starají se o ně trenéři paní Dostálová, Notková,
Rückerová, Rýglová ml. a pan Šrůtek, Jirásek ml. a st. Na podzim jsme se zúčastnili většiny závodů
v krosu pořádaných běžeckým úsekem KHK. V kategorii žactva 2006-07 vše vyhrála Ema Ducháčová
(vnučka ing.Vl.Plného a B.Ducháče). To samé se povedlo Lukáši Doležalovi. O kategorii výše (200405) bodovaly na bedně Natálie Plná a Vendula Kubečková. Stejně parádních výsledků dosahoval i Jan
John.
V minulých dnech jsme se s rodinou Vaňkových z Hronova dohodli na propůjčení lyžařského
muzea zesnulého Jindry Vaňka do BKLM. V klubu máme také několik desítek lyží a zajímavostí,
takže uvítáme od Vás každý nápad či inspiraci, kde muzeum umístit.
Závěrem bych chtěl poděkovat členům klubu za pravidelnou pomoc, závodníkům za skvělé
výsledky a všem sponzorům a Městysu Machov za finanční podporu.
Přeji Vám radostné prožití vánočních svátků a pevné zdraví a radostné chvíle v roce 2014.
Za Borský klub lyžařů Machov: Stanislav Jirásek - předseda klubu

11. Autobusem až na sjezdovku v Teplicích n. Met.
Město Teplice nad Metují ve spolupráci s dopravcem CDS Náchod na základě projednání
s OREDO zajistilo novou službu (nejenom) pro lyžaře. V zimních měsících od 28. 12. 2013 do 1. 3.
2014 pojedou v sobotu a neděli dva autobusové spoje linky 640107 až ke Skiareálu Kamenec.
Sjezdaři i běžkaři ze směru od Police nad Metují a vlastně s přestupem i z Machova a dalších směrů
se můžou prostřednictvím veřejné dopravy dostat na sjezdovku a běžkařské tratě ve směru na
Adršpach. Lze si představit i parkování aut u pošty a přejezd MINIBUSEM na Kamenec. Autobusová
linka bude provozována samozřejmě i pro nelyžaře.
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