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Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám touto cestou popřát jménem svým, jménem
Zastupitelstva městyse Machov i 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 problémy, kterých současná
doba přináší velké množství. A také hodně úspěchů a splnění
všech Vašich přání.
Ing. Jiří Krtička - starosta

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 2011 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 11. ledna 2013 od 20 hod.

5. Machovský ples
K tanci i příjemnému posezení vám zahrají kapely: EMMA z Machova
COMBO 2 z Kolína
Taneční vystoupení: Taneční klub HOP Dobruška.
Hodnotná tombola.
Vstupné 80,- Kč – v ceně je vstupenka a místenka – místenky je možno již nyní
zakoupit 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 ve 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.-20. 12. normální provozní doba
pátek 21.12. - zavřeno
čtvrtek 27.12. – do 12,00 hod..
pátek 28.12. – zavřeno
pondělí 31.12. – zavřeno.
V roce 2013 bude úřad otevřen od středy 2. ledna.

Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 30. 11. 2011 bylo v Machově hlášeno
k trvalému pobytu celkem 1 076 obyvatel. V průběhu měsíce listopadu:
- se narodil
1 občánek.

Zimní noviny Kladského pomezí a Zimní Broumovsko
Ve všech informačních centrech okresu i na Úřadu městyse Machov jsou k dispozici
Zimní noviny Kladského pomezí a noviny Zimní Broumovsko. Dočtete se v nich, kam vyrazit
za zimními krásami, o lyžařských areálech i krytých sportovištích. Noviny jsou zde
k dispozici zdarma.

Ordinace praktického a zubního lékaře o svátcích
Ordinace MUDr. Maršíka oznamuje všem pacientům, že v době vánočních svátků bude
ordinace v Machově v provozu ve čtvrtek 27.12. V pondělí 31.12. bude ordinace uzavřena.
Zástup na Silvestra – MUDr. Houserová, Hronov, Smetanova 387, tel. 728 761 364. První
ordinace po svátcích v Machově – ve čtvrtek 3. 1. 2013.
Ordinace MUDr. Houšťka oznamuje svým pacientům, že v době 20.12.2012-3.1.2013
nebude v Machově ordinovat. Zástup na zdravotním středisku v Polici n. Met.
Dále ordinace zubního lékaře sděluje, že od nového roku budou ordinační hodiny v zimních
měsících takto: pondělí 8,00-12,00 hod., středa a čtvrtek 14,00-17,00 hod.

Svoz komunálního odpadu v roce 2013
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 s jedinou výjimkou - první svoz v roce 2013 proběhne v sobotu 5. ledna. Další svozy
pak již budou tak jako v tomto roce – pravidelně každý pátek v lichém týdnu.
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: 6.1. – Novoroční koncert Polického symfonického orchestru, 16 hod., divadlo Police
11.1. – 5. Machovský ples – pořádá Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
12.1. – Ples zastupitelstva Velké Petrovice
19.1. – Ples Unie rodičů Police n. Met. – Pellyho domy
26.1. – Ples SDH Machovská Lhota – Obecní dům Machov
26.1. – Farní ples Police nad Metují – Pellyho domy
27.1. – Dětský karneval – pořádá SDH Machovská Lhota v Obecním domě Machov
30.1. – Hra o manželství (Ch.Poullain a J.Schmitzer) – Kolárovo divadlo v 19 hod.

6. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 26. 11. se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu bylo
projednání následujících záležitostí:
- darovací smlouvy TJ Jiskra Machov a BKL Machov – příjmy z loterií na sport,
- informace o průběhu soudního sporu mezi SFŽP ČR a městysem Machov,
- výběrové řízení na dodavatele dalšího stupně projektové dokumentace na akci
„Kanalizace“, další postup při realizaci akce.
- přijetí dotace od Královéhradeckého kraje na pokrytí některých výdajů jednotek SDH,
- kupní smlouva na vozidlo AVIA Furgon pro jednotku SDH Bělý,
- veřejná finanční podpora pro ZO Českého svazu včelařů Machov,
- žádost ZUŠ Hronov o finanční příspěvek na provoz školy za žáky z Machova,
- dílčí audit hospodaření za rok 2012,

-

návrh rozpočtového provizoria městyse pro 1. čtvrtletí 2013,
příprava 5. Machovského plesu,
majetkové záležitosti – pozemky,
informace o zadání výběrového řízení na pojištění majetku obce,
informace o vývoji v oblasti sdílených daní,
informace o průběhu investičních akcí a další.

7. Oznámení o konání volby prezidenta České republiky

OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Starosta městyse Machov oznamuje
podle § 34, odst. 1 a § 34, odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o
změně některých zákonů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o volbě prezidenta republiky, že:
1. volba prezidenta České republiky se uskuteční:
-

v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna
2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
případné druhé kolo v pátek 25. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Machov je volební místnost, kterou je
obřadní síň Úřadu městyse Machov, čp. 119, a to pro všechny voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu ve všech místních částech městyse Machov (Bělý,
Nízká Srbská, Machovská Lhota a Machov), případně se prokáží voličským průkazem.
3. voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáží svoji totožnost a státní občanství
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem či
cestovním průkazem) a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
4. každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Machově dne 10. prosince 2012
Ing. Jiří Krtička v.r.
starosta

8. Informace k zimní údržbě komunikací v Machově
Letos, stejně jako v minulém roce, budeme pluhování sněhu na místních komunikacích
v Machově, Nízké Srbské a ve Lhotě provádět vlastními silami (obecním traktorem), ostatní služby
(pluhování v Bělém a v Kopečkách, posyp a pomoc při kalamitních situacích) jsou nasmlouvány
s místními dodavateli prací(Šotola Petr, Doležal Viktor).

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. pořadí parkoviště a 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 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 a nezdržujte zbytečně pracovníky údržby někdy
i nereálnými požadavky. Když chumelí, většinou jsou v terénu a mají plné ruce práce.
Případné požadavky či stížnosti směřujte na úřad městyse a pokud možno uveďte i kontakt na Vás
pro případnou zpětnou vazbu. Pluhování soukromých komunikací můžeme po předchozí dohodě a za
úplatu zajistit. Děkujeme za pochopení.
M. Kryl

9. Příspěvky čtenářů
Tak to vnímám já - souhlasit se mnou nemusíte
Hezký den všem.
Není mým zvykem si stěžovat, ale tentokrát udělám výjimku a postěžuji si. Poprvé po třiceti letech
života tady v Machově jsem se bála! To když jsem při ranní procházce lesem zjistila, že se kolem mě
střílí ! Jeden, dva, tři výstřely, vyděšené laně běžící přímo proti nám, zmatení moji psi…Trvalo
chvilku, než mi došlo, že procházím místy, kde mají myslivci leč ! To snad ne! Nikde žádné
upozornění, žádná informace, žádné varování, žádný zákaz vstupu. Nic!!! Přitom bylo kolem deváté,
sobota a šli jsme po vyznačené turistické cestě! Doba, kdy tam už mohli být první turisté! Pak jsem
zahlédla myslivce, jak mi rázným gestem naznačuje ať jdu z cesty ! Stála jsem nevěřícně za hranicemi
v Polsku a přemýšlela, kudy se vlastně mám vrátit domů. Měla jsem vážně strach! Když jsem si však
uvědomila, že podobnou situaci už jsem jednou zažila v Řeřišném, strach vystřídal vztek a já se
rozhodla, že o tom napíšu.
Nemám nic proti myslivosti a neznám myslivecké zákony, ale selský rozum mi to nebere. Vím,
že se stav zvěře musí redukovat, a také vím, jaké škody přemnožená zvěř napáchá. Ano, lovit se musí,
ale lesy nejsou jenom pro lovce!
Není to dávno, když několik desítek metrů od našeho domu postavili myslivci posed - pár metrů
od ohrady s našimi koňmi. Byl to zvláštní pocit! Nezdají se mi bezpečné ani posedy poblíž
vyznačených turistických cest. Když pak v lese míjím kazatelnu, před kterou je nasypaná návnada,
přemýšlím nad mysliveckou etikou a nechápu! Nemůžu se ubránit pocitu, že tu už nejde jen o
moudrou regulaci zvěře…Nechci však věřit tomu, že láska a pokora starých myslivců k lesu, jejich
úcta ke všemu živému v něm, jejich vrozený cit a moudrost už nepatří do dnešní doby.

Doufám, že tento článek nevyvolá nevraživost, ale povede k nějakému organizačnímu opatření
ze strany rozumných myslivců a nás ostatní donutí k zamyšlení. Snad se to podaří dříve, než se stane
něco zlého! Není přeci problém informovat veřejnost na těchto stránkách o plánovaných loveckých
akcích, ohlásit místo lovu v místním rozhlase a hlavně je dobře označit a zamezit tak přístup do nich.
Smutně sleduji, jak lesy kolem Machova plošně mizí, jak v nich čím dál častěji potkávám
cyklisty, motorkáře i čtyřkolky, jaký nepořádek po sobě nechávají motoristé, lesní dělníci i hluční
bezohlední turisté, a říkám si , jak dlouho to ta Příroda s námi ještě vydrží !?
Tak … LOVU ZDAR ?? …

Helena Sauerová st.

…tak mě tak napadá… abychom jednou do lesa, pokud nám tu tedy nějaký zbude, nemuseli chodit na
propustky a k tomu na úřadě „fasovat“ oranžové reflexní vesty! … a pro lepší pocit, že chráníme
přírodu, taky pytle na odpadky !…
V tomto případě svůj pozdrav mírně poopravím :
… NO NAZDAR !!! …
H.S.

10. Soukromá inzerce
Starší slušný pár hledá na Machovsku podnájem asi na půl roku (od ledna 2013).
Seriozně, možnost výpomoci.
Nabídky volejte p. Petru Kyselovi, tel. 737 376 475

11. Stomatologická pohotovost v lednu 2013
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech a svátcích v měsíci lednu 2013 – vždy
v době od 9,00 do 11,00 hod.:
- 1.1., 5.-6.1.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084
- 12. – 13. 1.
MUDr. Neoral, ZS Police n. Met.
491 541 654
- 19. - 20. 1.
MUDr. Blažek, ZS Police n. Met.
491 543 844
- 26. - 27. 1.
MUDr. Kubec, ZS Police n. Met.
491 543 398

12. Sdělení VaK a.s. Náchod – změny cen pro rok 2013
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 28. 11.
2012 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2013 a vyhlašuje od 1. 1. 2013 tyto ceny:
Vodné a stočné
bez DPH
s 15 % DPH
Vodné
30,52 Kč/m3
35,10 Kč/m3
Stočné
28,67 Kč/m3
32,97 Kč/m3
3
Stočné bez ČOV
8,16 Kč/m
9,38 Kč/m3
3
Vodné a stočné
59,19 Kč/m
68,07 Kč/m3
Proti cenám roku 2012 dochází k navýšení vodného o 6,16 %, stočného o 0,31 % a u vodného
se stočným činí zvýšení 3,24 %. V roce 2013 se dále do ceny vodného a stočného nepříznivě promítne
zvýšení sazby daně z přidané hodnoty o předpokládané 1 %, takže celkové zvýšení bude činit u
vodného se stočným 4,1 %.
Upravit cenu nás nutí hlavně udržení výše zisku pro realizaci našich investičních záměrů a
dále růst cen nákladů za energie, pohonné hmoty a potřeba naplnit plán obnovy naší infrastruktury.
Cenový vývoj souvisí i s poklesem spotřeby pitné vody a s významným snížením objemu
fakturovaných odpadních vod.

Vzhledem k tomu, že celý obor vodárenství je postaven na samofinancování, je výběr za
vodné a stočné jediným zdrojem příjmů společnosti pro zajištění krytí nákladů na udržení provozu
vodohospodářské infrastruktury tak, aby byla udržena ve stavu odpovídajícímu době a požadavkům.
Vodovody a kanalizace Náchod a.s. dlouhodobě patří do skupiny vodárenských společností,
které se nacházejí pod průměrem cen vodného a stočného v rámci České republiky, přičemž se daří
naplňovat výši prostředků vynakládaných na provoz, údržbu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury
v souladu se státními normami a předpisy.
Cenová kalkulace a informace o cenách jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a .s. – www.vakna.cz
Ing. Dušan Tér, předseda představenstva

13. Info z Borského klubu lyžařů Machov
Nejprve bych se ve svém infu vrátil k říjnové neděli , kdy jsme uspořádali již 42.ročník Borského
krosu. Za krásného počasí se 14.10.2012 v běžeckém areálu v Dolečku sešlo 251 závodníků z Česka,
Slovenska a Polska. Na tratích od 50 metrů do 10.000 metrů se urputně bojovalo, což dokazují i krásné
fotky Honzy Stillera na našich stránkách www.bklmachov.eu.
Machovští závodníci se v těžké konkurenci neztratili a vybojovali krásná umístění .
Např.: v batolatech Bejšovcová Laura 2.místo, stejně jako Vendula Kubečková v nejmladších
žákyních a Jenda John v předžácích. Potěšilo i zlepšení Davida Šrůtka v hlavní kategorii mužů, když
doběhl na 6.místě, což je dobrým příslibem před jeho laufařskou zimní sezonou. Velmi úspěšně se
osvědčilo občerstvení pana Prchlíka z Chvalkovic, který zde byl poprvé. Závodníci i diváci ho úplně
vyjedli, že ani nezbylo na naše rozhodčí, kteří po odstartování poslední kategorie si mohli nechat o
kýtě jen vyprávět ….
Díky moc všem rozhodčím a spolupracovníkům, kteří svůj čas věnovali pro dobrou věc.
A co připravujeme v zimním období ?
Začátkem roku 2013 uspořádáme tradiční dětský „Běh při pochodních“, společně se ZŠ náborové
závody v běhu a v únoru republikové závody v severské kombinaci a skoku žactva a krajský pohár
v běhu pro všechny kategorie.
Celou zimu, pokud podmínky dovolí, budeme upravovat lyžařské tratě od Dolečka až do polské
Ostré Góry. Od 11.12.2012 jsou projeté tratě v Dolečku v délce 1300 metrů, které opět i letos budou
osvětlené. Vycházíme tak vstříc všem, kteří se vracejí ze zaměstnání již za tmy.
Běhat pod světly můžete každé pondělí od 17.30 do 18.30 hodin a v úterý a čtvrtek od 18.00 do
19.30 hodin.
Více info o dění v klubu a stavu běžeckých tratí najdete na : www.bklmachov.eu
Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem BKLM popřál šťastné vánoce a pevné zdraví a
pohodu v roce 2013 .
Za Borský klub lyžařů Machov Stanislav Jirásek

14. Rozvoz obědů
Rychlé občerstvení v Pellyho domech v Polici nad Metují končí k datu 31.12.2012 s rozvozem
obědů strávníkům v okolních obcích, mimo jiné i v Machově, Machovské Lhotě, Bělém a Nízké
Srbské. V průběhu prosince se podařilo úřadu městyse Machov domluvit náhradu této služby u dvou
dodavatelů. Občané i firmy si mohou dovoz obědů objednat na níže uvedených kontaktech:
- Restaurace „U Generála Laudona“ Pěkov – tel. 733 518 336 - cena jídla včetně dopravy 65,- Kč
- podniková jídelna VEBA Broumov - tel. 491 523 888 - cena jídla včetně dopravy 64,- Kč.

Příští číslo vyjde v 5. týdnu 2013 Uzávěrka příspěvků ke dni 24.1.2013
Machovský zpravodaj – vydává Městys Machov, tel./fax 491 547 121, e-mail ou.machov@worldonline.cz, č.ú. 1183009319/0800
Evid.č. MK ČR E 13449. Vychází nepravidelně v nákladu 450 výtisků. www stránky městyse – www.machov-obec.cz

