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PF 2020
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám touto cestou popřát jménem svým, jménem
Zastupitelstva městyse Machov i jménem zaměstnanců úřadu
prožití klidných a spokojených vánočních svátků v kruhu Vašich
rodin či Vašich nejbližších.
Zároveň Vám přeji, abyste nadcházející rok 2020 prožívali pokud
možno ve zdraví, spokojenosti a vzájemné úctě a aby se Vám
splnila všechna přání a naplnění došla rovněž všechna Vaše
novoroční předsevzetí.
Ing. Jiří Krtička – starosta
1. Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
od minulého vydání našeho zpravodaje uběhlo jen pár dnů, přesto bych rád zmínil několik
důležitých záležitostí.
Jedním z pozitiv je, že jsme tento měsíc obdrželi od ministerstva vnitra – generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru - dotaci ve výši 22.800,- Kč na pokrytí části výdajů Jednotky sboru
dobrovolných hasičů městyse Machov v letošním roce.
Z jiné dotace, tentokrát od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jsme pro Jednotku SDH městyse
nakoupili nové vybavení – motorové pily, přívěsný vozík za auto, velkokapacitní stan a vyprošťovací
lanovou techniku v hodnotě 165 tis. Kč.
„Vánočním dárkem“ pro městys bylo poukázání dotace Ministerstvem pro místní rozvoj, kdy na
účet u ČNB dorazilo 1,274 mil. Kč na pokrytí části nákladů na rekonstrukci školního víceúčelového
hřiště u tělocvičny.
Méně pozitivní jsou naopak informace z oblasti odpadového hospodářství. Koncem listopadu
proběhlo jednání s firmou Marius Pedersen na téma svozů odpadů v příštím roce a také poplatků za
tyto služby. Poplatky hrazené městysem za svoz a likvidaci odpadů se opět zdražují, přičemž největší
zvýšení cen se týká následujících „odpadových“ nákladů:
- o cca 7% se zvyšuje poplatek za svoz směsného komunálního odpadu z důvodu růstu cen PHM,
mzdových nákladů, elektrické energie, oprav automobilů a dalších běžných nákladů;
- o 4,1% se zvyšuje poplatek za svoz separovaných odpadů;
- recyklační poplatek za likvidaci plastů se zvyšuje z nynějších 785,- Kč/t na 1245,- Kč/t;
- o 8,9% se zvyšuje poplatek za likvidaci nebezpečných odpadů,
- o 1,- Kč až 1,50 Kč za kilometr se zvyšuje cena za dopravu odpadů.
Zastupitelstvo městyse tak musí reagovat na uvedenou situaci, kdy již v minulém roce městys doplácel
ze svého rozpočtu na provoz odpadového hospodářství více než čtvrt milionu korun a letos bude tento
propad ještě vyšší. Pro rok 2020 tedy dojde k alespoň minimálnímu zvýšení místního poplatku za svoz
a likvidaci komunálního odpadu o 50,- Kč a jeho nová výše bude činit 600,- Kč za osobu a rok. V roce
2020 se pak očekává dlouho avizovaná podstatná změna legislativy v souvislosti s odpadovým
hospodářstvím a v novém znění zákona je navrženo postupné zvyšování poplatku za skládkování
směsného komunálního odpadu ze současných 500,- Kč/t až na 1850,- Kč/t v roce 2029. Je tedy

pravděpodobné, že i v dalších letech bude nutné místní poplatky za svoz a likvidaci odpadů průběžně
upravovat.
Pokud jde o harmonogram svozů, pro rok 2020 nedochází k žádné podstatné změně - svozy
komunálních odpadů budou nadále ve čtvrtek v každém sudém týdnu pro Machov, Bělý, Machovskou
Lhotu i Nízkou Srbskou.
Další poměrně složité jednání se uskutečnilo v závěru listopadu z důvodu připravované
rekonstrukce silnice III/301.10 mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem. Tato rekonstrukce bude
probíhat od 30. 3. 2020 za úplné uzavírky silnice až do podzimu 2020. Jediná možná doprava v tomto
úseku bude vlaková (ani autobusy v uzavřeném úseku nebudou jezdit). Objízdná trasa je plánována
přes Dědov-Javor, Českou Metuji, Jívku, Janovice, Hodkovice do Adršpachu. Dojde k posílení
vlakových spojů – budou jezdit každou půlhodinu. Ve směru od Mieroszowa je dokonce navržena
uzavírka silnice přes Zdoňov do Adršpachu, neboť silnice do Teplic bude z tohoto směru neprůjezdná
a v případě zahlcení Adršpachu automobily by dle odborníků nastávaly neřešitelné dopravní
komplikace. V uvedené záležitosti jsou plánována další jednání, na nichž bude postupně upřesňován
postup řešení zejména turistické sezony.
V předposledním listopadovém týdnu proběhla kolaudace zrekonstruované lesní cesty nad
studánkou směrem pod Bor. V průběhu kontrolní prohlídky nebyly zjištěny žádné podstatné
nedostatky či odchylky od projektu a 25. listopadu bylo vydáno odborem dopravy MěÚ Náchod
kladné kolaudační rozhodnutí. Na tutéž akci dorazila v pátek 13. prosince kontrola poskytovatele
dotace – Státního zemědělského intervenčního fondu. Také tato kontrola neshledala žádné nedostatky
a nyní již může být přistoupeno k vyúčtování akce a podání žádosti o proplacení dotace.
V pátek 13. 12. se na úřadu městyse uskutečnilo jednání zástupce Lesů ČR p. Ing. Hillermana se
zástupci městyse a občany (majiteli nemovitostí) Řeřišného v otázce řešení stavu komunikace po
Řeřišném, která je majetkem Lesů ČR.
Závěrem bych se ještě zmínil o kulturních akcích:
– velice zdařilé listopadové divadelní představení „Sborovna“ v podání ochotníků z Dobrušky přišlo
shlédnout 77 platících diváků;
- velký úspěch mělo Rozsvícení vánočního stromu v Machovské Lhotě a poděkování patří pořádajícím
členům SDH i žákům místní základní školy;
- dalšími kulturními akcemi pořádanými městysem, na které bych vás chtěl srdečně pozvat, jsou
tradiční „Štědrovečerní vytrubování“ a dále 12. Machovský ples. Bližší informace k oběma akcím
najdete v tomto zpravodaji.

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 muzikantů z blízkého okolí pod vedením pana
Manfréda Koláčného. Vytrubování se uskuteční
dne 24. prosince 2019 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 melodií. Svařák pro účastníky akce zdarma.

3. Informace úřadu městyse
Svoz komunálního odpadu v roce 2020
Firma Marius Pedersen, která v Machově zajišťuje svoz komunálního odpadu, oznamuje všem
občanům, že pravidelný čtrnáctidenní svoz bude v roce 2020 v Machově, Nízké Srbské, Bělém
i v Machovské Lhotě organizován stejně jako v letošním roce vždy ve čtvrtek, a to v každém sudém
týdnu. První lednový svoz se uskuteční ve čtvrtek 9. 1. 2020.
Svoz plastů a papíru bude v roce 2020 probíhat rovněž ve stejných termínech jako v letošním roce.

Poplatek za likvidaci odpadů 2020
Úřad městyse Machov oznamuje všem spoluobčanům, že místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl stanoven
pro rok 2020 ve výši 600,- Kč na poplatníka (důvody úpravy ceny jsou uvedeny v úvodním článku
starosty), jak to vyplývá z Obecně závazné vyhlášky městyse Machov č. 2/2019. S celým zněním
vyhlášky je možno se seznámit na úřadu městyse v úředních hodinách, nebo na webových stránkách
www.machov-obec.cz.
Poplatek je možno hradit v hotovosti na úřadu městyse hned od ledna 2020. Pro občany Bělého
opět připravujeme možnost uhradit poplatek přímo v Bělém u Grossů, termín bude upřesněn.
Poplatek je možné zaplatit i bezhotovostně převodem na účet č. 1183009319/0800. Variabilní symbol
je rozlišen dle částí obce Machov :
Nízká Srbská
11340 + čp.
Machov
21340 + čp.
Machovská Lhota 31340 + čp.
Bělý
41340 + čp.
Rovněž poplatek ze psa je možné uhradit bezhotovostně na stejný účet jako za likvidaci odpadů.
Variabilní symbol prosím uveďte opět dle částí obce:
Nízká Srbská
11341 + čp.
Machov
21341 + čp.
Machovská Lhota 31341 + čp.
Bělý
41341 + čp.

Uzavření úřadu městyse o svátcích
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům provozní dobu a uzavření úřadu o letošních
vánočních svátcích následovně:
pondělí 23. 12. – do 12 hod.
úterý 24. 12. až neděle 29. 12. – zavřeno
pondělí 30. 12. – otevřeno do 15 hod. (pokladna, poplatky do 12 hod.)
úterý 31. 12. + středa 1. 1. 2020 zavřeno.
V roce 2020 bude úřad otevřen od středy 2. ledna.

Vítání občánků
V neděli 24. listopadu 2019 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových občánků
žijících se svými rodiči v městysu Machov. Členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová společně
s matrikářkou paní Dagmar Krtičkovou Heritesovou slavnostně přivítaly mezi občany Machova tyto
malé občánky:
- Theodoru Štaudovou z Bělého,
- Petra Friede z Nízké Srbské,
- Jiřího Doležala z Machova,
- Petra Kubečka z Machova,
- Jana Dománě z Bělého,
- Sáru Kunzovou z Nízké Srbské,
- Ladu Starobovou z Bělého,
- Sebastiana Jiráska z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní základní školy pod
vedením učitelů Mgr. Pavla Kubečka a Mgr. Dagmar Šolínové. Fotografie z vítání budou k dispozici
na webových stránkách městyse v sekci Fotogalerie.

Společenská kronika
V měsíci prosinci 2019 slaví významné životní jubileum naši spoluobčané:
- paní Jolana Kubečková z Machova – dožívá se 80 let,
- pan Josef Kohl z Machovské Lhoty – dožívá se 80 let.
Oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
-4-

Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 30. 11. 2019 bylo v Machově hlášeno k trvalému
pobytu celkem 1.081 obyvatel. V průběhu listopadu: - se přihlásil 1 občan,
- se odhlásil 1 občan,
- zemřeli
2 občané,
- narodil se 1 občánek.

Uzavření ordinace praktického lékaře
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem svým pacientům, že ordinace v Machově i
v Hronově budou uzavřeny ve dnech 23. – 27. prosince a 31. prosince 2019 (v pondělí 30. 12. je
ordinace v provozu). V těchto dnech zastupuje v nutných případech MUDr. Zemanová v ordinaci ve
firmě Wikov, nebo ve své ordinaci v Pražské ulici 1759 v Náchodě.

Vánoční česko-polská výstava ve Scinawce Sr.
V neděli 8. 12. uspořádala polská gmina Radków v městečku Scinawka Srednia tradiční výstavu
„Vánoční stoly“, které se letos po dvouleté pauze účastnil opět i městys Machov. Na výstavě se
prezentovaly vánoční výzdobou a tradičními vánočními pokrmy všechny obce gminy Radków a české
delegace z Machova, Bezděkova, Suchého Dolu a Martínkovic. Machovská delegace ve složení Ing.
Jiří Krtička, Terezka Rückerová, Dagmar Krtičková, Majka Prušová a Petra Ducháčová připravila moc
hezký výstavní vánoční stůl a po celý den nabízela také ochutnávky tradičního českého cukroví. Na
závěr výstavy poděkoval všem vystavujícím delegacím burmisrtr gminy Radków pan Jan Bednarczyk.

Kácení zeravů v Machovské Lhotě
V průběhu roku 2019 byla zjištěna podélná prasklina v celé délce kmene jednoho ze zeravů
u pomníku padlým v Machovské Lhotě. Z důvodu bezpečnosti byla na strom instalována odbornou
firmou provizorní vazba, nicméně po posouzení stavu stromu bylo doporučeno jeho pokácení. Městys
Machov následně požádal o povolení pokácení obou zeravů. Práce budou provedeny odbornou firmou
počátkem roku 2020 a následně bude řešena i vhodná náhradní výsadba.
Ing. M. Kryl

Tříkrálová sbírka 2020
Charita České republiky oznamuje, že Tříkrálová sbírka letos proběhne v prvních dvou
lednových týdnech 2020 do zapečetěných pokladniček. Dospělý doprovod koledníků bude vybaven
průkazem a informačními materiály. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným,
osobám s handicapem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným lidem v regionu,
kde sbírka probíhá. Část sbírky pak je určena také na další charitní akce v ČR i zahraničí. Děkujeme
všem, kdo se prostřednictvím této akce podílíte na pomoci lidem v nouzi.
Biskupství královéhradecké

4. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 24.12. – Štědrovečerní vytrubování – před Úřadem městyse Machov v 15 hod.
24.12. – Půlnoční mše vánoční – Husův sbor Machov ve 21 hod.
25.12. – Vánoční bohoslužba – koledy a vánoč. písně – Husův sbor Machov v 10 h.
25.12. – Štěpánská zábava – KD Suchý Důl. hraje Ledvin Stones
28.12. – Víťa Troníček a trio (Marien Pardubice), Obec. dům V. Poříčí v 18 hod.
Leden: 8.1. – Novoroční koncert Musica Dolce Vita, Kolárovo divadlo Police od 19 hod.
11.1. – 12. Machovský ples – pořádá Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
21.1. – Jméno – Divadlo Verze Praha – Kolárovo divadlo Police od 19 hod.
23.1. – Radůza – koncert v divadle Hronov v 19 hod.
23.1. – Neil Zaza – koncert v Undergroundovém klubu Eden v Broumově od 20 hod.
25.1. – Ostrostřelecko-městský ples v Pellyho domech v Polici n. Met. od 20 hod.

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 16. 12. 2019 se uskutečnilo 7. veřejné zasedání zastupitelstva v letošním roce. Na programu
byly následující záležitosti:
- Rozpočtový výhled městyse na roky 2020 – 2022,
- Rozpočtové provizorium městyse Machov na 1. čtvrtletí 2020,
- Rozpočtová opatření č. 5/2019, 6/2019, 7/2019,
- Plán inventarizace majetku a závazků městyse k 31. 12. 2019,
- Obecně závazná vyhláška městyse č. 1/2019 o místních poplatcích,
- Obecně závazná vyhláška městyse č. 2/2019 o místním poplatku za provoz odpadového systému,
- Strategie rozvoje městyse Machov na roky 2020-25,
- žádost Hospice Anežky České Červený Kostelec o příspěvek na provoz,
- sdružení veřejných finančních prostředků obcí Policka na zajištění budoucí pediatrické péče,
- záměr odkupu ½ autobusových garáží od TJ Jiskra Machov,
- podání žádosti o dotaci na rekonstrukci katolického hřbitova v Machově z POV KHK,
- podání žádosti o dotaci na vybavení obecní knihovny z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR,

6. Stomatologická pohotovost v závěru roku 2019 a v lednu 2020
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech a svátcích v závěru roku 2019 – vždy
v době od 9,00 do 11,00 hod.:
21. - 22. 12.
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n. M.
602 333 460
24. 12.
MUDr. Miloš Pastelák, Sadová 44, Broumov
775 717 666
25. 12.
MUDr.Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084
26. 12.
MUDr. Jan Kubec, ZS Police n. M.
491 543 398
28. - 29. 12.
MUDr. Jan Kubec, ZS Police n. M.
491 543 398
1. 1. 2020 MUDr. Ludvík Neoral, ZS Police n. M.
491 541 654
4. - 5. 1.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí, Školní 196
491 582 381
11. – 12. 1.
MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 132
18. – 19. 1.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV
775 717 666
25. – 26. 1.
MDDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466

7. Sdělení VaK a.s. Náchod – cena vodného pro rok 2020
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 28. 11.
2019 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2020 a vyhlašuje od 1. 1. 2020 tyto ceny (do 30. 4.):
Vodné a stočné
bez DPH
s 15 % DPH
3
Vodné
37,- Kč/m
42,55 Kč/m3
3
Stočné
37,- Kč/m
42,55 Kč/m3
3
Vodné a stočné
74,- Kč/m
85,10 Kč/m3
Proti roku 2019 dochází k navýšení ceny vodného o 2,13 Kč/m3 a ceny stočného o 2,07 Kč/m3.
Od 1. 5. 2020 bude cena upravena v souladu s projednávanou změnou sazby DPH z 15 na 10%.
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
Upozorňujeme, že pro majitele nemovitostí v Machově platí od firmy VaK pouze cena vodného –
stočné bude hrazeno Městysu Machov dle samostatného cenového výměru !!!!! (byl zveřejněn
v minulém vydání zpravodaje – cena stočného v Machově bude 29,45 Kč včetně 15% DPH).

8. Pozvánka na obecní ples

Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
ve spolupráci s SDH Nízká Srbská

pořádá

na sále „Obecního domu“ v Machově

v sobotu 11. ledna 2020 od 20 hod.

12. Machovský ples
K tanci i příjemnému posezení vám zahraje kapela Reflex Hronov
Taneční vystoupení: Taneční klub TK Akcent Dobruška
Vstupné 80,- Kč – v ceně je vstupenka a místenka – místenky je možno zakoupit
Hodnotná tombola.
na úřadu městyse v pracovní době úřadu.
Teplá jídla i nápoje v restauraci zajistí provozovatel restaurace Sokolovna v Polici n. Met.
Společenský úbor, vstup od 16 let. Odvoz po skončení plesu zajištěn do Hronova a Police.

K tanci či příjemnému posezení zvou pořadatelé.
9. Slavnostní ocenění dárců krve
V úterý 3. prosince 2019 proběhlo v Divadelním klubu v Polici nad Metují slavnostní ocenění
dobrovolných dárců krve. Toto ocenění uděluje každoročně Český červený kříž formou předání
medailí prof. Dr. Jana Janského. I v letošním roce byli mezi oceněnými někteří naši spoluobčané:
- Zlatou Janského medaili získala paní Jitka Pejskarová z Machova,
- Stříbrnou Janského medaili získal pan Vojtěch Scholz z Nízké Srbské,
- Bronzovou Janského medaili získal pan Lukáš Suchánek z Nízké Srbské.
Městys Machov se přidal k poděkování dárcům krve a předal jim drobné dárky. Tímto ještě
jednou vyjadřujeme všem dárcům veřejné uznání za tuto záslužnou a potřebnou činnost.

10. Informace k zimní údržbě komunikací v Machově
První letošní sníh nás nezaskočil, i když přišel o den později, než jsme počítali. Technika - 2 obecní traktory
s radlicemi a sypačem byla připravena, takže se první nadílku podařilo zvládnout.
Údržbu budeme provádět převážně vlastními silami, pouze pro pluhování v Bělém a případné kalamitní
situace je uzavřena smlouva s místním podnikatelem.
Městys Machov provádí pouze údržbu místních komunikací na území obce, údržbu silnic III. třídy (od
Bezděkova do Machovské Lhoty, od Mýta do Nízké Srbské a od Police n.Met. do Bělého) zajišťuje Údržba
silnic Královéhradeckého kraje.
Zimní údržba místních 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, že všude nelze zajistit vypluhování ihned, vždyť komunikací je zhruba 15 km. Proto jsou
stanoveny výše uvedené lhůty. V první řadě musíme zajistit údržbu místní komunikace do Bělého, první autobus
zde projíždí krátce po páté hodině ranní, takže do té doby musí být „Kopečka“ vypluhována a posypána. Poté je
pokračováno na ostatních komunikacích vč. chodníků. Parkoviště a odstavné plochy jsou udržovány až v
posledním pořadí. Pokud chumelí trvale, je to náročnější a pracovníci údržby se v podstatě nezastaví.
Jelikož zimní údržba většinou probíhá za snížené viditelnosti (za tmy, v průběhu sněžení), žádáme Vás majitele automobilů, abyste je nenechávali stát na úzkých obecních komunikacích, ale umístili je na své
pozemky, popřípadě na parkovací plochy. Předejdete tak tomu, že vaše vozidlo bude zavaleno, eventuálně i
poškozeno odhrnovaným sněhem. 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. Víme, že když
napadne hodně sněhu, je to kolikrát problém. My sníh z cesty odstranit musíme, ale není v našich silách
(časových ani finančních), abychom ho ještě před každým vjezdem odstraňovali. Děkujeme za pochopení a také
děkujeme 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. V případě, že nemůžete cestu odložit, musíte se na ni
řádně vybavit – zimní pneumatiky, případně i řetězy, pořádná zimní obuv, či „nesmeky“ by měly být standartní
zimní výbavou řidiče a chodce.
Případné požadavky nebo stížnosti na úklid sněhu směřujte vždy co nejdříve na úřad městyse a pokud
možno uveďte i kontakt na Vás pro případnou zpětnou vazbu. Jsme v kontaktu i s dispečery Údržby silnic
Královéhradeckého kraje, kteří zajišťují průjezdnost silnice v Machově a případné Vaše požadavky a stížnosti
na stav silnice ihned tlumočíme a nezřídka, pokud je to možné, pomůžeme i vlastní technikou.
Přejeme Vám, a něco se pro to budeme snažit taky udělat, abyste nemuseli v zimním období řešit žádné
problémy s poškozenými plechy Vašich automobilů, nebo polámané končetiny a těšíme se s Vámi na příznivější
období roku.
Za pracovníky údržby městyse Machov Ing. M. Kryl

11. Poděkování hejtmana
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění ve své obci, ať již jako členové
zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, zástupci sportovních oddílů, včelařů, rybářů,
myslivců nebo kteréhokoliv jiného místního spolku, srdečně poděkoval za vaši soustavnou,
nezištnou a obětavou práci ve prospěch nás všech, stejně jako za rozvoj partnerství a
spolupráce mezi krajem a místní samosprávou. Zároveň všem občanům našeho kraje přeji
klidný advent a úspěšné vykročení do nového roku.
Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje

12. Nový přímý vlak do Hradce Králové „Dobrošov“
Stejně jako každý rok se i letos v prosinci změní jízdní řády vlaků. Mezi letošní významné
novinky patří nový spěšný vlak „Dobrošov“, který nabídne přímé spojení Broumovska s krajským
městem Hradec Králové.

Vlak Sp 1823 Dobrošov vyjede poprvé 16. prosince 2019 v 5:37 z Broumova a zamíří přes
Náchod (6:37) do Hradce Králové, kam přijede v 7:36. Zpáteční vlak Sp 1824 Dobrošov vyjíždí
z krajského města ve 14:24 a pokračuje přímou cestou přes Starkoč a Náchod do Meziměstí, kam
přijede v 16:07.

13. Vánoční hudba v Husově sboru v Machově
Rada starších Církve československé husitské
v Machově

Vás srdečně zve k Vánočnímu
setkání
v Husově sboru

24.12.2019

Štědrý den
PŮLNOČNÍ
BOHOSLUŽBA
21.00 hodin

25.12.2019

Hod Boží vánoční
10.00 hodin
V průběhu bohoslužeb zazní vánoční
hudba z celého světa včetně známých
českých koled.

Účinkuje :
DOBROVOLNÉ SDRUŽENÍ
PŘÁTEL HUDBY
2019

14. Vánoční výstava ČSZ – poděkování
Ve dnech 22. – 24. listopadu 2019 se v penzionu U Lidmanů v Machovské Lhotě konala vánoční
prodejní výstava, kterou pořádal Český svaz zahrádkářů z Machova. Návštěvnost a zájem byly
ohromující – během pátečního odpoledne a víkendu navštívilo výstavu bezmála tisíc lidí dychtících po
vánoční atmosféře.
Mnohokrát všem děkujeme za účast a přejeme Vám krásné a klidné Vánoce.
Petra Ducháčová, Český svaz zahrádkářů

15. Okénko z naší školičky
22. listopadu naše základní škola pořádala soutěž „Co víš o česko - polském pohraničí.“ Cílem
tohoto klání je posílit česko - polské vztahy, navázat nová kamarádství, sdílet zkušenosti a poznat
české a polské pohraničí. Zúčastnit se přijely tradičně děti ze Základní školy V. Hejny Červený
Kostelec, Základní a Mateřské školy v Polici nad Metují. Nechyběli také žáci ze základní školy
v Nowe Rudě. Soutěž je o to zajímavější, protože děti dopředu neznají svého spoluhráče. Toho si
losují teprve na začátku a dvojice je vždy složená z jednoho zástupce české a polské školy. Naši žáci
Anna Kubečková, Jana Vovsová, Jan John a Barbora Notková obsadili postupně v tomto pořadí 1. až
4. místo. Blahopřejeme! Letošní ročník se konal pod záštitou starosty městyse Machova a Klodzka.
Ráda bych také poděkovala panu učiteli panu Nawratovi a žákům devátého ročníku za organizační
zázemí.
2. prosince se náš tým ve složení Jan John, Barbora Notková, Andrea Pamánková a Jana Vovsová
pod vedením pana učitele Jana Nawrata zúčastnil „Soutěže vědomostí o Polsku a České republice.“ V
silné konkurenci (přijeli zástupci škol z Varšavy, Mladé Boleslavi, Úpice, Bielawy, Klodzka, Nowe
Rudy, Mieroszówa a Kleszczówa) se nakonec umístili na krásném čtvrtém místě. Musím dodat, že
„bedna“ jim utekla o pouhopouhý jeden bod. Děkujeme za reprezentaci školy a regionu!
Závěrem mi dovolte popřát všem za náš pedagogický sbor a zaměstnance školy, malé i velké
žáky, klidné a příjemné prožití vánočních svátků. Mnoho dobré pohody a šťastných chvil se svými
blízkými, do nového roku pak pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, spokojenosti, pracovních i životních
úspěchů.
Ing. Bc. Hana Lelková, ředitelka ZŠ a MŠ

16. Nová OZV městyse Machov č. 1/2019 o místních poplatcích
Zastupitelstvo městyse Machov schválilo na svém zasedání dne 16. 12. 2019 novou Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2019 o místních poplatcích. Zveřejňujeme pouze ty části OZV, ve kterých došlo ke změně oproti
minulé vyhlášce – mění se některá ustanovení „Poplatku ze psů“ a dále se nově zavádí jeden „Poplatek
z pobytu“, který nahrazuje stávající dva poplatky – Poplatek z ubytovací kapacity a Poplatek za lázeňský a
rekreační pobyt. Úplné znění vyhlášky je k dispozici na úřadu městyse a na webu www.machov-obec.cz.
ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku
(1)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená
nebo má sídlo na území městyse Machov (dále jen „poplatník“).1

(2)

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2
Čl. 3 Ohlašovací povinnost

(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne,
kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15
dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování
nebo prodej).

(2)

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku některé další údaje
stanovené v čl. 32 této vyhlášky.
Čl. 4 Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)

za jednoho psa

100,- Kč,

b)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

200,- Kč,

c)

za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

d)

za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. c)

50,- Kč,
100,- Kč.

Čl. 5 Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla,
nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6 Osvobození

(1)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní předpis3.

(2)

Od poplatku se dále osvobozují držitelé psů nalezených nebo převzatých od městyse Machov.

(3)

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit
ve lhůtě do 60 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

(4)

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.4

1

§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
3
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
2

ČÁST III. POPLATEK Z POBYTU
Čl. 7 Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1)

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů
u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě
zákona omezována osobní svoboda.5

(2)

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).6

(3)

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat
poplatek od poplatníka.7
Čl. 8 Ohlašovací povinnost

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající
v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. Při
plnění ohlašovací povinnosti je plátce povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl.
32 této vyhlášky.
Čl. 9 Evidenční povinnost8
(1)

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo
místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby,
které poskytuje úplatný pobyt.

(2)

Údaji podle odstavce 1 jsou:
a)

den počátku a den konce pobytu,

b)

jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa
v zahraničí,

c)

datum narození,

d)

číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
1. občanský průkaz,
2. cestovní doklad,
3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
5. průkaz o povolení k pobytu,
6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a

e)

výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

(3)

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně,
způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

(4)

Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.
Čl. 10 Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu5

(5)

Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této
akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud
a)

důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a

b)

oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede
dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.

5

§ 3a zákona o místních poplatcích
§ 3 zákona o místních poplatcích
7
§ 3f zákona o místních poplatcích
6

8

§ 3g zákona o místních poplatcích

(2)

Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce,
kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o
c)

dni počátku a dni konce konání této akce,

d)

názvu a druhu této akce, a

e)

jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.

(3)

Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve
zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu
plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do
15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).

(4)

Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze
a)

údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a

b)

souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku
v členění podle
1. dne poskytnutí pobytu,
2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3. důvodu osvobození.
Čl. 11 Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 20,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Čl. 12 Splatnost poplatku
Plátce vybrané poplatky odvede správci poplatku za předchozí období vždy nejpozději do
posledního dne každého kalendářního čtvrtletí (do 31. března, do 30. června, do 30. září a do 31.
prosince).

Čl. 13 Osvobození
(1)

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba9
a)

nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle
zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její
průvodce,

b)

mladší 18 let,

c)

hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče
s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího
veřejné zdravotní pojištění, nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,

d)

pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího
ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo

e)

vykonávající na území obce sezónní práci10 pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu
nebo

f)

pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském
zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

9

§ 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích

10

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně
prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném
záchranném systému.
(2)

Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník
bezpečnostního sboru, voják
v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající
na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti
s plněním služebních nebo pracovních úkolů.11

17. Informace z knihovny
Knihovna bude v letošním roce otevřená naposledy ve čtvrtek 19. 12. Po Novém roce se znovu
potkáme dne 9. ledna 2020.
Blanka Kratochvílová, knihovnice
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