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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, abyste nadcházející rok 2016 prožívali
ve zdraví, spokojenosti a vzájemné úctě. Současně Vám s ohledem
na čím dál problematičtější dobu přeji naději a víru v co nejlepší
budoucnost i odvahu a sílu zvládat všechny problémy, které
současný vývoj přináší. A také hodně úspěchů a splnění všech
Vašich přání.
Ing. Jiří Krtička – starosta
1. Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přestože od listopadového vydání našeho zpravodaje neuběhlo moc času, pokročilo řešení
některých záležitostí a proběhla řada jednání.
V předposledním listopadovém týdnu se na sále Obecního domu uskutečnila velice zdařilá
předvánoční výstava a adventní prodejní trhy. Pořadatelé – místní organizace Českého svazu
zahrádkářů a nájemci restaurace Obecní dům – odvedli velký kus práce a odměnou jim musel být
veliký zájem ze strany veřejnosti. Další podobnou akcí přeshraničního významu byla tradiční výstava
vánočních stolů v polské Scinawce dne 13. prosince, které se zúčastnili s exponáty od machovských
občanů zástupci místní organizace zahrádkářů a městyse Machov. Všem, kteří zapůjčili své výrobky
na výstavu do Polska i všem, kteří přímo na místě reprezentovali Machov, patří velké poděkování.
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 nedochází k žádné podstatné změně svozy komunálních odpadů budou nadále ve čtvrtek pro Machov, Machovskou Lhotu a Nízkou
Srbskou (tentokrát to budou sudé týdny), Pro občany Bělého dochází ke změně – svoz bude jako v
Machově, tedy ve čtvrtek v sudém 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.
Dne 4. prosince jsem zastupoval Machov na valné hromadě DSO Lesy Policka. Hlavním bodem
programu bylo schválení rozpočtu a zákonné pěstební rezervy na příští rok. Dále bylo schváleno přijetí
dotace od SZIF na pořízení traktoru (603 tis. Kč), dotace na obnovu lesa od Královéhradeckého kraje
(67 tis. Kč) a dotace na výsadbu a oplocenky od Správy CHKO (64,6 tis. Kč).
Koncem listopadu a dále v průběhu prosince třikrát zasedal Výbor DSO Policko. Řešila se řada
důležitých otázek, týkajících se i naší obce, jako např.:

zapojení obcí Policka do společného dotačního projektu česko-polské přeshraniční
spolupráce Interreg V. A. Machov se v rámci tohoto projektu bude snažit vybudovat záchytné
parkoviště pro turisty u odbočky na Řeřišný v hodnotě cca 3 mil. Kč (dotace 85% rozpoč.
nákladů);
projednávala se možnost zřízení terénní sociální služby v členských obcích DSO. Bude
zpracován ceník nabízených služeb a v jednotlivých obcích bude proveden průzkum zájmu
o terénní sociální služby;
jednání DSO dne 3.12. se zúčastnil hejtman Královéhradeckého kraje p. Franc. V diskusi
s ním byla vznesena spousta námětů a připomínek – zejména k problematice Rozpočtového
určení daní pro obce, dále k sociálním službám, školství, příspěvkům kraje na hospodaření
v lesích, poplatkům za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu a další. Mimo jiné bylo
konstatováno, že Královéhradecký kraj začal projektově připravovat rekonstrukci hraničního
přechodu v Machovské Lhotě včetně příjezdových komunikací na obou stranách hranice. Dále
nás překvapila informace o záměru zrušit interní lůžkové oddělení v nemocnici v Broumově.
Letošní oceňování dárců krve proběhlo v Divadelním klubu Kolárova divadla v Polici nad
Metují dne 26. listopadu. Akci uspořádal (tak jako každoročně) MěÚ Police n.M. ve spolupráci
s Oblastním spolkem ČČK v Náchodě. Zlatou medaili prof. MUDr. Jana Janského převzal také
machovský občan Jan Ducháč (M. čp. 192). Za zastupitelstvo městyse se oceňování zúčastnila
zastupitelka Ing. Eva Skálová, která panu Ducháčovi předala dárek za naši obec.
Dne 30. listopadu 2015 vydal odbor životního prostředí MěÚ v Náchodě kolaudační rozhodnutí
na akci „Machov – dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské
Lhotě“. Vydání rozhodnutí předcházela kolaudační prohlídka celé trasy nové kanalizace, která se
uskutečnila ve čtvrtek 26. 11. za účasti zástupců investora (Městys Machov), dodavatele stavby
(POHL CZ a.s.), hlavního subdodavatele (R. Dudek Přibyslav), technického zástupce investora (VRV
Praha), SCHKO Broumovsko a tří úředníků MěÚ Náchod. V kolaudačním rozhodnutí se objevilo
několik závad, které však nebrání provozu kanalizace a mohou být odstraněny dodatečně. V rámci
uvedené akce bylo vybudováno cca 5 km páteřních kanalizačních stok, čtyři přečerpávací stanice a
bylo realizováno více než 130 veřejných částí kanalizačních přípojek. Nově tak na čistírnu odpadních
vod může být připojeno přes 550 EO (ekvivalent. obyv). Celková hodnota díla přesáhla 50 mil. Kč.
Začátkem prosince proběhlo několik schůzek s naším energetickým poradcem. Výsledkem bylo
zpracování nového porovnání nabídek dodavatelů elektřiny a plynu a následně uzavření nových
dodavatelských smluv, na jejichž základě městys a místní škola ušetří na energiích v letech 2017 – 18
celkem téměř 140 tis. Kč.
Dne 3. prosince proběhla na Ministerstvu zemědělství ČR schůzka, které se mimo jiných
zúčastnili i starostové Vysoké Srbské a Bezděkova (Machov nebyl pozván). Jednalo se o výhledu
vybudování vodní přehradní nádrže v údolí pod Nízkou Srbskou a Vysokou Srbskou směrem ke
Kozinku. Bližší informace k uvedenému projektu zjišťujeme.
Dne 7. prosince byl na Ministerstvu zemědělství ČR (jakožto na řídícím orgánu Programu
rozvoje venkova) dokončen proces standardizace Místní akční skupiny Stolové hory, jejímž je
Machov členem. Znamená to jednak, že MAS je finančně bez problémů a má vše v pořádku i po
právní stránce. Zároveň to je splněním základní podmínky pro budoucí čerpání dotací z EU
prostřednictvím MAS do našeho regionu. Dalším (neméně důležitým) krokem bude nyní schválení
Strategie MAS a po kladném zvládnutí tohoto kroku již bude možné čerpat dotační prostředky do
území MAS (tedy i do Machova).
Závěrem bych chtěl ještě jednou všechny srdečně pozvat na další kulturní akce, které pro vás
organizuje městys Machov. Je to tradiční „Štědrovečerní vytrubování“ v 15 hodin před úřadem
městyse, nebo na sále Obecního domu (dle počasí) a dále 8. Machovský ples v pátek 15. ledna 2016.
Bližší informace k oběma akcím najdete v dnešním vydání Machovského zpravodaje.
-

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 2015 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. Zároveň tímto tlumočíme i pozvání nájemců restaurace Obecní
dům, kteří otevřou při této příležitosti od 11 do 16 hodin, abyste se mohli zahřát grogem či
svařákem.

3. Informace úřadu městyse
Vítání občánků
V neděli 29. listopadu 2015 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových
občánků. Obřadu se ujala členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová. Společně
s matrikářem panem Ing. Miroslavem Krylem slavnostně přivítali mezi naše spoluobčany
tyto malé občánky:
- Barboru Vlachovou z Machova,
- Terezu Ježkovou z Nízké Srbské,
- Dana Buchtu z Nízké Srbské,
- Stellu Rýglovou z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské
školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

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 2016 v nezměněné výši 550,- Kč na poplatníka. Poplatek je možno hradit v hotovosti
na úřadu městyse hned od ledna 2016. 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.

Pracovní doba úřadu městyse o svátcích
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům, že úřední hodiny pro veřejnost budou
o letošních vánočních svátcích následující: 15. - 22. 12. normální provozní doba
středa 23.12. – zavřeno
pondělí 28. 12. – normální pracovní doba,
úterý 29.12. – zavřeno,
středa 30. 12. – provozní doba do 12 hod.
čtvrtek 31. 12. – zavřeno.
V roce 2016 bude úřad otevřen od pondělí 4. ledna.

Společenská kronika
V měsíci prosinci 2015 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Vlasta
Vacková z Nízké Srbské – dožila se 90 let. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.

Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 30. 11. 2015 bylo v Machově hlášeno k trvalému
pobytu celkem 1.069 obyvatel. V průběhu listopadu se 4 občané přihlásili.

Ordinace praktického lékaře a zubního lékaře o vánocích
MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům, že v průběhu vánočních svátků bude v Machově
ordinovat v pondělí 21. 12. 2015 a poté v pondělí 28. 12. 2015. Ve čtvrtek 31. 12. zastupuje MUDr.
Zemanová ve firmě WIKOV v Hronově. V roce 2016 bude prvním ordinačním dnem pondělí 4. ledna
v Machově.
MDDr. Houštěk oznamuje, že ordinace zubního lékaře v Machově bude uzavřena z důvodu
dovolené v období od 22. 12. 2015 do 3. 1. 2016.

Tříkrálová sbírka 2016
Tříkrálová sbírka letos proběhne ve dnech 1. – 14. ledna 2016 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.
Charita České republiky

Svoz komunálního odpadu v roce 2016
Firma Marius Pedersen, která v Machově zajišťuje svoz komunálního odpadu, oznamuje všem
občanům, že pravidelný čtrnáctidenní svoz bude v roce 2016 v Machově, Nízké Srbské a
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 14. 1. 2016.
Pro občany Bělého nastává změna - svozy budou vždy ve čtvrtek v každém sudém týdnu
(stejně jako v Machově). Výjimkou je první lednový svoz – uskuteční se v sobotu 2. 1. 2016.
Svoz plastů a papíru bude v roce 2016 probíhat rovněž ve stejných termínech jako v letošním roce.

Zimní noviny
Oznamujeme všem zájemcům o zimní noviny „Kladské pomezí“ a o noviny „Zimní
Broumovsko“, že jsou k dispozici na Úřadu městyse Machov i ve všech informačních centrech.

Zákaz vstupu psů na hřbitovy
Upozorňujeme návštěvníky machovských hřbitovů, že dle platného Řádu pohřebiště je zakázáno
vstupovat na hřbitovy se psy. Prosíme všechny o dodržování tohoto zákazu, neboť pro nájemce
hrobových míst je nepříjemné, když jsou hroby jejich blízkých i přístupové plochy znečištěny psími
exkrementy.

4. 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: 9.1. – Obecní ples ve Velkých Petrovicích, kapela Kapky Hradec Králové
15.1. – 8. Machovský ples – pořádá Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
16.1. – Novoroční koncert Polického symf. orchestru, 16 hod., divadlo Police
22.1. – IX. Ostrostřelecký ples v Polici n.M., hraje Relax Band, sál Pellyho domů

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 21. 12. 2015 se konalo 7. zasedání Zastupitelstva městyse Machov. Na programu byly
zejména následující body:
- schválení rozpočtového provizoria městyse na 1. čtvrtletí 2016,
- schválení rozpočtového opatření č. 8/2015,
- schválení cenového výměru pro výběr stočného,
- schválení podání žádosti o dotaci z programu Interreg V.A – záchytné parkoviště Řeřišný
- příprava 8. obecního plesu,
- schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Dudek (kanalizace),
- schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ČOV na ministerstvo zemědělství ČR,
- majetkové záležitosti,
- projednání průběhu výstavby kanalizace i průběhu financování akce a další.

6. Stomatologická pohotovost v lednu 2016
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech a svátcích v měsíci lednu 2016 – vždy
v době od 9,00 do 11,00 hod.:
1. 1.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
491 524 334
2. - 3. 1.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
9 .- 10. 1.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
16. - 17. 1.
MUDr. Růžička,ml., poliklinika Broumov
603 479 084
23. - 24. 1.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
491 524 334
30. - 31. 1.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381

7. Cenové oznámení – cena stočného pro rok 2016
Zastupitelstvo městyse Machov projednalo dne 21. 12. 2015 kalkulaci ceny stočného v městysu
Machov pro rok 2016 a vyhlašuje tímto v souladu se zněním zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích a v souladu s dalšími platnými právními předpisy od 1. 1. 2016 následující výši ceny za
odvádění a likvidaci odpadních vod prostřednictvím kanalizace městyse zakončené čistírnou
odpadních vod:
bez DPH
včetně 15% DPH
Stočné (Kč za 1 m3)
21,07
24,23
Podkladem pro stanovení ceny stočného je kalkulace, která je k dispozici na Úřadu městyse
Machov a je zveřejněna i na webové stránce městyse Machov www.machov-obec.cz.
Cena stočného je v souladu s finanční analýzou projektu „Machov – dostavba splaškové
kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě“ a byla odsouhlasena SFŽP ČR
č.j.: SFZP 164358/2015.

8. 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 15. ledna 2016 od 20 hod.

8. Machovský ples
K tanci i příjemnému posezení vám zahrají kapely: BTK Bezděkov
Relax Band Hronov
Taneční vystoupení: Taneční klub HOP Dobruška

Hodnotná tombola.

Vstupné 80,- Kč – v ceně je vstupenka a místenka – místenky je možno zakoupit
již 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.
9. Informace k zimní údržbě komunikací v Machově
Zima je opět tady a s ní také i zimní „radovánky“. Tím nemáme na mysli stavění sněhuláka ani
koulovačku, ale starosti, co se sněhem a ledem na cestách.
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, Doležalovi Jiří a Viktor). Pluhování za městys
bude zajišťovat pracovník údržby p. Stanislav Lokvenc ml.
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 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 ni. 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. Uklízíme i chodníky, autobusové zastávky, plochy pro odkládání
odpadů apod. 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 nebo stížnosti směřujte vždy co nejdříve na úřad městyse a pokud možno
uveďte i kontakt na Vás pro případnou zpětnou vazbu.
A ještě jedna připomínka - údržbu krajské komunikace nezajišťuje městys, ale příslušné
pracoviště Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje – v našem případě cestmistrovství
v Broumově. Takže případné stížnosti směřujte tam.
Přejeme Vám, abyste nemuseli v zimním období řešit žádné autokaramboly, či zlámané kosti a
těšíme se s Vámi na léto.
Za úřad městyse: Ing. M.Kryl

10. Sdělení VaK a.s. Náchod – cena vodného pro rok 2016
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 26. 11.
2015 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2016 a vyhlašuje od 1. 1. 2016 tyto ceny:
Vodné a stočné
bez DPH
s 15 % DPH
Vodné
31,79 Kč/m3
36,56 Kč/m3
3
Stočné
31,15 Kč/m
35,82 Kč/m3
3
Vodné a stočné
62,94 Kč/m
72,38 Kč/m3
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 !!!!!

11. Upozornění – daň z nemovitostí 2016
Jak jsme vás již informovali v průběhu roku, dnem 18.2.2015 byl na základě nového mapování
a obnovy (digitalizace) vyhlášen nový katastrální operát pro katastrální území Machovská Lhota.
Obnovou katastrálního operátu došlo v mnoha případech k přečíslování pozemků, změnám jejich
využití a změnám výměry parcel a to zejména v místech (zastavěném území obce), kde proběhlo nové
mapování a to se týká všech obytných a hospodářských budou a zahrad. Až na malé výjimky se tedy
změny dotknou všech vlastníků nemovitostí v k.ú. Machovská Lhota.
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí v k.ú. Machovská Lhota, že v souvislosti s těmito
změnami bude nutné podat na finanční úřad v průběhu ledna 2016 nová kompletní přiznání
k dani z nemovitostí.
Změny zjistíte z aktuálního výpisu z katastru nemovitostí dle Vašeho čísla listu vlastnictví. Čísla
listů vlastnictví se nezměnila. Výpis z KN Vám vyhotovíme na úřadu městyse – jedná se o placenou
službu (100,-Kč za 1 výpis), nebo ho vystaví katastrální úřad a libovolné kontaktní místo Czech-point.
Pro úplnost uvádíme údaje, které nenajdete v Pokynech … a budete je potřebovat pro vyplnění
nového daňového přiznání :
Kód katastrálního území – Machov – 689840
- Machovská Lhota - 689858
- Nízká Srbská – 689866;
Průměrná cena zemědělských pozemků dle k.ú. : (uvádíme doposud platné ceny):
- Bělý – 2,73 Kč/m2
- Machovská Lhota – 2,16 Kč/m2
- Machov – 3,17 Kč/m2
- Nízká Srbská – 4,43 Kč/m2;
Koeficient podle počtu obyvatel - 1,4.
Za úřad městyse Machov – Ing.M.Kryl

12. První skibusy Kladského pomezí vyrazí na konci prosince
Zimní sezóna je v plném proudu a první skibusy Kladského pomezí se brzy vydají vozit
nejen lyžaře, ale i turisty za jejich zimními dobrodružstvími. Proto neváhejte a vydejte se na
výlet bez auta.
Již od 26. prosince do 27. února budou každou sobotu jezdit dvě linky skibusů. První
povede z Náchoda přes Hronov, Červený Kostelec, Malé Svatoňovice, nově i přes Úpici na
Odolov a druhá jezdí z Náchoda přes Kudowu Zdrój do Karłówa. Každoroční provoz skibusů
v Kladském pomezí organizuje a propaguje společnost Branka, o.p.s., zabývající se rozvojem
cestovního ruchu.
V Kladském pomezí každoročně probíhá úprava přibližně 300 km lyžařských tratí, kterou
rovněž zajišťuje Branka, o.p.s. a to ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Mapa
upravovaných lyžařských tratí je nově k dostání v zimním čísle turistických novin Kladského
pomezí. Podrobné jízdní řády skibusů, aktuální sněhové zpravodajství a tipy na lyžařské
výlety naleznete na ski.kladskepomezi.cz, nebo na www.kladskepomezi.cz.

13. Ohlédnutí za vánoční výstavou
Ve dnech 21. – 23. 11. 2015 uspořádali zahrádkáři z Machova ve spolupráci s restaurací Obecní
dům v pořadí 3. vánoční výstavu - letos poprvé na sále. Tímto děkujeme všem, kteří nám zapůjčili své
výrobky, členům ČSZ Machov za pomoc i provozovateli restaurace za trpělivost, kterou s pořádáním
výstavy měl. Zvláštní poděkování patří Městysu Machov, který nás zachránil po požáru rozvaděče
a stykačů elekřiny a opět naši výstavu pomohl „rozsvítit“. Největší dík však patří návštěvníkům.
Vánočně se k nám přišlo naladit více než 500 zájemců o prohlédnutí vystavovaných exponátů či
o nákup vánoční výzdoby. Děkujeme a snad zase příště ……….
Základní organizace ČSZ Machov

14. Hasičský bál a dětský karneval SDH Machovská Lhota
Sbor dobrovolných hasičů Machovská Lhota si dovoluje pozvat širokou veřejnost na

HASIČSKÝ BÁL
který se koná v sobotu 23. ledna 2016 ve 20.00 hodin v Obecním domě v Machově.
K tanci a poslechu zahraje skupina „BTK“. Pro účastníky je připravena bohatá tombola.
Vstupné 70 Kč. Odvoz směr Police nad Metují je zajištěn.
Sbor dobrovolných hasičů Machovská Lhota ve spolupráci se ZŠ a MŠ Machov Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se koná v neděli 24. ledna 2016 ve 14.00 hodin v Obecním domě v Machově.
K tanci a poslechu zahraje skupina „BTK“. Pro účastníky je připravena bohatá tombola.
Vstupné: dospělí - 30 Kč, děti – 10 Kč, masky zdarma.

15. Inzerce

Točená zmrzlina o svátcích
Přijímáme objednávky na čerstvou točenou zmrzlinu na den 25. 12. 2015. Pokud bude zájem
veřejnosti, otevřeme od 14,00 – 15,30 hod.
Objednávejte do 23. 12. 2015 na telefon 603 217 811. Děkujeme za Vaše objednávky.
„Zmrzlina Emil Maryška“

MVDr. Michaela Hubková, Nízká Srbská, Machov
Nabízí běžnou preventivní a léčebnou veterinární péči pro Vaše malé i velké
zvířecí miláčky.
Základní služby:
- klinické vyšetření
- vakcinace
- odčervení
- antiparazitární ošetření
- Zajistí po telefonické dohodě u Vás doma, či na smluveném místě.
Telefon: 606187475
Další služby:
- kastrace koček a kocourů
- kastrace fen a psů
- menší chirurgické zákroky
- odstranění zubního kamene
- Provede ve spolupráci s MVDr. Štěpánkem v ordinaci ve Velkém
Poříčí. Ordinační hodiny denně 16-17:30.

Koupím starý nábytek a veškerou půdní veteš.
Dobře zaplatím.
Likvidace, vyklizení nemovitostí. Tel.: 777 200 126
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