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PF 2015
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 další rok prožívali ve zdraví,
spokojenosti a vzájemné úctě. Zároveň Vám přeji naději a víru
v co nejlepší budoucnost i odvahu a sílu zvládat všechny
problémy, které dnešní složitá doba 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 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 v lichých týdnech ve čtvrtek pro Machov, Machovskou
Lhotu a Nízkou Srbskou. Pro občany Bělého zůstává svoz také 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 2.300,- 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 právě Svazem měst a obcí ČR. Rozhodně ale budeme bojovat za
zachování současného systému, který dle výpočtů odborníků není důvod měnit ještě řadu let.
Zmíněnou výstavbu dalších spaloven v ČR nepodporuje ani Evropská unie.
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. Do kontrolního orgánu
DSO byla dále za Machov zvolena Ing. Skálová.
V úterý 9. prosince jsem se zúčastnil projednání analýzy hospodaření městyse Machov s vedením
České Spořitelny Hradec Králové, které vyplývá z podmínek úvěrového zajištění městyse v souvislosti
se stavbou kanalizace. Tentýž den proběhlo ve Žďáru n. Met. jednání DSO Policko, na němž jsme
městys zastupovali společně s p. Šulcem a ing. Krylem. Kromě standardních bodů jednání proběhla
opět diskuse ohledně směrování obcí Policka do konkrétního turistického destinačního managementu.
Ani tentokrát se nerozhodlo, zda se přikloníme ke Kladskému pomezí nebo k Broumovsku.
Pokud jde o kulturu, máme za sebou vystoupení českoskalických ochotníků, kteří k nám v neděli
7. prosince přijeli s komedií „A je to v p……“. Tentokrát se na sál machovského Obecního domu
přišlo pobavit cca 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. 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 a od letoška i nové židle pro diváky.
11. prosince jsem se účastnil jednání Valné hromady Svazu cestovního ruchu Branka v S. Dole.
V pondělí 15. prosince jsem zastupoval Machov na jednání Kongresu Euroregionu Glacensis
v Kostelci nad Orlicí. Ve volbách členů Rady euroregionu jsem podpořil za okres Náchod kandidující
starostku Meziměstí p. Mückovou.
Sdružení místních samospráv ČR, jehož je Machov členem, uspořádalo krajské setkání starostů
v Hradci Králové v úterý 16. prosince. Na tomto jednání byly projednány návrhy zákonů týkající se
obecních samospráv a problematika trestní odpovědnosti starostů a členů zastupitelstev obcí.
Závěrem ještě pár slov k výstavbě kanalizace. Pokud jde o stavební práce, byla dokončena
výstavba stoky C v Nízké Srbské (od Prouzových k Bolkovým) včetně kanalizačních přípojek. Dále
byla dokončena stoka J5 v Machovské Lhotě, zde se ještě dokončují kanalizační přípojky. Na obou
těchto trasách dojde v příštím roce k úpravě povrchu komunikací. Na hlavní trase J byl dvakrát
překročen tok Židovky u Königova mlýna a stavba pokračuje po loukách pod Zákopanicí směrem ke
Lhotě. Nově byla zahájena stavba stoky A4-1 od Matyskových směrem k Dolům. Stavební práce
budou v letošním roce ukončeny 18. prosince a o pokračování v roce 2015 se rozhodne podle
aktuálního počasí. Větším problémem, než samotná výstavba, byla administrace uplatnění žádostí
o platby ze SFŽP ČR a OPŽP. V určitých momentech rozhodovaly doslova minuty, aby se vše stihlo
v Praze na státním fondu zúřadovat a mohli jsme tak obdržet dotační prostředky ještě do konce roku.
Toto se nakonec podařilo a nyní probíhá mezi městysem Machov a SFŽP další složité jednání o
převodu investičních prostředků z letošní alokace, které se nepodařilo prostavět, do roku 2015. Vše by
mělo být rozhodnuto ještě do vánoc. Podmínky, které jsem dojednal s náměstkem SFŽP p. Kubicou,
byly dle našeho názoru splněny a máme tak naději, že z pohledu financování akce nenastanou žádné
neřešitelné problémy a kanalizace bude moci být v příštím roce dobudována v plánovaném rozsahu.

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 2014 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 9. ledna 2015 od 20 hod.

7. 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.

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 2015 v nezměněné výši 550,- Kč na poplatníka. Poplatek je možno hradit v hotovosti
na úřadu městyse hned od ledna 2015. 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. 1183009319/0300. 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. - 18. 12. normální provozní doba
pátek 19. 12. – zavřeno,
pondělí 22. 12. – normální pracovní doba, úterý 23.12. – zavřeno
pondělí 29. 12. – normální pracovní doba, úterý 30.12. – pro veřejnost zavřeno,
středa 31. 12. – zavřeno.
V roce 2015 bude úřad otevřen od pondělí 5. ledna.

Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 30. 11. 2014 bylo v Machově hlášeno k trvalému
pobytu celkem 1.064 obyvatel. V průběhu listopadu se: 2 občané odhlásili,
2 občané přihlásili,
1 občan zemřel.

Možnost zasílání hlášení místního rozhlasu e-mailem
Úřad městyse Machov nabízí od ledna 2015 novou službu občanům – možnost zasílání
jednotlivých hlášení místního rozhlasu prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud o tuto službu budete
mít zájem, je třeba nahlásit příslušnou e-mailovou adresu na úřad městyse p. Thérové na telefonní
číslo 491 547 121.

Ordinace praktického lékaře a zubního lékaře vánocích
MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům, že v průběhu vánočních svátků bude v Machově
ordinovat v pondělí 22. 12. 2014 a poté v pondělí 29. 12. 2014. V Hronově bude ordinovat v úterý
23. 12. a v úterý 30. 12. V roce 2015 bude prvním ordinačním dnem pondělí 5. ledna v Machově.
V pátek 2. 1. 2015 nebude ordinovat ani v Hronově.
MDDr. Houštěk oznamuje, že ordinace zubního lékaře v Machově bude naposledy otevřena ve
čtvrtek 18. 12. a v roce 2015 začne fungovat v pondělí 5. 1.

Nabídka knihy
Paní Irena Rejchrtová z Pěkova u Police nad Metují vydala v nakladatelství BOR zajímavou
cestopisnou knihu o svém putování koňským povozem kolem celé naší republiky. Knihu nabízí
k prodeji za 230,- Kč – prohlédnout si ji můžete na úřadu městyse v úředních hodinách.

Naháňka černé zvěře
V pátek 26. 12. 2014 v průběhu celého dopoledne bude probíhat v lesích na Lhotském Šefelu a na
Boru naháňka černé zvěře. Žádáme občany, aby se zdrželi vstupu do těchto míst a nekomplikovali tak
průběh lovu.
Myslivecké sdružení BOR

Změna prodejní doby v NS Machov
Majitel prodejny potravin pan Rýgl i majitel prodejny průmyslového zboží pan Tuček oznamují
všem zákazníkům, že s platností od 1. ledna 2015 dochází ke změně prodejní doby – zahájení
prodeje o sobotách bude od 7,30 hod. v obou prodejnách. Ve všední dny zatím zůstává prodejní
doba beze změny.

Neurologická ambulance Police – ukončení k 16.12.2014
Neurologická ambulance Police nad Metují končí provoz k 16. prosinci 2014. Po uvedeném datu
vám péči poskytnou následující zařízení:
- Poliklinika Broumov – tel. 491 420 472 – středa – nutno objednat,
- Nemocnice Náchod – tel. 491 601 214 – Po-Pá – nutno objednat,
- FAUST Náchod – tel. 491 428 972 – Po,Út,Čt – nutno objednat.

Odevzdávání propadlých cestovních pasů
Úřad městyse upozorňuje všechny majitele propadlých cestovních pasů, že dle platné legislativy
jsou povinni takový doklad odevzdat příslušným orgánům. Kromě možnosti odevzdání pasu
příslušnému úřadu, který pas vydal, existuje možnost tento doklad odevzdat u kteréhokoliv matričního
úřadu, tedy i u matričního úřadu v Machově (ing. Krylovi). Neplatným se pas stává uplynutím doby
v něm vyznačené, nebo po třech měsících ode dne změny příjmení držitele pasu. Odevzdat pas bez
zbytečného odkladu je nutné také po zemřelých osobách.

Tříkrálová sbírka 2015
Tříkrálová sbírka letos proběhne ve dnech 6. – 11. ledna 2015 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 2015
Firma Marius Pedersen, která v Machově zajišťuje svoz komunálního odpadu, oznamuje všem
občanům, že pravidelný čtrnáctidenní svoz bude v roce 2015 v Machově, Nízké Srbské a
v Machovské Lhotě organizován stejně jako v letošním roce vždy ve čtvrtek v každém lichém
týdnu. Výjimkou bude první lednový svoz, který se uskuteční v pátek 2. 1. 2015.
Pro občany Bělého se také nic nemění, svozy budou tak jako letos vždy v pátek v každém
lichém týdnu. Výjimkou bude opět první svoz, který se uskuteční v sobotu 3. 1. 2015.
Svoz plastů a papíru bude probíhat rovněž ve stejných termínech jako v letošním roce.

Oprava tiskové chyby z minulého Zpravodaje
Omlouváme se, ale do textu v článku „Aktuální informace k ochraně dřevin rostoucích mimo les“
se vloudila chybička. Obvod kmene stromu musí být měřen ve výšce 130 cm nad zemí, takže odstavec
Jak tedy postupovat, chcete-li pokácet strom? správně zní :
1. Zvažte, zdali je pokácení nutné a zda pro něj máte závažný důvod;
2. Pokud ano, změřte jeho obvod ve výšce 130 cm nad zemí. Jeli obvod větší jak 80 cm, je nutné
povolení ;
3. Nejste-li vlastníkem pozemku, zajistěte si písemný souhlas vlastníka (všech spoluvlastníků)
pozemku;
4. Na úřadu městyse si vyzvedněte tiskopis žádosti a tento řádně ve všech oddílech vyplňte a doručte
zpět na úřad;
5. Žádost bude na úřadu posouzena a Vám bude doručeno správní rozhodnutí.
Za úřad městyse Machov – Ing.M.Kryl

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.

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: 9.1. – 7. Machovský ples – pořádá Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
11.1. – Novoroční koncert Polického symf. orchestru, 16 hod., divadlo Police
17.1. – Ples unie rodičů, Pellyho domy Police n Met.
24.1. – Farní ples, Pellyho domy Police n. Met.
24.1. – Ples SDH Machovská Lhota – Obecní dům Machov, hraje BTK
25.1. – Dětský karneval – pořádá SDH Machovská Lhota v Obecním domě Machov
od 14 hod., hraje BTK

6. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 15. 12. 2014 se konalo 8. zasedání Zastupitelstva městyse Machov. Na programu byly
zejména následující body:
- schválení rozpočtového provizoria městyse ne 1. čtvrtletí 2015,
- schválení rozpočtového opatření č. 5/2014,
- schválení Obecně závazné vyhlášky městyse č. 1/2014 (místní poplatek za likvidaci odpadů),
- schválení Obecně závazné vyhlášky městyse č. 2/2014 (systém likvidace odpadů),
- jmenování členů Školské rady při ZŠ a MŠ Machov,
- jmenování zástupce městyse do Kontrolní komise DSO Lesy Policka,
- určení zastupitelů oprávněných přijmout svatební slib,
- schválení veřejné finanční podpory pro MO Českého svazu včelařů Machov,
- příprava 7. obecního plesu,
- schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou Pohl (kanalizace),
- majetkové záležitosti,
- projednání dalšího směřování městyse, pokud jde o zapojení do destinačního managementu,
- projednání průběhu výstavby kanalizace v roce 2014 i průběhu financování akce,
- schválení Plánu činnosti orgánů městyse při vzniku mimořádné události a další.

7. Stomatologická pohotovost v lednu 2015
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech a svátcích v měsíci lednu 2015 – vždy
v době od 9,00 do 11,00 hod.:

1. 1.
3. + 4. 1.
10. + 11. 1.
17. + 18. 1.
24. + 25. 1.
30. 1. + 1. 2.

MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
MUDr. Kopecký, Police n. M. ,17.listopadu 387 602 304 594
MUDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466
Bc. Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
491 502 425

8. 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

9. Sdělení VaK a.s. Náchod – změny cen pro rok 2015
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 24. 11.
2014 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2015 a vyhlašuje od 1. 1. 2015 tyto ceny:
Vodné a stočné
bez DPH
s 15 % DPH
Vodné
31,80 Kč/m3
36,57 Kč/m3
3
Stočné
31,14 Kč/m
35,81 Kč/m3
3
Stočné bez ČOV
9,57 Kč/m
11,01 Kč/m3
3
Vodné a stočné
62,94 Kč/m
72,38 Kč/m3
Proti cenám roku 2014 dochází k navýšení vodného o 1,92 %, stočného o 1,96 % a u vodného
se stočným činí zvýšení 1,94 %.
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
Pro obyvatele Machova tak ještě pro rok 2015 platí naposled pouze ceny vodného. Od roku 2016
budeme i v Machově platit vodné a stočné, přičemž vodné bude dle kalkulace VaK Náchod, stočné dle
kalkulace Úřadu městyse Machov (mělo by být nižší než stočné od VaKu).

10. Upozornění – daň z nemovitostí 2015
Jak jsme vás již informovali v červnu, dnem 5.6.2014 byl na základě nového mapování a obnovy
(digitalizace) vyhlášen nový katastrální operát pro katastrální území Machov a Nízká Srbská.
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. Machov a Nízká Srbská.
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí v k.ú. Machov a Nízká Srbská, že v souvislosti s těmito
změnami, bude nutné podat na finanční úřad v průběhu ledna 2015 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.
Podařilo se nám na finančním úřadu dojednat, že v této výjimečné situaci poskytnou příslušné
formuláře pro přiznání daně z nemovitostí včetně poučení úřadu městyse, aby vlastníci nemuseli jezdit

pro tiskopisy do Náchoda. Takže tiskopisy pro přiznání daně z nemovitostí budou k dispozici na
úřadu městyse Machov v druhé polovině prosince.
Pro úplnost uvádíme údaje, které nenajdete v Pokynech … a budete je potřebovat pro vyplnění
nového daňového přiznání :
Kód katastrálního území – Machov – 689840
- Nízká Srbská – 689866;
Průměrná cena zemědělských pozemků dle k.ú. : (pro rok 2015 je připravena novelizace vyhlášky č.
412/2008 Sb., která počítá s 15% navýšením průměrných cen. Zda bude včas schválena, se prozatím
neví. Proto uvádíme doposud platné ceny a za lomítkem návrh cen pro r. 2015)
- Machov – 2,77/ 3,17 Kč/m2
- Nízká Srbská – 3,86/ 4,43 Kč/m2;
Koeficient podle počtu obyvatel - 1,4.
Za úřad městyse Machov – Ing.M.Kryl

11. Ukončení objížděk mezi Hronovem a Rtyní
Po nové silnici se od prosince projedou řidiči mezi Rtyní a Hronovem. Silnice druhé třídy a
silniční most se dočkaly rozsáhlé rekonstrukce, která byla, co se nákladů týče, jednou z největších
letošních krajských investic. Modernizace vozovky a mostu stála více než 50 milionů korun a byla
financována z Regionálního operačního programu Severovýchod.
"Rekonstrukce silnice včetně mostu běžela od 31. března letošního roku. Za tu dobu se opravil
úsek dlouhý přes tři kilometry, a to celkem za 53 milionů korun. Jednalo se o velmi nákladnou
rekonstrukci, kdy se musela položit zcela nové vozovka. Nutná byla i oprava mostu, který byl ve
velmi špatném stavu. Nová mostní konstrukce byla navržena jako monolitický železobetonový rám o
rozpětí téměř pěti metrů," řekl náměstek hejtmana Karel Janeček, který má na starosti oblast dopravy.
Silnice prošla rekonstrukcí v celém průtahu Zbečníkem a v úseku od železničního přejezdu po
křižovatku se silnicí II/303 v Hronově. Oprava byla rozdělena na čtyři etapy. Po odfrézování živičných
vrstev a odtěžení žulových kostek byla provedena výstavba nové kanalizace investorem VaK Náchod
a.s. Následně byla vybudována nová konstrukce vozovky, včetně výškového a prostorového
uspořádání v celém průtahu Zbečníkem. Součástí stavby byla i výstavba nového mostu. Dále bylo
obnoveno odvodnění, opěrné zdi i vodorovné a svislé dopravní značení. Svou funkci budou nyní lépe
plnit i prohloubené příkopy podél cesty.
SUS Náchod

12. 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 24. ledna 2015 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 25. ledna 2015 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.

13. Informace z BKL Machov
Blíží se další rok ke svému Silvestru a tak i my v BKL Machov trochu bilancujeme
a přemýšlíme, zda jsme toho udělali pro sport v Machově málo či více a co by se dalo ještě
vylepšit.
Začnu nejprve výsledky našich nejmenších od zimní sezony do podzimu 2014. Jak všichni
víme, loňská zimní sezona byla pro lyžaře neskutečně skoupá. Ani naši nejstarší členové toto
nepamatují. Přesto jsme se zúčastnili několika závodů a dosáhli pěkných výsledků.
Ema Ducháčová vyhrála celý Pohár Královéhradeckého lyžařského svazu v běhu v kategorii
2006 a Mistrovství KHK a Jenda John byl v Mistrovství KHK druhý a celkově v Poháru třetí
v kategorii 2004-2005. V mužích byl v Mistrovství KHK Michal Ducháč druhý a David Šrůtek
třetí.
Od jara chodily děti na pravidelné tréninky dvakrát týdně. Batolata měla trénink jednou za
týden. Celkem jich cvičí kolem čtyřiceti. Vše vyvrcholilo přípravným kempem na Janovičkách,
kde se trénovalo i třikrát denně .
Jelikož se nám podařilo sehnat peníze na nákup starší hmoty z Německa, mohlo dojít
k rekonstrukci dopadů můstků s kritickým bodem 13 a 19 metrů. Práce to byla velmi náročná,
jak na čas našich dobrovolných členů, tak i na další finance z klubové pokladny. Vše se podařilo
zvládnout a první sobotu v září došlo k slavnostnímu otevření můstků a zároveň proběhl
34. ročník Borského poháru. Ten byl letos součástí Letního poháru Svazu lyžařů ČR s účastí
30 skokanů a kombiňáků. Jenda John soutěž v kategorii 2005-2006 s převahou vyhrál a Lukáš
Doležal skončil na druhém místě.
Od jara jsme se zúčastňovali závodů a turnajů v rámci vesnické tělovýchovy, kdy jsme
v celkovém hodnocení obsadili 5.místo.
Od konce prázdnin začaly i krajské krosy, kde jsme slavili medailové úspěchy od
předškoláků až po žactvo ročníku 2004 v podání Terezky Rückerové, Laury Bejšovcové, Simony
Taucové, Jendy Johna a Lukáše Doležala.
Z dalších akcí klubu lze připomenout závod horských kol MTB Stolové hory s účastí 300
závodníků a Borský kros s rekordní účastí 251 startujících, který se dostal mezi vybrané akce
České unie sportu (ČUS), dříve ČSTV. Oba závody měly mezinárodní obsazení.
Neměli bychom zapomenout ani na úpravu běžeckých tratí v Nouzíně , nákup sněžného
skútru, zlepšení osvětlení tratí v Dolečku, úspěch v pěti grantech KHK a získání dotace na
sněhové dělo.
Poslední akcí byl úterní převoz lyžařského muzea Jindry Vaňka do machovské školy. Kde
bude trvalá expozice není zatím známo, neboť vyhovující prostory jsme zatím v naší obci
nenašli.
Od příštího roku spouštíme nový projekt „ Pomáháme dětem sportovat“.
Závěrem bych Vám všem chtěl jménem svým i jménem klubu popřát krásné prožití
vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví a splnění všech Vašich přání a cílů.
Stanislav Jirásek předseda BKL Machov
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