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Hospůdka „Na návsi“
Velký Dřevíč 86
Tel.: 608 213 154

Hospůdka "Na návsi"
ve Velkém Dřevíči
Vás zve
nejen na každodenní menu (výběr z pěti hlavních jídel), ale i k
odpolednímu a večernímu posezení.
Blíží se čas vánoční, zkuste se zastavit a pozvat rodinu,
přátele a spolupracovníky na něco dobrého k jídlu a k pití.
Mimo stálé nabídky minutkových jídel Vám můžeme ještě
každý pátek večer nabídnout nějakou naši specialitu, jakou
jsou pečená vepřová kolena, tatarák, steaky z krkovice s
různými omáčkami a dipy, sýrové nebo bramborové
speciality. Různé druhy káv, pohárů a domácí tiramisu doladí
Vaše chuťové buňky.
Prostředí je vhodné i pro děti, protože u nás se nekouří.
Kapacita hospůdky je 45 míst. Bezbariérový přístup a
vyhrazené parkoviště pro hosty je u nás také samozřejmostí.
Pokud se Vám nebude chtít domů, můžete přespat v
apartmánu přímo nad hospůdkou.
Zavolejte si na telefon 608 213 154 a my budeme
naslouchat Vašim přáním. Foto na www.na-navsi.cz

Těší se na Vás kolektiv

Hospůdky "Na návsi"

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám touto cestou popřát jménem svým, jménem
Zastupitelstva městyse Machov i zaměstnanců úřadu klidné
a spokojené prožití vánočních svátků.
Zároveň bych Vám rád popřál, aby nový rok přinesl pevné zdraví,
lásku, spokojenost, vzájemnou úctu a naději v co nejlepší
budoucnost. A také hodně úspěchů ve Vašem osobním životě
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.
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 13. ledna 2012 od 20 hod.

4. Machovský ples
K tanci i příjemnému posezení vám zahrají kapely: EMMA z Machova
COMBO 2 z Kolína
Taneční vystoupení: Taneční klub HOP Dobruška (latina, salsa), 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 zůstává pro rok 2012 ve výši 500,- Kč na poplatníka. Poplatek je možno hradit na
úřadu městyse hned od ledna 2012.

Pracovní doba úřadu městyse o svátcích
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům, že úřední hodiny pro veřejnost budou
o letošních vánočních svátcích následující: 20.-22. 12. normální provozní doba
pátek 23.12. - zavřeno
úterý 27.12. – zavřeno
středa 28.12. – do 16,00 hod.
čtvrtek 29.12. – do 12,00 hod..
pátek 30.12. - zavřeno
V roce 2012 bude úřad otevřen od pondělí 2. ledna.

Skibusy na Odolov a Karlów
CDS Náchod připravila pro zimní sezonu 2011/2012 provoz skibusů na linkách Náchod
– Karlów a Náchod – Hronov – Č. Kostelec – Malé Svatoňovice – Odolov. Skibusy budou
v provozu každou sobotu od 7. 1. 2012 do 25. 2. 2012 podle jízdního řádu, který je k dispozici
na webových stránkách www.machov-obec.cz, nebo vytištěný na Úřadu městyse Machov

Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 30. 11. 2011 bylo v Machově hlášeno
k trvalému pobytu celkem 1 097 obyvatel. V průběhu měsíce května:
- se přistěhovali
2 občané,
- se odstěhovali
3 občané,
- se narodil
1 občánek.

Zimní noviny Kladského pomezí
Ve všech informačních centrech okresu i na Úřadu městyse Machov jsou k dispozici
Zimní noviny Kladského pomezí. 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 22.12. a ve čtvrtek 29.12.2011.
Ordinace MUDr. Prázy oznamuje svým pacientům, že v době vánočních svátků nebude
v Machově ordinovat.

Svoz komunálního odpadu v roce 2012
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. První svoz v roce 2012 tak proběhne v pátek 6. ledna a pak vždy po čtrnácti dnech.
Svoz plastů a papíru bude probíhat rovněž stejně 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
28.12. – Ptačí klec – Kolárovo divadlo Police, 19 hod., divadelní soubor Kolár
Leden: 13.1. – 4. Machovský ples – pořádá Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
13.1. – Večerní běh při pochodních s táborákem pro nejmenší - pořádá BKL Machov
18.1. – Středeční pohár v běhu na lyžích – volně – pořádá BKL Machov
21.1. – Krajský pohár v běhu na lyžích – volně pro všechny kategorie – BKL Machov
27.1. – Náborový závod dětí v běhu na lyžích – dopoledne – pořádá BKL Machov
28.1. – Ples sportovců – pořádá Fotbalový oddíl Jiskra Machov – od 20 hod.
28.1. – Výjezd „PO STARU“ – start z náměstí, pořádá BKL Machov.

6. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 28. 11. se uskutečnilo 4. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v letošním
roce. Zasedání proběhlo tentokrát v restauraci v Machovské Lhotě. Poslední 5. veřejné
zasedání zastupitelstva městyse se pak uskutečnilo dne 16. 12. v penzionu U Laubů v Bělém.
Na programu těchto dvou zasedání bylo projednání následujících záležitostí:
- rozpočtové opatření č. 3/2011, 4/2011 a 5/2011,
- přijetí dotací z POV Královéhradeckého kraje – úroky, veřejné osvětlení,
- přijetí dotace od Královéhradeckého kraje na pokrytí některých výdajů jednotek SDH,
- kupní smlouva na vozidlo AVIA Furgon pro jednotku SDH,

-

mimořádný příspěvek pro DSO Policko na předfinancování projektu „Podpora aktivní
cykloturistiky v příhraničí“,
veřejná finanční podpora pro ZO Českého svazu včelařů Machov,
žádost ZUŠ Hronov o finanční příspěvek na provoz školy za žáky z Machova,
žádost M. Gola, Zdoňov o prodej pozemku p.č. 644/20 v k.ú. Bělý,
prodej části pozemku p.č. 704/1 v k.ú. Machov panu P. Jiráskovi a p. S. Jiráskovi,
změna dodavatele plynu pro budovy tělocvičny a Obecního domu,
dílčí audit hospodaření za rok 2011,
schválení rozpočtového provizoria městyse pro 1. čtvrtletí 2012,
příprava 4. Machovského plesu,
informace o vývoji v oblasti sdílených daní,
informace o průběhu investičních akcí,
vyjádření k drobným stavebním záměrům v obci a další.

7. Občanská poradna Náchod rozšiřuje svoji působnost
Občanské poradenské středisko, o.p.s., které provozuje Občanskou poradnu v Náchodě od
roku 2004, rozšiřuje nově její působnost o pomoc obětem trestných činů v rámci projektu
Komplexního poradenství obětem trestných činů – a to ve spolupráci s Probační a mediační službou
ČR, střediskem Náchod. Rozšíření o tuto službu přichází zejména z důvodu zvýšené kriminality,
která nejvíce dopadá právě na její oběti.
Dopravní nehoda, loupež, domácí násilí, krádež a celá řada dalších velmi nepříjemných a
stresujících událostí mohou potkat každého z nás. Shodou okolností se kdokoli může vyskytnout ve
špatnou dobu na špatném místě a v důsledku toho se stát obětí kriminality. Samotné řešení a
vyrovnání se s takto náročnou situací už tak jednoduché není.
Co mám dělat? Mám to oznámit? Kam se mám obrátit? Na co mám právo? Kdo mi nahradí
škodu? Jak s tím mám dál žít a nebát se chodit po ulici? Proč se to muselo stát právě mně? Jak mám
odpustit tomu, kdo mi to udělal? To je jen střípek myšlenek, které začnou člověku vířit hlavou a celou
situaci učiní ještě více traumatizující.
Mimořádnost podobné situace, nemožnost ji předvídat a hlavně její nezaviněnost a míra utrpení,
které poškozený člověk prožívá, vedou ve svých důsledcích k traumatu, které může po určitém čase
odeznít, ale i poznamenat člověka na celý život.
Pro ty, kteří podobnou událost prožili, nabízí Občanská poradna Náchod odbornou pomoc v
podobě sociálně-právního poradenství. Poradci, kteří byli v rámci projektu řádně proškoleni, zajistí,
popř. zprostředkují odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů,
včetně morální a emocionální podpory. Zde naleznete hledané odpovědi a získáte více informací o
svých právech a možnostech náhrady škody.
Občanské poradenské středisko, o.p.s. vzniklo v roce 1999. V současné době organizace realizuje
4 základní programy: Odborné sociální poradenství, Dobrovolnická informační kancelář, Program
prevence a Vzdělávání se sídlem v Hradci Králové, detašovanými pracovišti v Jičíně a Náchodě a s
kontaktními místy v Rychnově nad Kněžnou a Trutnově.
Kontakt: Občanská poradna Náchod, Hálkova 432, tel: 498 500 357, e-mail: opnachod@ops.cz
Bc. Jan Haisman, pracovník PR, 498 500 351, pr@ops.cz

8. Sdělení VaK a.s. Náchod – změny cen vodného
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 24. 11. 2011
kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2012 a vyhlašuje od 1. 1. 2012 tyto ceny:
Vodné a stočné
bez DPH
se 14% DPH
32,78 Kč/m3
Vodné
28,75 Kč/m3

Stočné
28,58 Kč/m3
32,58 Kč/m3
3
Stočné bez ČOV
8,14 Kč/m
9,28 Kč/m3
3
Vodné a stočné
57,33 Kč/m
65,36 Kč/m3
Proti cenám roku 2011 dochází k navýšení vodného o 5,16 %, stočného o 5,20 % a u vodného se
stočným činí zvýšení 5,18 %. V roce 2012 se dále do ceny vodného a stočného nepříznivě promítne zvýšení
sazby daně z přidané hodnoty o 4%, takže celkové zvýšení bude činit u vodného se stočným 9,18%.
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. Zdeněk Zima, ekonomický náměstek

9. Informace ze ZO Českého svazu včelařů Machov
Vážení spoluobčané,
stejně jako pro Vás, tak i pro nás členy ZO ČSV končí rok 2011 a nezbývá, než se ohlédnout za dalším
rokem naší činnosti a zhodnotit, co se povedlo a co nikoliv. Z těch událostí, které stojí za zmínku, bych určitě
vyzdvihl 105. výročí založení našeho spolku. ČSV Machov byl založen dne 02.02.1906 v hostinci „U Justů“
v Bělém. Podle zakládajícího protokolu bylo přítomno 11 členů. Ze svého středu si zvolili předsedu. Stal se jím
rolník Josef Křivda ze Lhoty, který tuto funkci vykonával 30 let. Jistě si zakládající členové nemysleli, že spolek
přežije dvě světové války a mnohé další dějinné zvraty 20. století a vstoupí do 21. století jako životaschopný a
velmi potřebný jak pro naše členy, tak i pro širokou veřejnost. Stejně jako oni, tak i my se potýkáme s mnoha
problémy, které nám přináší naše činnost, ale je jen na nás, jak si s nimi poradíme, aby se náš spolek mohl do
budoucnosti dívat s optimismem. Každý náš člen se snaží plnit nařízení, která jsou nám předepisována, proto se
můžeme již několik let chlubit zdravými včelstvy. Také letos byly problémy s melicitózní snůškou, která se
odrazila na množství vytočeného medu. Přesto jsme získali 2 890 kg medu, což je průměr 12,5 kg na 1 včelstvo.
To je to dobré, co nám přinesl letošní rok. Toho horšího je bohužel víc. Velmi nás trápí stále se zvyšující cena
cukru. Je zcela zákonité, že když na podzim musíme draze nakrmit, potom se tato cena promítne do ceny medu.
Věřte, že z toho radost nemáme, hledat příčinu tohoto stavu by asi nebylo tak složité, ale to nám nepřísluší. Horší
než cena cukru jsou události nezvratné, které se dotýkají každého z nás. V letošním roce nás totiž opustili tři naši
členové : Václav Hašpl, Rudolf Šilpert a Fridolín Flousek. Bolí to o to víc, že to byli členové, kteří se podíleli na
chodu spolku dlouhá léta, třeba přítel Flousek byl naším členem 50 let. Bohužel nezbývá, než jim poděkovat za
práci pro náš spolek a věnovat jim tichou vzpomínku. Mnohem radostnější jsou připomínky životních výročí.
Letos svá kulatá jubilea oslavili přítel Jan Balihar a přítel Rainhold Cvikýř. To byla minulost, současnost a teď
něco z blízké budoucnosti. Svojí trochou opět přispějeme na lednový ples úřadu městyse, se kterým máme
korektní vztah, založený na vzájemné důvěře.
Rád bych Vám popřál krásné svátky vánoční, hodně zdraví, klidu a pohody do roku 2012.
Za Český svaz včelařů Machov Josef Krba, jednatel

10. Informace k zimní údržbě komunikací v Machově
Letos sice nesměle, ale přece jenom již nastupuje zimní období a s ním spojená údržba
na místních komunikacích a veřejných prostranstvích v obci.
V letošním roce nám ji trochu zkomplikovalo rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje, kterým
byl ze zimní údržby, kterou provádí správa a údržba silnic, vyřazen úsek krajské silnice od točny
autobusů ke státní hranici v Machovské Lhotě (blíže se zmiňoval starosta v minulém čísle zpravodaje).
U místních komunikací došlo letos k částečné změně v organizaci zimní údržby, nicméně občané by to
neměli nijak pocítit, jelikož rozsah údržby se nezměnil. Pluhování v Machově, Nízké Srbské a ve
Lhotě budeme provádět vlastními silami (obecním traktorem), ostatní služby (pluhování v Bělém

a v Kopečkách, posyp a pomoc při kalamitních situacích) jsou nasmlouvány s předchozími dodavateli
(Šotola Petr, Doležal Viktor). První zatěžkávací zkouška začátkem prosince ukázala, že to půjde.
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

11. Tříkrálový koncert v Polici n. Met.
Římskokatolická farnost Police nad Metují
vás srdečně zve na

Tříkrálový koncert
v pátek 6. ledna 2012 od 19:00 hodin v klášterním
kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Účinkují:
Zuzana Svobodová a Filip Vodochodský - zpěv
Zuzana Valášková - zpěv a flétna
Tomáš Weissar - varhany
Vstupné dobrovolné.
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