Machovský zpravodaj
Vydává Městys Machov

Toto číslo vyšlo 25. února 2011

Uvnitř dnešního vydání zpravodaje najdete:
1. Informace starosty
2. Informace úřadu městyse
3. Divadelní představení „Ptačí klec“ v OD Machov
4. Informace z jednání zastupitelstva
5. Kulturní a sportovní akce
6. Stomatologická pohotovost v březnu
7. Přednáška o životě a díle učitele Jaroslava Petra
8. Sčítání lidu, domů a bytů 2011
9. Elektrospotřebiče a baterie do popelnice nepatří – nový kontejner v Machově
10. Zprávy Fotbalového oddílu TJ Jiskra Machov
11. Vypouštění odpadních vod z domácností
12. Vostatkovej maškarní průvod
13. Změny zákona o cestovních dokladech
14. Ukončení platnosti bankovek 50,- Kč

Nabízíme možnost firemní i soukromé inzerce na stránkách našeho
Machovského zpravodaje
- inzerát na celou stranu A4 …….. 500,- Kč
- inzerát na ½ strany A4 ………… 200,- Kč
- soukromý inzerát ……………… 50,- Kč

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
tak jako každým rokem touto dobou, tak i letos byla na našem úřadu stěžejní náplní
práce tvorba návrhu rozpočtu městyse na letošní rok. Minulý rok jsem si na stránkách
Zpravodaje postěžoval, že je těžké sestavovat rozpočet v období probíhající finanční a
hospodářské krize. Bohužel ani letos nelze konstatovat nic jiného, spíše naopak. Složitý vývoj
v celém našem hospodářství se odráží i na finanční situaci jednotlivých obcí, Machov
nevyjímaje. Stát se snaží ušetřit všude, kde to je možné, mnohdy však bohužel na úkor
řadových občanů, dostupnosti jednotlivých služeb státní správy, přídělu finančních prostředků
na rozvoj obcí a podobně. Při plánování příjmů obce se musíme držet raději při zemi a
nepočítat s jakýmkoliv nárůstem daňových příjmů z celostátních sdílených daní, které jsou
pro náš rozpočet rozhodující. Ani některé další známé skutečnosti nedávají důvod
k přílišnému optimismu – například státní příspěvek na výkon státní správy v obci nám byl
snížen o 18 %, což je docela velké číslo vzhledem ke skutečnosti, že na rozsahu přeneseného
výkonu státní správy na obce se nic nezměnilo. Na druhé straně v oblasti výdajů můžeme
rozpočtovat pouze do výše prostředků, které máme k dispozici, žádné mimořádné příjmy do
obecního rozpočtu nelze očekávat. Výsledný návrh tak počítá s mírným zvýšením příjmů proti
loňskému roku o přibližně 0,5 mil. Kč, na druhé straně pak se zvýšením výdajů o cca 1 mil.
Kč. Rozpočet je koncipován jako schodkový, přičemž rozdíl mezi příjmy a výdaji je vyrovnán
zapojením financování (zůstatků na bankovních účtech) z minulého roku.
Příjmová i výdajová strana rozpočtu by se tak měla pohybovat mírně nad 15 mil. Kč.
Jedinou možností, jak v průběhu roku zvýšit příjmovou část rozpočtu, je být úspěšní při
získání dotací na některé naše investiční i neinvestiční projekty. Žádostí bylo podáno několik
a v nejbližší době už budeme u některých z nich vědět, jak jsme uspěli.
Pokud jde o konkrétní akce, navrhuje zastupitelstvo realizaci následujících záměrů
– vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení na akci dokončení kanalizace po
Machově, Nízké Srbské a na vybudování kanalizace v Machovské Lhotě v objemu 900 tis. Kč
- dokončení studie proveditelnosti protipovodňových opatření a odtokových poměrů na toku
Židovky v hodnotě necelých 0,5 mil. Kč. Tato studie je nutná pro to, aby majitel toku –
Povodí Labe – zahrnul akci „regulace toku Židovky“ do svých investičních záměrů,
- vybudování nové autobusové čekárny na zastávce v Nízké Srbské,
- zahájení stavebních prací na vybudování sociálního zázemí za jevištěm v Obecním domě,
- rekonstrukce veřejného osvětlení v části Machova a v Nízké Srbské – v případě získání
dotace z POV Kr. kraje,
- dokončení zpracování Dodatku č. 1 územního plánu městyse Machov a jeho digitalizace,
- nákup lesa v lokalitě Záhoří směrem k Sedmákovicím,
- asfaltování ulice na Záduší v Machově.
Výčet akcí není úplný, uvedl jsem zde jen návrh těch akcí, které jsou z hlediska finančního
objemu pro rozpočet rozhodující.
Při této příležitosti si dovolím ještě připomenout, že soudní spor o 18 mil. Kč mezi
městysem Machov a SFŽP ČR není stále vyřešen a odvolání fondu leží už přes rok u
Nejvyššího soudu v Brně. I tato záležitost může podstatným způsobem promluvit do finanční
situace městyse Machov v letošním roce, případně v dalších letech.
Pokud jde o ostatní únorové záležitosti mimo tvorbu rozpočtu, určitě stojí za zmínku
následující skutečnosti:
- definitivně se podařilo projednat a zachovat Obvodní oddělení Policie ČR v Polici nad
Metují, k čemuž značnou měrou přispěla i aktivita starostů z obcí celého Policka,

-

-

-

-

-

-

-

-

3. února proběhlo veřejné projednání Změny č. 1 Územního plánu městyse Machov,
tentokrát už bez připomínek dotčených orgánů či zainteresovaných občanů obce.
V průběhu března by tak navržené změny měly nabýt platnosti.
začátkem února proběhlo na úřadu jednání se zástupkyní pojišťovny Generali s cílem
optimalizovat pojistné podmínky obce. Po získání návrhů dalších pojišťoven bude na
podzim rozhodnuto o případné změně pojistné smlouvy.
s ředitelstvím České pošty v Pardubicích jsem projednal připomínky občanů městyse
k provozní době místní pobočky pošty a výsledkem je změna pracovní doby, kdy
alespoň jeden den v týdnu bude pošta otevřena přes 16 hodinu.
v polovině února proběhl audit hospodaření Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka,
který jsem při tomto jednání zastupoval z titulu předsedy DSO. Audit proběhl dobře,
žádné závady nebyly shledány,
dne 17. února jsem se zúčastnil setkání starostů bývalého okresu Náchod, na kterém
jsme byli seznámeni s řadou novinek z oblasti Policie ČR, Ministerstva vnitra i od
vedoucích jednotlivých odborů MěÚ Náchod. Na tomto jednání zazněla bohužel jedna
nepříjemná skutečnost pro Machov – je navrženo zrušení matriky v rámci našeho
úřadu městyse. Momentálně vyvíjíme značné úsilí o zachování tohoto úřadu
v Machově, ale těžko předpokládat, jaký vliv bude mít naše argumentace na
rozhodnutí ministerstva vnitra.
v průběhu února došlo k poruše části veřejného osvětlení v ulici od parkoviště pod
náměstím směrem ke Kukuldě. Závadu se přes veškerou snahu zatím nepodařilo
odstranit, příčinou je zřejmě porušený kabel uložený pod vozovkou či chodníkem.
Teprve odborné proměření speciálními přístroji snad ukáže, co je příčinou a pomůže
závadu lokalizovat – pak samozřejmě proběhne oprava.
v měsíci únoru proběhl také zápis žáků do 1. ročníku naší školy. K zápisu se dostavilo
10 budoucích prvňáčků, jeden se pro nemoc omluvil. Do 1. ročníku bylo nakonec
zapsáno 8 žáků, 1 bude zapsán dodatečně, zbývajícím byl nástup odložen o jeden rok.
18. února proběhlo jednání Valné hromady DSO Lesy Policka, jehož je Machov
členem. Bylo projednáno hospodaření DSO za rok 2010 – skončilo ziskem ve výši
přes 900 tis. Kč (bez odpočtu nájmů za lesy). Je vidět, že společné hospodaření
v obecních lesích přináší své výhody a svědčí o tom mimo jiné i získání dotací na
hospodaření v lesích, získání finančních bonusů od odběratelů za společný obchod se
dřevem či společný nákup lesní techniky s využitím dotací – štěpkovače v hodnotě
přes půl milionu korun, který bude sloužit všem zúčastněným obcím.

Závěrem bych se rád ještě zmínil o dvou věcech:
- jednak bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří se v letošní zimě jakýmkoliv
způsobem podíleli, či ještě budou podílet na úklidu sněhu a údržbě veřejných prostranství či
místních a účelových komunikací. Je nám jasné, že i když se pracovníci naší technické čety
snaží, není v jejich silách zabezpečit tento úklid průběžně v celé rozsáhlé obci. Rozhodující je
tak údržba chodníků, autobusových zastávek, okolí kontejnerů na sběr separovaného odpadu a
většiny místních komunikací, které se snaží posypem ošetřit. Poděkování patří i místním
živnostníkům, kteří se svojí technikou v zimě pracují pro náš úřad při odklízení sněhu. Dá se
říci, že faktury za tyto služby na přelomu roku byly značně vysoké, ale nynější průběh zimy
snad tyto výdaje vrátí do plánovaných hodnot.
- úplně nakonec bych i z tohoto místa rád pozval všechny spoluobčany na divadelní
představení „Ptačí klec“, se kterým se v Obecním domě představí poličtí ochotníci. Myslím si,
že v jejich případě se jedná o prověřenou kvalitu a určitě ani tentokrát nikoho svým výkonem
nezklamou. Bližší informace o představení najdete na jiném místě v tomto Zpravodaji.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle dostupné evidence úřadu městyse k 31. 1. 2011 bylo v Machově hlášeno k trvalému
pobytu celkem 1 109 obyvatel. V průběhu měsíce ledna se odhlásil 1 člověk.

Konec analogového vysílání ČT
Ke konci minulého roku bylo ukončeno v Machově analogové vysílání ČT2. Dle sdělení
Štěpána Jandy, redaktora tiskového odd. České televize, bude proces vypínání analogového
vysílání pokračovat i v roce 2011. Konkrétně se jedná o vysílání ČT1, které by mělo být
ukončeno ke konci května 2011. Bližší informace je možné nalézt na www.digict.cz, případně
je získat na tel. čísle 261 13 74 74.

Platby místních poplatků
Připomínáme všem občanům, že místní poplatek ze psů (jeho výše se nezměnila –
100,- Kč, důchodci 50,- Kč) je splatný v termínu do 31.3. 2011. Místní poplatek
za svoz komunálního odpadu (případně jeho první část) byl stanoven pro letošní rok
opět částkou 500,- Kč na osobu a rok a je splatný do 31.3.2011. Oba poplatky můžete
zaplatit v hotovosti v kanceláři úřadu nebo po dohodě bezhotovostně převodem na účet.
Dále vyzýváme občany, kteří mají uzavřenou smlouvu o nájmu hrobového místa na dobu
do 31.12.2010, aby se dostavili na úřad k sepsání nové smlouvy a zaplacení pronájmu
hrobového místa na dobu do 31.12.2015. Pro urychlení administrativy si prosím vezměte
s sebou původní smlouvu.
R. Thérová

Evidence zbraní a střeliva v Náchodě
Policie ČR upozorňuje občany, že oddělení evidence zbraní a střeliva byla v Náchodě
přestěhováno – nově sídlí na Obvodním oddělení Policie ČR na Plhově.

Změna otevírací doby pobočky České pošty v Machově
Vážení zákazníci České pošty, s.p.,
se souhlasem Vašeho obecního úřadu si Vám dovolujeme oznámit změnu hodin pro veřejnost
na poště Machov, Machov 129, tel. 491 541 911, a to od 14. 2. 2011. Nová otevírací doba je
následující: Po 8,00-10,00 14,00-16,30
Út 8,00-10,00
St 8,00-10,00 13,00-15,30
Čt 8,00-10,00 13,00-15,30
Pá 8,00-10,00 13,00-15,30
Česká pošta, s.p.

3. Divadelní představení „Ptačí klec“ v OD Machov
Vážení spoluobčané, stalo se již tradicí, že městys Machov pro Vás pořádá dvakrát ročně
divadelní představení v místním Obecním domě. Na březen jsme pro Vás připravili nově
nastudovanou komedii „Ptačí Klec“ v podání divadelního souboru Kolár Police nad Met.
Režie se ujal opět pan Jaroslav Souček.

Hrají:
Armand – Filip Kovařík
Cyril – Ivoš Hambálek
Albert – Jiří Heřman Škop
Agador – Jiří Trnovský
Val – Milan Hejny
Senátor Keely - Jan Antl

Louise Keely – Ivana Richterová
Barbara – Lenka Voborníková
Reportér – Ivoš Hambálek
Fotograf – Václav Vídeň
Katherine – Květa Vídeňová

Ptačí klec je původně divadelní hra – komedie od francouzského dramatika Jeana Poireta, která se hraje na
českých pódiích pod názvem Klec bláznů. A z této divadelní předlohy vycházel i úspěšný americký film
z roku 1996 Ptačí klec s Robinem Williamsem a Genem Hackmanem v hlavních rolích. A z tohoto filmu
jsme si vzali předlohu i my. Jedná se klasickou bláznivou komedii, jejíž zápletka je prostá a přímočará, jak
už to v dobrých komediích bývá.
Odehrává se na Floridě v osmdesátých letech minulého století, tedy v době, kdy ve světě právě letí disco.
Je to komedie o dvou homosexuálech, kteří spolu žijí spokojeně již několik let v partnerském svazku a spolu
i provozují taneční gay club. Jeden z nich má z dob svého mládí již dospělého syna, který mu přijde
oznámit, že se chce ženit a vzít si za ženu dceru velmi konzervativního senátora. Co bude následovat,
netřeba snad už ani zmiňovat – rozjede se bláznivá jízda, u které se – doufáme – budete dobře, bez
ostychu a předsudků bavit, tak jako jsme se bavili i my při jejím zkoušení.

Představení se uskuteční v neděli 6. března 2011 v 17,00 hod.

na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč.

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 31. l. a 21. 2. se uskutečnily další letošní pracovní porady starosty se zastupiteli. Na
programu byla spousta závažných bodů, jako např.:
- další postup ve věci budování kanalizace v obci – podání žádosti o dotaci na ministerstvo zemědělství ČR na odkanalizování Machovské Lhoty,
- vyhodnocení a vyúčtování Obecního plesu městyse Machov
- informace o projednání projektu „Regulace toku Židovky“ s majiteli dotčených
pozemků a nemovitostí,
- organizace veřejného projednání změny č. 1 Územního plánu městyse Machov v Náchodě dne
3. února,
- návrh čistopisu kroniky městyse Machov za rok 2010,
- návrh na pořízení víceúčelového stroje pro údržbu obce a možnosti získání dotace na tento
projekt,
- záměr změny vybavení jednotek SDH v obci dopravní technikou,
- projednání návrhu rozpočtu městyse na rok 2011,

-

informace z jednání DSO Policko,
žádost ZŠ a MŠ Machov o příděl prostředků do fondů školy, informace o zápisu žáků do
prvního ročníku školy,
podíl městyse na pořádání dětského karnevalu 20.3.
žádost o příspěvek na provoz Hospice Anežky České v Červeném Kostelci,
informace o hospodaření DSO Lesy Policka,
různé majetkové záležitosti městyse.

5. Kulturní a sportovní akce
Březen: 3.3. – Čína – říše středu, cestopisná předn. Z.Ježkové, Pellyho domy Police 19 hod.
4.3. – Řídící učitel J.Petr – přednáška Mgr. Petry Martincové, 17 hod., ZŚ Machov
5.3. – Eva a Vašek, koncert, Kolárovo divadlo Police n. Met., 16 hod.
6.3. – Ptačí klec – divadelní představení v Obecním domě v Machově, 17 hod.,
v nastudování divadelního souboru Kolár Police n. Met.
8.3. – Masopustní průvod – po Lhotě až do Nouzína – poř. Lhotské zpívánky
8.3. – Dívka, která kopla do vosího hnízda – kino Police 19 hod., krimithriller
17.3. – Talkshow Zd. Trošky a P. Vondráčka – Kolárovo divadlo Police,
22.3. – Art kino – Norské dřevo – Japonský film – kino Police v 19 hod.
19.3. – Ples sportovců – Obecní dům, hudba BTK, 20 hod., poř. FO TJ Jiskra Machov
20.3. – Dětský karneval – Obecní dům, 14 hod., hudba Emma, pořádá SDH Lhota
26.3. – Šibřinky – Obecní dům, hudba Elka, 20 hod., pořádají Nízskosrbský baroni
29.3. – Megamysl – animovaný film USA, kino Police v 17 hod.

6. Stomatologická pohotovost v březnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci březnu 2011 – vždy v době od
9,00 hod. do 11,00 hod.:
5.-6.3.
MUDr. Neoral, ZS Police, tel.: 491 541 654, 602 333 452
- 12.-13.3. MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police, tel.: 602 304 594
- 19.-20.3. MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí, tel.: 491 582 381
- 26.-27.3. Dent. Ogriščenko, Veba Broumov – Olivětín, tel.: 491 502 425.

7. Přednáška o životě a díle učitele Jaroslava Petra
Vážení přátelé! ZŠ a MŠ Machov Vás srdečně zve na přednášku o životě a díle řídícího učitele
Jaroslava Petra, který na školách v Machově a v Nízké Srbské působil v letech 1882 až 1922. O
velmi zajímavé poznatky se s Vámi podělí studentka FF Univerzity Karlovy v Praze Mgr. Petra
Martincová, která si osobnost Jaroslava Petra zvolila jako téma své diplomové práce. Během
přednášky se dozvíte spoustu dosud nepublikovaných informací o tomto významném učiteli a
spisovateli. Přednáška se uskuteční 4.3.2011 od 17.00 hodin v sále ZŠ a MŠ Machov. Těšíme se na
Vaši účast.
Mgr. Martincová

8. Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke
kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny
země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice
přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka
v Evropské Unii obvyklá ).
Novinky sčítání lidu 2011

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí
informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
•

Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak
přibude např. dotaz na registrované partnerství.

•

Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností
ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky,
automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá
pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.

•

Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo
prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi
nejbezpečnější vůbec.

•

Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.

•

Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím
datových schránek.

•

V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří
budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.

•

Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci
a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje
užitečné a zajímavé.

Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011

7. března 2011

25./26. března 2011

26. března 2011

14. dubna 2011
20. dubna 2011

Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se
mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8:00 do
22:00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační
letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček
s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá
domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan
dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc
žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST.
Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do
sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo
v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu
před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu
do sčítání uvést.
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři
základní cesty:
• Internet
• Předání sčítacímu komisaři
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat
přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro
informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je
v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační email
info@scitani.cz.

9. Elektrospotřebiče a baterie do popelnice nepatří
Ve spolupráci s firmou Asekol s.r.o. Praha, která provozuje pro výrobce kolektivní
systém zpětného odděleného odběru, zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a
elektroodpadu, byl v Machově na parkovišti za nákupním střediskem instalován kontejner
na drobné elektrospotřebiče. Po boxech, které jsou umístěny v nákupním středisku a na
úřadu městyse, se tak jedná o další místo, kde můžete tento odpad odkládat. Červený
kontejner má objem více jak 2 m3, takže pojme podstatně více odpadu než e-boxy. Navíc
obsahuje speciální otvor a schránku na baterie (monočlánky) a akumulátory, např. z mobilů a
fotoaparátů. Vhazovací otvor pro elektrospotřebiče má rozměr 49 x 39 cm, tzn., že větší
spotřebiče jím neprojdou. Pro jejich likvidaci je proto nutné využívat nadále mobilní sběr
nebezpečného odpadu, který probíhá vždy na jaře a na podzim.V této souvislosti Vás žádáme,
abyste objemnější elektroodpad (tj. ten, který se Vám nepodaří umístit do tohoto kontejneru),
neodkládali vedle kontejneru, ale s jeho odevzdáním vyčkali právě až na mobilní svozy.
Věříme, že nabízené služby, která by měla napomoci k posílení ochrany životního prostředí,
hojně využijete a napomůžete tak k minimalizaci množství elektroodpadu v komunálním
odpadu. Takto sebraný odpad totiž neskončí na skládce, ale po rozebrání bude využit jako
druhotná surovina pro další výrobu.

10. Zprávy Fotbalového oddílu TJ Jiskra Machov
Fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov oznamuje, že tradiční „Ples sportovců“ se letos
uskuteční v sobotu 19.března.
Soutěžní zápasy okresního přeboru v kategorii mužů budou zahájeny v sobotu 26.
března. Naše družstvo přivítá ve skupině hrající o postup v tomto termínu na našem hřišti
celek Spartaku Police n/M B. Začátek v 15 hodin.
Rozpisy zápasů žáků i dospělých v jarní části sezony 2010 / 2011 budou zveřejněny
v příštím zpravodaji.
Hofman Miroslav jednatel oddílu.

11. Vypouštění odpadních vod z domácností
Člověk, který nemá možnost napojení na obecní kanalizaci, se musí o odpadní vody nějak
postarat sám. Má tři možnosti řešení: žumpu, septik s biologickým stupněm čištění nebo domovní
čistírnu odpadních vod. Každá možnost má své výhody i nevýhody.
Aby nedošlo při vypouštění odpadních vod k ohrožení zdrojů pitné vody, je nutné zachovat
minimální vzdálenost septiku nebo domovní čistírny od studny. Tato vzdálenost závisí na
propustnosti podloží. V případě málo propustného prostředí (např.hlíny, spraše, jílovité zeminy,
silně zahliněné štěrky a písky) je to alespoň 5 m, v případě propustného prostředí (např. štěrky,
písky, sutě) nejméně 12 m. Propustnost prostředí by měl znát příslušný vodoprávní úřad nebo
hydrogeolog.
Důležité je vědět, kam odpadní vody ze septiku nebo z domovní čistírny odcházejí. Pokud
odpadní vody ze septiku nebo z domovní čistírny odcházejí přímo do potoka nebo do řeky, jedná se
o vypouštění do vod povrchových a povolení je nutné. Jestliže se odpadní vody ze septiku nebo z
domovní čistírny zasakují do půdy (např. trativodem), jedná se o nepřímé vypouštění do vod
podzemních a i k němu je třeba povolení. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních lze povolit
pouze u rodinných domů nebo staveb k individuální rekreaci.
Pokud povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních člověk již
má, je důležité vědět, kdy nabylo právní moci. V případě, že to bylo před 1. lednem 2002, přestane
toto povolení platit a do 1. července 2011 je možné si zažádat o jeho prodloužení. Úřad povolení
prodlouží, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo vydáno. Kdo to nestihne, musí si zažádat
o povolení nové. Formulář k žádostem o povolení k vypouštění je k dispozici buď na vodoprávním
úřadě nebo jej lze stáhnout na internetových stránkách www.zanikpovoleni.cz.

Žumpa
Žumpa je bezodtoková jímka, což znamená, že musí být vodotěsná a nesmí z ní unikat
žádné odpadní vody. Je buď betonová nebo plastová. Výhodou žumpy je, že k ní není
třeba povolení k vypouštění odpadních vod. Určitou nevýhodou je nutnost zajistit
pravidelné vyvážení žumpy fekálním vozem do čistírny odpadních vod.
Kdy si pořídit žumpu: Tam kde není kanalizace, kde je problém získat povolení k
vypouštění zejména do vod podzemních a u domů využívaných jen zřídka. Podmínkou je,
aby k žumpě mohl zajet fekální vůz.
Pořizovací cena: podle velikosti od cca 15 000 Kč
Cena za vyvážení: okolo 1000 Kč za jeden odvoz (doporučujeme uschovávat doklady o
vyvážení)
Stavební povolení: Je třeba. Vyřizuje příslušný stavební úřad, správní poplatek 300 Kč,
na podzemní stavby do 300 metrů čtverečních zastavěné plochy a hloubky 3 m stačí
pouze ohlášení stavby stavebnímu úřadu.
Povolení k vypouštění: Není třeba, v případě žumpy nejde o vypouštění odpadních vod,
ale o jejich shromažďování.
Septik s biologickým stupněm čištění
Septik má obvykle několik komor (dvě, nejčastěji tři) a funguje jako usazovací nádrž, ve
které se odpadní vody předčistí tím, že dojde k usazení kalu, který je pak nutné jednou
ročně odčerpat. Předčištěné odpadní vody ze septiku se přepadem vypouštějí buď
trativodem do půdy nebo přímo do potoka či řeky. Samotný septik není dostatečně
účinný a odpadní vody, které z něj vytékají je třeba ještě biologicky dočistit.
Neznamená to ale, že si každý majitel septiku musí pořídit domovní čistírnu odpadních
vod. V mnoha případech postačí doplnit septik o biologické čištění, např. zemní filtr, který
může být pískový. Ceny zemních filtrů jsou dány jejich velikosti, kolem 5 000 Kč na
kubík. Vhodně navržený septik ve spojení se zemním filtrem je stejně účinný jako
správně provozovaná domovní čistírna.
Kam se hodí: Tam, kde není kanalizace, majitel domu nechce investovat do domovní
čistírny nebo nechce platit za časté vyvážení žumpy, velmi vhodným řešením je v případě
staveb k individuální rekreaci.
Cena za vývoz kalu: okolo 1000 Kč, cca jednou ročně.
Stavební povolení: Je třeba. Vyřizuje (i dodatečně) vodoprávní úřad. Správní poplatek
300 Kč
Povolení k vypouštění: Je třeba. Vyřizuje vodoprávní úřad (bez správního poplatku).
Pokud je septik postavený na „černo", bez jakýchkoliv dokladů či povolení, je třeba před
podáním žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod na vodoprávním úřadě
zlegalizovat stavbu septiku.
Domovní čistírna odpadních vod
Pro rozhodnutí pořídít si domovní čistírnu, je třeba znát počet osob na ni připojených a
způsob využití vyčištěné vody. Možné jsou i ČOV až pro 50 připojených obyvatel, tedy
pro více domů.
Kam se hodí: Tam, kde není kanalizace, objekt je užívaný k trvalému bydlení a majitel
nechce platit za vyvážení žumpy.
Pořizovací cena: pro čtyři připojené obyvatele kolem 50 000 Kč.
Je nutné také počítat s provozními náklady, zejména na spotřebu elektrické energie.
Stavební povolení: Je třeba. Vyřizuje (i dodatečně) vodoprávní úřad. Správní poplatek
300 Kč
Povolení k vypouštění: Je třeba. Vyřizuje vodoprávní úřad (bez správního poplatku).

12. Vostatkovej maškarní průvod
Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a
pan Norbert Wintr, náš kamarád a hlauni Nouzinskej
mecenáš,pořádaj

v úterý dne 8.března 2011
jedinej mezinárodní

„Vostatkovej maškarní průvod“
krz celou Lhotu, až do Nouzina,
s ohromnym a nenadálým překvapenim u
hranic,
no a přenáramnou veselici na sále u
Lidmanů,
s hudbou kapelnika, pana Emila Maryšky
za laskavýho přispění a pochopení
Úřadu městyse Machov a Kvíčerouský pekárny

Po celý cestě bude vyhrávat tradičně
dechouka

„Broumovanka“

Začátek bude u mostku na Řejšnej v 15.30
Z vozu se budou prodávat túze dobrý jitrnice řeznika pana
Hampla z Trutnova, po kerejch se voblizuje i sám Krakonoš.
K máni budou i předobrý, pořánně cukrovaný koblihy, kerý
jediný na sjetě umí upíct Kvíčerouská pekárna z Police.
Veškerý vobecenstvo z širokýho vokolí,na tu slávu do
Lhoty, dovolujeme si s úctou pozvat. Špalír, aby
pořánnej kolem cesty zmáklo, na průvod mávalo a
kořaukou nepančovanou v dobrý náladě porád pryč
udržovalo.
Soukromý a uzauřený zábavy v hospodě se može účasnit každej, kdo se jen
malinko vochomejtne kolem průvodu.

13. Změny zákona o cestovních dokladech
Změny zákona o cestovních dokladech k 01.01.2011
- k 01.07.2011 (novela č. 197/2010-§7 zák. o CD) skončí zapisování dětí mladších 10
let do cestovních pasů rodičů – i po tomto termínu zápis dítěte platí až do 26.06.2012
- k 01.01.2011 (novela č. 197/2010-§23 Odepření vydání a odnětí CD) odnětí CD na
základě usnesení soudu, pokud bude uloženo omezení spočívající v zákazu
vycestování do zahraničí – po obdržení usnesení se bude zavádět do informačního
systému cestovních dokladů (§29 zák.o CD).
- odepření vydání CD – zase bude soudem zasláno usnesení o omezení spočívající
v zákazu vycestování do zahraničí – po obdržení tohoto usnesení se zavede do
systému a v případě podání žádosti se rozhodne o odepření vydání, přičemž
podkladem bude usnesení soudu a správní orgán nebude mít možnost správního
uvážení.
Dále se chystají tyto změny zákona o CD, které nejsou zatím schváleny :
- občané, kteří mají zřízenou datovou schránku, budou upozorněni na blížící se skončení
platnosti CD (60 dnů předem)
- stanoví se jednoznačný způsob krácení jmen a příjmení pro tisk do CD
- ruší se zápis titulu
- doklad o státním občanství bude předkládat občan s trvalým pobytem mimo území
ČR, jinak pouze pokud jsou důvodné pochybnosti o tomto údaji
- rozšiřuje se možnost hlásit ztrátu, odcizení nebo zničení CD i na místně nepříslušném
obecním úřadě obce III (města na úrovni Náchoda)
- při hlášení ztráty, odcizení nebo zničení dokladu v zahraničí vystaví zastupitelský úřad
potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení CD a současně tuto skutečnost ohlásí
příslušnému OÚ lll (pro nás Náchod).
Lada Krbová, matrika

14. Ukončení platnosti bankovek 50,- Kč
Upozorňujeme všechny občany, že platnost papírových bankovek o nominální hodnotě
50,- Kč končí dnem 31. 3. 2011. Od 1. dubna nebude možno tyto bankovky používat
v běžném platebním styku. Po termínu skončení platnosti je bude možné vyměnit pouze
v pobočkách bankovních ústavů.
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