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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
začátkem dubna se opět rozběhly práce na rekonstrukci krajských komunikací v obci. Aktuálně
probíhají stavební práce na odvodnění vozovky, což ve své podstatě znamená rekonstrukci částí
dešťové kanalizace. Po dokončení této části stavby, kterou provádí Broumovské stavební sdružení,
dojde opět na rekonstrukci samotné vozovky krajské komunikace III/303.17 po Machově.
Dodavatelem bude stejně jako v minulém roce společnost Eurovia. Zároveň začaly stavební práce za
hranicemi s Polskem v úseku Karlów – Nouzín. Všechny stavby v rámci přeshraničního projektu by
měly být dokončeny do podzimu letošního roku.
Po stížnostech obecních úřadů a řady uživatelů krajské komunikace Mýto – Vysoká Srbská –
Machov bylo zahájeno reklamační řízení na druh a kvalitu udržovacího nátěru uvedené komunikace.
Dle posledních zpráv by měla být reklamace kladně vyřízena a mělo by dojít k přeasfaltování překopů
silnice a k položení asfaltového mikrokoberce v úseku Mýto – Vysoká Srbská. Podélné praskliny
v novém asfaltu v úseku V. Srbská – Machov by měly být taktéž opraveny.
V Machově se rovněž rozběhly práce na opravách a budování místních komunikací:
- v první dubnové dekádě byly obnoveny práce na budování nové místní komunikace na Záduší. Práce
provádí firma Dudek z Přibyslavi a projekt je spolufinancován z dotačních prostředků
Královéhradeckého kraje. Komunikace by měla být dokončena v závěru května položením asfaltového
povrchu - subdodavatelem by měla být firma Repare z Trutnova.
- firma Repare bude rovněž dodavatelem prací při opravě místní komunikace vedoucí pod kostel sv.
Václava v Machově. Momentálně pracovníci technické čety městyse Machov ve spolupráci s p.
Kohlem ze Suchého Dolu provedli rozšíření uvedené komunikace v takovém rozsahu, jaký byl do
skalního svahu pod kostelem možný. Položení živičného krytu vozovky by mělo proběhnout na
přelomu dubna a května.
K nečekanému závěru bohužel dospěla plánovaná akce „Zateplení a instalace rekuperace v ZŠ a
MŠ Machov“. Po dalších průběžně zjišťovaných problémech a chybách v zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení i v projektové dokumentaci se mimořádně sešlo zastupitelstvo městyse a rozhodlo o
ukončení tohoto projektu, neboť finanční spoluúčast z rozpočtu městyse již překračovala naše reálné
možnosti. Došlo tedy k ukončení administrace žádosti o dotaci na SFŽP ČR a v důsledku nezískání
dotace byly následně zneplatněny uzavřené Smlouvy o dílo s dodavateli (Průmstav, Kerson), kteří
vzešli z výběrového řízení. Následně zastupitelstvo rozhodlo o vypsání výběrového řízení na
dodavatele nových oken na celé budově ZŠ, přičemž financování bude bez dotací pouze z rozpočtu
městyse. Dalšími postupnými kroky by pak měla být rekonstrukce střešní krytiny na staré budově
školy, rekonstrukce kotelny, oprava propadlé splaškové kanalizace a vyřešení vzduchotechniky ve
školní kuchyni ZŠ.
Úspěchem skončil proces žádosti DSO Lesy Policka o dotaci na 1. etapu opravy lesní cesty od
studánky v Machově směrem pod Bor. Smlouva o poskytnutí dotace od SZIFu bude podepsána do
konce dubna. Výběrové řízení na dodavatele díla již proběhlo – soutěž vyhrála firma SMI-group ČR
z Broumova. Cesta by měla být obnovena z pískovcových kvádrů, stejně jako byla původní cesta.
Stavební práce budou probíhat v letošním roce, rozdíl mezi dotací a skutečnými náklady uhradí městys
Machov ze svého rozpočtu, který s touto akcí pro letošní rok počítá.
Další dotaci, tentokrát od Královéhradeckého kraje, se Dobrovolnému svazku obcí Lesy Policka
podařilo získat na profesionalizaci svazku. Královéhradecký kraj poskytl ze svého rozpočtu částku 95
tis. Kč na úhradu části nákladů na výkonného ředitele a účetní DSO.
Pokud jde o tradiční jarní divadelní představení, zajistil Městys Machov na neděli 7. dubna
komedii „Detektor lži“ v nastudování divadelního souboru Na tahu z Červeného Kostelce. Ochotníci
pod režijním vedením Marcely Kollertové předvedli výborné výkony. Škoda jen, že díky krásnému
jarnímu počasí, které lákalo spíše k procházkám a na zahrádky než do divadla, se divadlem přišlo
pobavit pouze 70 diváků.
Z dalších plánovaných akcí bych chtěl upozornit na tradiční stavění máje a pálení čarodějnic
v Nízké Srbské. Bližší informace nejen o této akci najdete v dnešním zpravodaji.
Ve zpravodaji rovněž najdete upozornění na konání voleb do Evropského parlamentu, které se ve
všech obcích ČR uskuteční ve dnech 24. – 25. května letošního roku.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 3. 2019 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.083 obyvatel. V průběhu března: - se narodil
1 občánek,
- zemřel
1 občan,
- odstěhoval se 1 občan.

Dovolená praktického lékaře
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům, že ve dnech 2. – 3. května 2019 čerpá
řádnou dovolenou. V nutných případech ho zastupuje MUDr. Zemanová ve své ordinaci v Hronově
(Wikov), tel. 702 187 889.

Společenská kronika

V měsíci dubnu 2019 slaví významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Jiřina Čepelková
z Machova – dožívá se 80 let. Oslavenkyni přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Dne 12. dubna 2019 oslavili krásné životní jubileum – zlatou svatbu – občané Nízké Srbské
Vlasta a Jaroslav Váňovi. Jménem městyse přejeme oslavencům ještě mnoho společných let
naplněných štěstím, spokojeností a zdravím.

3. Kulturní a sportovní akce
Duben: 30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – pořádá SDH Nízká Srbská od 18 hod.
na hřišti v N. Srbské
Květen: 1.5. – Dasha + Epoque Quartet – koncert v Dřevníku – klášter Broumov v 18 hod.
6.5. – Soutěž mladých hasičů – hřiště Nízká Srbská v 9,00 hod.
11.5. – Dunění rockových tamtamů – Suchý Důl od 13 hod.
12.5. – Závody horských kol Nova Cup „Head Bike Stolové Hory“ v Machově,
18.5. – Mezinárodní polický vandr – 15 a 25 km, start 7,00-9,00 hod. na fotb. hřišti,
22.5. – Žena Vlčí mák – Hana Maciuchová – divadlo Police n. Met. od 19 hod.
24.5. – Koncert O. Čuhaniče a T. Weissara v kostele Všech sv. v Hronově, 19 hod.
25.5. – Vycházka polickem – Stárkovské bučiny – přihlášky v IC Police do 23.5.,
25.5. – Květnový koncert Police Symphony Orchestra ve Vambeřicích v 16.30 hod.

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 15. 4. se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu bylo mimo jiné
projednání těchto bodů:
- informace o dosud nepřipojených nemovitostech na splaškovou kanalizaci a vývoj připojování,
- informace z 1. kontrolního dne na stavbě dešťové kanalizace v Machově,
- projednání možných variant dalšího postupu při realizaci investiční akce „Zateplení a instalace
rekuperace v ZŠ Machov“,
- postup výstavby nové místní komunikace na Záduší,
- informace o plánované schůzce s náměstkem hejtmana p. Červíčkem (reklamace komunikací Mýto –
V. Srbská – Machov, vyčištění sedimentů pod mostem v M. Lhotě u Fulkových …),
- postup prací na změně územního plánu městyse,
- informace o jednání se zástupcem pořadatele závodu „Nova cupu“ v Machově 12.5.,
- projednání 3 variant opravy márnice u katolického hřbitova,
- informace z jednání DSO Policko (společná žádost obcí o dotaci na výsadbu dřevin mimo intravilán),

- příprava opravy místní komunikace pod kostelem sv. Václava firmou REPARE Trutnov,
- projednání opravy autobusové zastávky v Machovské Lhotě,
- návrh na obecní údržbu hrobů významných rodáků (letce RAF Foglara a průvodce po Boru
Semeráka), o které již nemá kdo pečovat,
- žádost města Police nad Metují o spolupráci okolních obcí na dotačním projektu „Středisko osobní
hygieny“ v pečovatelském domě v Polici n. Met.,
- informace o ukončení provozu serveru, na kterém městys provozuje obecní webové stránky a návrh
na řešení – zadání výroby nového webu a jeho pravidelné údržby,
- příprava žádosti o dotaci na vybavení JSDH obce požární technikou,
- informace o poptávkovém řízení na realizaci základního osvětlení jeviště na sále OD a další.
Dne 17. 4. 2019 se uskutečnilo 3. letošní zasedání zastupitelstva městyse. Na programu bylo
projednání následujících bodů:
- schválení dodatků nájemních smluv – pronájem lesních pozemků DSO Lesy Policka,
- schválení Smlouvy o smlouvě budoucí pro zajištění projektu pečovatelské služby Police n. Met. –
Středisko osobní hygieny,
- souhlas se zpracováním žádosti o dotaci na vybavení JSDH obce požární technikou a podání žádosti
do dotačního programu prostřednictvím MAS Stolové hory,
- souhlas se zapojením se městyse do projektu „mobilní hospic“ pro Hospic Anežky České
v Červeném Kostelci,
- objednání výstavby nových webových stránek městyse u firmy Galileo,
- rozhodnutí o ukončení administrace žádosti o dotaci na investiční akci „Zateplení a instalace
rekuperace v ZŠ Machov“ a zrušení smluv o dílo s vysoutěženými dodavateli prací z důvodu
zásadních chyb v rozpočtu akce (veliký nárůst realizačních nákladů oproti jejich výši předpokládané
při výběru dodavatele) a nedostatcích v projektové dokumentaci.

5. Oznámení o době a místu konání voleb do EP

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu
Starosta městyse Machov oznamuje
podle § 32, odst. 2, zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů,, že:
1. volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
-

v pátek dne 24. května 2019 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 25. května 2019 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Machov je volební místnost, kterou je
obřadní síň Úřadu městyse Machov, čp. 119,
3. voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáží svoji totožnost a státní občanství
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem či
cestovním průkazem) a uvedou další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
4. každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Machově dne 25. dubna 2019

Ing. Jiří Krtička, starosta městyse Machov

6. Stomatologická pohotovost v květnu 2019
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci květnu 2019 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
1. 5. MUDr. Růžička ml., ZS Police nad Metují
603 479 132
4. - 5. 5. MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV
775 717 666
8. 5. MDDr. Houštěk, ZS Machov čp. 119
602 333 466
11. – 12. 5. MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654, 602 333 452
18. – 19. 5. MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police n. M.
602 304 594
25. – 26. 5. MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí, Školní 196
491 582 381

7. Informace z SDH Nízká Srbská
Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská si dovoluje pozvat širokou veřejnost do Nízké Srbské
na následující akce:

Stavění máje s pálením čarodějnic, které se koná 30. 4. 2019
Program:
- 18:00 hod. – Stavění máje - tradiční stavění máje na hřišti u has. zbrojnice. Po upevnění koruny
májky, upevnění hada, usazení a ozdobení věnců dojde k ručnímu postavení a usazení májky.
- 18:30 hod. – Průvod masek - sraz dětí do průvodu pod Hubkovými (odbočka na Doly, Bělý). Odtud
průvod po zadních cestách ponese čarodějnici k hasičské zbrojnici, kde bude čarodějnice umístěna na
vrchol hranice. Po příchodu děti ještě uvidí závěrečné stavění a ukotvování májky. Po postavení máje
bude hranice podpálena i s čarodějnicí.
Jako každý rok je připraven vyhřívaný stan, občerstvení i dřevo na táboráčky na opékání buřtů.
Proto si nezapomeňte přinést buřty a klacky na opékání. Občerstvení zajištěno. Přítomné opět prosíme
o pomoc při tradičním stavění máje.
Věříme, že si tuto noc přijdete k nám užít s celými rodinami.

Soutěž „O pohár starosty SDH“

Dále si Vás dovolujeme pozvat k hasičské zbrojnici v Nízké Srbské v neděli 5. května 2019 od
9:00 hod. na dětskou soutěž v požárním sportu.
Přijďte si zpříjemnit nedělní den a povzbudit naší mládež v soutěžích: štafeta dvojic, požární útok
a štafeta 4 x 60 m.

Soutěže se pravidelně účastní okolo 35 družstev mladých hasičů. Občerstvení zajištěno. Věříme,
že se bude na co dívat a že si tento den u nás užijete.
Připravujeme:
8. 6. 2018 – rocková zábava se skupinou NANOVOR
29. 6. 2018 – Tour de Torpedo (Spolek Nízkosrbský baroni)

8. Pozvánka do knihovny
Dobrý den,
jmenuji se Blanka Kratochvílová a pro ty, co to ještě nestihli zaregistrovat, jsem od ledna 2019
novou knihovnicí u nás v Machově. Venku stále převládá spíše nevlídné počasí, ale u nás v knihovně
vás vlídně přivítám i v případě, že si zrovna nepůjdete vypůjčit žádnou knížku.
V knihovně můžete jen tak posedět, popovídat si, prohlédnout si knížky nebo časopisy a to vždy
ve čtvrtek od 16:00 do 19:00 hod. Ale teď bych Vám už ráda představila několik nových knih:

úplnou novinkou, kterou v knihovně máme je:
HISTORICKÝ ATLAS EUROREGIONU GLACENSIS –soubor starých map
Euroregion Glacensis v nedávné historii vydal již několik publikací, kterými se čtenářům snažil přiblížit jak
přírodní krásy, tak historické památky česko-polského příhraničí. Doposud však nikde nebyl soustředěn soubor
starých map zachycujících vzpomínané území. Cílem této publikace je umožnit čtenáři vytvoření si základní
představy o vývoji zobrazování území euroregionu na původních i odvozených starých mapách Čech, Moravy,
Slezska a Kladska. Zalistujme tedy touto publikací a vydejme se na zajímavé toulky naší historií.
dále bych Vás ráda upozornila na knihu, jejímž autorem je rodák z Machova:
MARTINEC Tomáš: HRANICE
Povídky v souboru Hranice jsou převážně lokalizovány do krajiny Broumovska, ležící na historickém pomezí
Čech, Slezska a Kladska. Navzdory poloze Broumovska v pohraničí však slovo hranice v názvu celé knihy
neznamená pouze pomezní čáru. Její význam lze chápat jako dělicí čáru mezi jednotlivci, etniky, náboženstvími,
politickými orientacemi, ale třeba také mezi láskou a nenávistí. Kniha je o hranicích v nás a o důsledcích
existence těchto hranic. Texty knihy doprovázejí kresby Hynka Martince.
objevte skvělý román:
MORNŠTAJNOVÁ Alena: HANA
Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů vypraví k řece jezdit na ledových krách. Spadne do
vody, čímž se její neposlušnost prozradí, a je za to potrestána tím, že na rodinné oslavě nedostane zákusek.
Nevinná příhoda z dětství však pro Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá
léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou rodinnou historii, jež nadále popluje s
proudem jejího života jako ledová kra.
krimi od „královny severské detektivky:
LACKBERG Camilla: MOŘSKÁ PANNA
Policista Hedström ze švédského přímořského městečka řeší s pomocí své ženy vraždu zdánlivě bezúhonného
muže, ze které se vyvine nesmírně komplikovaný případ. Čtyřicetiletý spolehlivý otec rodiny je tři měsíce
pohřešován, dokud se jeho tělo nenajde zamrzlé pod ledem. Stopa vede do minulosti a končí šokujícím
odhalením.
vynalézavý sci-fi thriller:
RIDDLE A.G.: LET 305
Během letu z New Yorku do Londýna se nečekaně zřítí Boeing 777, což je první z řady záhadných událostí,
které budou následovat. Část pasažérů přežila, ale jsou uprostřed lesů zranění, jejich mobilní telefony nemají
signál, chybí jim léky i potrava, kokpit je uzamčen a záchranáři stále nepřicházejí. Postupně zjišťují, že se o sebe
budou muset postarat sami. Napínavý sci-fi thriller úspěšného amerického autora začínající havárií dopravního
letadla, která se ukáže být jen jedním střípkem skládačky ve hře o budoucnost lidstva.
románovou historickou fresku:
FOLETT Ken: PILÍŘE ZEMĚ
Jsme ve středověké Anglii, kde prožijeme prostřednictvím autora téměř čtyřicet let (L. P. 1135 - 1174). Země je
oslabena hladomorem, náboženskými střety a bojem o trůn. Přesto se v převorství Kingsbridge staví katedrála,
která se stává středem všeho dění a všech osudů našich hrdinů. Příběh vzniku jedné katedrály se proplétá s
lidskými vášněmi, láskami a posedlostmi.
a pár tipů pro děti:
VAJSEJTLOVÁ Barbora: AŤ JSOU VELCÍ ZASE MALÍ !
Co kdyby se rodiče zase na chvíli stali dětmi? Na Kubu s Luckou nemají rodiče vůbec čas. Ale to se rázem
změní, když děti dostanou od skřítka Alfonse kouzelný zvoneček! Stačí zazvonit a říct zaklínadlo, a
zaneprázdnění rodiče si zase začnou hrát jako děti… Což uprostřed velkého nákupu, na dětském hřišti či na
prohlídce hradu způsobí řadu vtipných a absurdních situací... (pro děti od 6-8 let).
ČAPKOVÁ,Blanka: BABI, TY MÁŠ NÁPADY!
Táta, co každý průšvih slátá, máma – hrdá dáma, babička – naše trapička, sestra – děsně pestrá, brácha – slavný
Mácha, to je rodina šesťáka Honzy. Navíc kamarádi, krásná Sandra… a Honza má hned o čem vyprávět. A že to
bude zábava, není pochyb. Prima čtení nejen o klukovských vylomeninách a hrách, ale i o vztazích a životních
hodnotách. (pro děti 9-12 let)
WILSON Jacqueline: LEKCE LÁSKY
Čtrnáctiletá Prue a její mladší sestra Grace už léta nechodí do školy, protože je jejich přísný otec vzdělává doma.
Když ho ale raní mrtvice a on se octne v nemocnici, Prue si konečně vyzkouší, jaké to je mít trochu svobody. Ve

škole však zjistí, že se nedokáže přizpůsobit vyučujícím ani spolužákům. Jediný člověk, s kterým může mluvit,
je profesor Rax. Když mu Prue začne hlídat děti, stane se postupně středem jejího života. Strhující portrét
zakázaného vztahu je určený pro starší čtenářky.
Na Vaši návštěvu se těší Blanka Kratochvílová –knihovnice

9. Inzerce

10. Informace ze ZŠ a MŠ Machov
Základní škola a Mateřská škola Machov,
okres Náchod
vyhlašuje podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2019/2020
Termín zápisu: 7. 5. 2019
od 9. 00 do 11. 00 hodin v mateřské škole
S sebou: OP rodičů, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte, kartičku pojištence, vyplněnou žádost,
která musí být potvrzena dětským lékařem. Žádost lze stáhnout ze stránek školy
(www.skolamachov.cz, dokumenty) nebo vyzvednout před zápisem v MŠ.

11. Dobročinný spolek pozůstalých v Polici n. Met.
Vážení čtenáři,
chtěla bych Vás krátce seznámit s činností a významem Dobročinného fondu pro pozůstalé, z.s.
v Polici nad Metují.
DFP byl založen v r. 1924 na podporu pozůstalým po členech hasičských sborů v Polici nad
Metují a okolí, kteří zahynuli při požáru. Základní myšlenkou je humanistická a charitativní činnost.
Zároveň se fond věnuje kulturní a společenské činnosti pro své členy. Spatřuji v této činnosti velký
smysl, protože skupině lidí nad 65 let je umožněno zažívat hezké chvíle při akcích a poznávání na
výletech, pořádaných fondem, soudružnost se společností.
Bohužel, členů ubývá a získávání nových členů je velice obtížné. V současné době je 834 členů.
Pro porovnání např. V roce 1966 měl fond 1 000 členů a při pořádání výletu jelo 5 autobusů i za
deštivého počasí.
Spatřuji v šíření osvěty za účelem získávání nových členů v této komerční době velmi důležité.
Velice si cením myšlenky, že lidé přemýšlí o podzimu života a svým rodinám umožní etické
rozloučení při odchodu z pozemského života. Věřím, že některé z Vás tato myšlenka osloví a stanete
se členy DFP. Je to naše přání a velice děkuji.
S úctou Věra Kašíková- jednatelka.

12. Historický atlas Euroregionu Glacensis
Euroregion Glacensis vydal novou publikaci s názvem „Historický atlas Euroregionu Glacensis
aneb Euroregion Glacensis ve starých mapách“. Jedná se o rozsáhlou 144 stránkovou publikaci, která
zobrazuje česko-polské pohraničí ve starých historických mapách a najdete v něm mapy již od 15.
století. Publikace je obohacena mnoha ilustračními fotografiemi ze současnosti. Jedná se o
neprodejnou publikaci, která slouží pro osvětovou a vzdělávací činnost. Atlas k zapůjčení pro běžné
občany je možný v knihovně městyse Machov. Atlas map v elektronické podobě je rovněž zveřejněn
na webových stránkách www.euro-glacensis.cz
Co je Euroregion Glacensis?
Euroregion je nadnárodním typem svazku či sdružení obcí, měst a krajů. Cílem
tohoto mezinárodního sdružení, jehož je náš městys členem, je rozvoj

přeshraniční spolupráce se sousedním Polskem na různých úrovních. Zasahuje do kulturních,
sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí života občanů. Hlavním motivem sdružených
měst a obcí, které jsou zde zastoupeny svými místními představiteli veřejné správy, je odstraňování
nerovností mezi regiony na obou stranách hranice, vedoucí k postupnému vyrovnávání ekonomického
i sociálního rozvoje ve snaze zachování společného kulturního dědictví pohraničních území.
Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu Glacensis dne
5. 12. 1996 v Hradci Králové. Sídlo sdružení je v Rychnově nad Kněžnou, kde také působí sekretariát
české části euroregionu. Sídlem polské části a tím i sekretariátu je Kłodzko. Euroregion leží na území
3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého a je největším česko-polským
euroregionem s nejdelší společnou hranicí. Historické vazby Kladska a Čech byly předmětem k tomu,
aby zakladatelé euroregionu užili latinského názvu Kladsko pro společný název euroregionu i jako
symbol společné minulosti, současnosti a společné budoucnosti. Euroregion se za svou historii
zasloužil o velké množství investic v pohraničí. S jeho podporou se však uskutečnilo také množství
kulturních a společenských akcí a podpořil množství přeshraničních projektů pro občany. Veřejně
známými aktivitami je například organizace projektu Cyklobusy do Orlických hor, nebo budování
nových rozhleden na česko-polské hranici (Vysoká Srbská, Žernov, Čáp atd). Více informací o
činnosti najdete na internetových stránkách www.euro-glacensis.cz

13. Vycházejí letní turistické noviny
Hlavním tématem letních turistických novin Kladského pomezí jsou vojenské památky
zapojené do prázdninového Festivalu zážitků. Novinkou je rubrika Krajina příběhů, která zve
i na méně známá místa formou poutavého vyprávění.
Léto v Kladském pomezí se dá strávit různými způsoby. Proto jsou součástí novin nejen tipy na aktivní
dovolenou, ale také inspirace kudy se vydat za poznáním, jaké výstavy a akce neminout a kde se posléze
občerstvit.
Rozhovor s Janou Nešněrovou, ředitelkou Městského muzea a galerie J. W. Mezerové v Úpici, přiblíží
rekonstrukci a znovuotevření Dřevěnky. Tento nejstarší úpický dům (NKP) s etnografickou expozicí získal cenu
za Dřevěnou stavbu roku 2019.
Dále v novinách zve město Náchod na vojenské akce i Jiráskovu turistickou chatu. Do Nového Města nad
Metují se můžou turisté vydat za nově otevřenou zámeckou alejí i létajícími stroji Leonarda da Vinci. Významná
trať Jaroměř – Česká Skalice – Malé Svatoňovice slaví 160 let a 1. 6. 2019 se z Výtopny Jaroměř po ní rozjede
parní vlak a vy můžete sedět v něm.
Festivalu zážitků, největší události letošního léta v Kladském pomezí, je věnována dvojstrana, která
seznámí nejen s kompletním programem, ale i možnostmi jak získat odměnu či být součástí mimořádného
zážitku. Nechybí ani cestovatelská hra Toulavý baťoh a novinky z projektu Čapek.
Noviny jsou k dostání na úřadu městyse Machov, v informačních centrech regionu Kladského pomezí a
v elektronické formě také na www.kladskepomezi.cz.

Na úřadu městyse Machov jsou rovněž k dostání turistické noviny „Letní Broumovsko“, které
na 40 stránkách přinášejí spoustu zajímavých článků a informací pro turisty, ale i pro místní obyvatele.
Dozvíte se o zajímavých tipech na výlety nejen na Broumovsku, ale i v blízkém polském pohraničí.
Nechybí zde kulturní přehled na celé léto, či informace o místních regionálních produktech.

14. Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro naši
budoucnost?
O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření
zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií
i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk
nerozumným chováním přírodě způsobuje.

Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého
způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již
zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do
barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také
elektrozařízení.
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat
k ekologické recyklaci. Například u vysloužilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci
využít více než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny, jakými jsou
kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží k další výrobě, a bude tak možné omezit spotřebu surovin
z přírodních zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc zabrání znečištění přírody, ke
kterému by mohlo dojít, pokud by se látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do
podzemních vod.
Obyvatelé městysu Machov mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat ve
sběrném místě, které je zřízené ve skladu nákupního střediska (vchod z nákladové
rampy). Sběrné místo je přístupné po telefonické nebo osobní domluvě s odpovědným
pracovníkem úřadu v pracovních dnech – v pondělí a ve středu od 8°° do 12°° a od
13°° do 17°° hodin, v ostatní dny od 8°° do 12°° hodin. Sběrné místo mohou využít
všichni občané a dále také živnostníci podnikající v katastru Machova, kteří mají
s městysem uzavřenou řádnou smlouvu o nakládání s komunálním odpadem.
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc
stará o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím
zcela zdarma.
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete odevzdat na více než 4400 sběrných
míst, která společnost EKOLAMP po celé České republice zřídila, a to bez ohledu na místo
trvalého bydliště. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou
elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz.

15. Informace k hospodaření s odpady v obci za rok 2018
Již delší jsme nebilancovali, jak se vyvíjí nakládání s odpady v Machově, tak mi dovolte, abych
Vás s některými výslednými čísly seznámil.
Systém sběru, třídění a odstraňování odpadů na území městyse Machov je v posledních letech
vcelku stabilizovaný. Likvidaci komunálního odpadu, produkovaného na území městyse je zajištěna
prostřednictvím firmy Marius Pedersen, a.s. (zbytkový komunální odpad, objemný odpad, plasty, sklo,
papír, jedlé oleje a tuky), část likvidujeme odvozem vlastními prostředky (komunální odpad
z odloučených míst, ze hřbitovů, z lapáku písku na ČOV, bioodpad).
V obci je zřízeno celkem 11 sběrných míst na tříděný odpad, kde je možné ukládat směsné plasty
a nápojové kartony, barevné i bílé sklo a papír a kartony, jedlé tuky a oleje. Celkem je instalováno 43
kontejnerů na tříděný odpad. Kapacita je vcelku dostatečná, pokud nevázne odvoz ze strany firmy
Marius Pedersen, a.s. (výpadky byly v zimním období u hůře přístupných lokalit) a systém není
zneužíván podnikateli k likvidaci odpadu z výroby.
Kromě toho městys Machov zajišťuje prostřednictví firem Asekol, Elektrowin a Ekolamp sběr
nepotřebného elektroodpadu a pro Diakonii Broumov sběr starého ošacení (sběrné místo je zřízeno ve
skladu nákupního střediska, kontejner na drobný elektroodpad je umístěn také v Bělém).
Biologicky rozložitelný odpad z domácností a zahrad je možné odkládat na 2 sběrných místech
(u kravína v Machovské Lhotě a u kravína v Nízké Srbské) větve ze zahrad na sběrném místě u ČOV.
Bioodpad od loňského podzimu je možné odkládat do velkoobjemových kontejnerů, rozmístěných na
5 místech v obci. Sběrné místo na kovy je zřízeno za garážemi u Lokvencových.

Městys Machov nezajišťuje likvidaci stavebního odpadu. Jeho odvoz na řízenou skládku si musí
každý občan zajistit sám.
Systém nakládání s komunálními odpady je stanoven obecně závaznou vyhláškou městyse č.
6/2018. Doporučujeme všem občanům se s ní seznámit, je zveřejněna na webových stránkách městyse.
Svoz komunálního odpadu je prováděn pravidelně 1 x za 14 dní - svozovým dnem je čtvrtek vždy
v sudém týdnu, svoz plastů každý týden ve středu, svoz papíru 1 x za 14 dní v úterý a svoz skla
nepravidelně dle naplněnosti kontejnerů. Likvidace nebezpečných odpadů a objemných odpadů je
prováděna 2 x ročně mobilními svozy. Ostatní odpady jsou odváženy vždy dle naplněnosti nádob.
K úhradě provozu odpadového systému městyse je zaveden poplatkový systém (poplatek platí
každá osoba hlášená k trvalému pobytu v Machově a majitel rekreačního objektu na území městyse).
Výše poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou 5/2018 a od roku 2013 se nezměnila - činí
550,-Kč.
Do systému hospodaření s odpady je také zapojena většina podnikatelů (jak fyzických osob
podnikajících, tak právnických osob se sídlem či provozovnou na území obce). Výše poplatku je zde
stanovena dohodou dle výše produkovaného odpadu. Podnikatelé tak mají stejnou možnost likvidace
komunálního odpadu a tříděného odpadu z nevýrobní činnosti, jako občané. Celkem je jich zapojeno
35.
Množství jednotlivých sebraných odpadů se v posledních 10 letech moc nezměnilo, celkově se
spíš částečně snížilo, ale to díky tomu, že probíhá oddělený sběr bioodpadu, starého ošacení, starých
elektrospotřebičů aj..
Komunálního odpadu (včetně objemného) bylo v loňském roce sebráno celkem 211,7 tun, plastů
22,9 tun, skla 19,2 tun, papíru 16,2 tun, ostatních odpadů (nebezpečné, pneumatiky, kovy) – 6,6 tun.
Celkem tedy všech odpadů – 276,6 tun. Každý z nás v roce 2018 vyprodukoval 255,2 kg odpadů a
z toho vytřídil 59,9 kg využitelných odpadů. Vychází tak, že k dalšímu využití jsme odevzdali zhruba
23% z celkového množství vyprodukovaného odpadu. Stále to není mnoho, protože statistiky uvádějí,
že v komunálním odpadu je minimálně 40% využitelných složek. Stále tak ještě mnoho plastů, papíru,
skla, nápojových kartonů, ale také biologicky rozložitelných odpadů vyhodíme do popelnice.
Náklady městyse na zajištění odpadového systému v obci činily v loňském roce 902.626 Kč –
z toho likvidace směsného komunálního odpadu včetně objemného – 553.763 Kč, sběr nebezpečného
odpadu – 32 021 Kč, sběr plastů – 194 254 Kč, skla – 18 222 Kč a papíru 76 350 Kč. Naproti tomu na
poplatcích od občanů a podnikatelů se vybralo celkem 645 185 Kč.
Část nákladů je kompenzována příjmy od společnosti EKO-KOM, jež zastupuje výrobce obalů,
kteří na jejich likvidaci přispívají a prostřednictvím EKO-KOMu jsou náklady na třídění odpadů (dle
množství vytříděných odpadů) kompenzovány obcím. Celkem jsme na odměnách od EKO-KOMu
v loňském roce získali 171 tis. Kč. Další finanční prostředky poskytují firmy, které se zabývají
likvidací elektroodpadů – Asekol, Elektrowin a Ekolamp – od kterých obec získala v rámci
motivačních programů téměř 14 tis. Kč.
Celkově tedy městys Machov na likvidaci odpadů doplácí (v loňském roce) 72 tis. Kč a to nejsou
započítávány náklady na práce, související s odpadovým hospodářstvím, prováděné pracovníky obce
(výsyp košů, úklid u kontejnerů, svozy bioodpadů aj.).
Na závěr několik připomínek a postřehů k likvidaci odpadů.
Prosíme Vás, abyste do kontejnerů umisťovali pouze odpad, který tam patří (uvedeno na
samolepkách).
Upozorňujeme, že do bílého skla nepatří tabulové sklo, tj. sklo z okenních výplní - jedná se o
barevné sklo. Nepatří sem také drátové sklo, lepené sklo + autoskla, zrcadla, žárovky aj. jež obsahují
příměsi, které z nich nelze odstranit a pro recyklaci skla se již nehodí. Ty odhazujte do své popelnice.
To platí i o keramice a porcelánu.
Stále prosíme, abyste do kontejnerů na papír neodkládali celé prázdné krabice. I jedna nesložená
nebo nesešlapaná krabice dokáže kontejner zaplnit a ostatním nezbývá nic jiného než odložit papír
vedle kontejneru a ponechat ho na dešti. Takže znovu Vás žádáme, krabice před uložením do
kontejnerů nejprve rozložte, popř. sešlapejte.
Totéž platí pro plastové láhve – před odhozením do kontejneru je potřeba je sešlápnout.

Sběr bioodpadu.
Upozorňujeme, že 26. dubna bude ukončen sběr větví ze stromů a keřů do mobilních
kontejnerů, takže od tohoto data bude do kontejnerů možné odkládat pouze nedřevitý odpad, t,j. trávu,
květiny, plevele, drny, zbytky rostlin, listí, sena, slámy, popele ze spalování dřeva, dřevní štěpky,
spadaného ovoce, zeleniny. V letním období nebude probíhat kontejnerový sběr dřevitého odpadu, tj.
větví stromů či keřů a pokud tedy v tomto období budete mít nějaký dřevitý odpad, je nutné ho odvézt
na skládku větví u ČOV.
Ing. Miroslav Kryl

16. Jízdní řády: Náchod aut. nádraží – Náchod nemocnice
Spousta občanů občas cestuje do nemocnice Náchod autobusem a z důvodu neznalosti absolvuje
poměrně dlouhou cestu z autobusového nádraží v Náchodě do nemocnice pěšky. Přitom existuje
možnost dojet k nemocnici místní dopravou v Náchodě, případně autobusovými spoji jedoucími do
cílových stanic okolo nemocnice. Z tohoto důvodu zveřejňujeme jízdní řády autobusových linek mezi
stanicemi Náchod aut. nádraží a Náchod nemocnice.
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