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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v průběhu října dospěla do finále největší investiční akce posledních let – dostavba splaškové
kanalizace v Machově. Stavební práce na vybudování kanalizačních stok i veřejných částí
kanalizačních přípojek byly dokončeny dle projektu a zároveň byl zpracován soupis závad
a nedodělků, které sice nebrání provozu kanalizace, ale budou muset být postupně odstraněny. K této
akci stojí za zmínku následující:
- dne 26. listopadu proběhne závěrečná kontrolní prohlídka – kolaudace – za účasti
vodoprávního orgánu a dalších zúčastněných organizací či firem;
- na základě požadavku SÚS Náchod bude na jaře dodavatelem (Strabag) opraven asfaltový
povrch silnice u pily p. Šrůtka;
- povrchy místních komunikací, které byly původně zhotovené z frézovaného asfaltu se
zástřikem či zaválcováním, budou zhotoveny na jaře, neboť současné počasí již nedovoluje
uvedenou technologii použít;
- povrchy ostatních místních komunikací budou postupně upravovány (zpevňovány) ještě letos,
pokud to počasí dovolí, nebo také až na jaře příštího roku;
- dodavatelská firma Strabag v průběhu listopadu dokončila prořezávky a pružné zálivky
napojení oprav asfaltů na místních komunikacích;
- nyní probíhají stavební práce na vybudování kanalizační stoky E10 (zasíťování stavebních
parcel na Záduší).
V návaznosti na dobudování kanalizace a postupné připojování nových uživatelů vyvstala nutnost
modernizace technologie čištění odpadních vod na ČOV Machov. Kapacita ČOV je dostatečná i pro
připojení všech nemovitostí v obci na splaškovou kanalizaci, problém však nastává na nátoku
splaškových vod do ČOV, kde chybí odlučovač štěrku a účinná česla na odloučení různých druhů
odpadů, které splaškovou kanalizací přitékají. Největší problémy zde dělají vlhčené ubrousky, hadry
a podobné odpady, které se ve vodě nerozloží, na nátoku ucpávají česla a pokud se dostanou až
k čerpadlům, způsobují jejich zadření. Proto byl nyní zahájen proces projektování modernizace ČOV,
kdy bude zpracována projektová dokumentace na změnu technologie na nátoku splaškových vod –
osazení odlučovače hrubého štěrku, hrubých česel a jemných česel s automatickým přepravníkem. Po
vypracování projektové dokumentace bude požádáno u vodoprávního úřadu o stavební povolení na
úpravu ČOV a následně požádáme o další dotaci (buď OPŽP nebo Královéhradecký kraj) na realizaci
uvedených úprav. Předpokládaný objem stavebních prací se pohybuje kolem 1,5 mil. Kč, dotace může
dosáhnout až 85% rozpočtovaných nákladů akce.
Pokud jde o další investiční záměry zastupitelstva, určitě v blízké budoucnosti dojde k realizaci
doplnění veřejného osvětlení v různých částech obce. Nyní je zpracovávána projektová dokumentace,
abychom mohli následně požádat stavební úřad o povolení a poté i o dotaci z Programu obnovy
venkova u Královéhradeckého kraje.
Bez ohledu na uvedené investiční a projektové akce pokračovala v říjnu i v listopadu různá
jednání a řešila se řada dalších záležitostí v obci. K tomu bych zmínil následující:
- začátkem listopadu jsme získali z dotačních programů Královéhradeckého kraje neinvestiční
dotaci na vybavení zásahové jednotky hasičů ve výši 11.000,- Kč. Tato částka musí být
vyčerpána do konce letošního roku.
- dne 18. listopadu proběhl na úřadu městyse dílčí audit hospodaření za rok 2015. Kontrolu
provedly auditorky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a s radostí můžu konstatovat,
že nám zatím nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. Úplný audit za rok 2015 bude
dokončen v březnu příštího roku.
- v průběhu listopadu odstartovalo konání výročních členských schůzí jednotlivých spolků
v Machově. Jako první hodnotili dne 21. listopadu letošní rok dobrovolní hasiči v Bělém,
výroční schůze SDH Nízká Srbská pak proběhne 4. 12. a v Machovské Lhotě 12. 12.
- koncem října byl definitivně dokončen projekt obnovy hřbitovní zdi katolického hřbitova,
kdy bylo obnoveno stromoví za zdí, a to vysazením 10 ks jeřábů. Schváleno bylo rovněž
vysazení bříz při vstupu na evangelický hřbitov ještě v letošním roce.

-

dne 2. listopadu jsme na úřadu městyse absolvovali kontrolu Finančního úřadu HK, týkající se
výběrového řízení na zpracování studie protipovodňových opatření na Židovce a následně
vyúčtování dotace na tuto studii.
- Základní a mateřskou školu v Machově v říjnu navštívila inspekce z Královéhradeckého
inspektorátu České školské inspekce, zápis z této třídenní kontroly zatím nemáme k dispozici.
- v neděli 15. listopadu se na sále Obecního domu uskutečnilo divadelní představení
červenokosteleckých ochotníků „Nebe na zemi“. Velice zdařilou komedii přišlo shlédnout
téměř 150 zájemců o tento druh kultury a většina odcházela obohacena o krásný zážitek,
neboť nebylo poznat, že představení hráli „pouze“ ochotníci a ne profesionálové.
Závěrem bych chtěl všechny upozornit na další kulturní akce, které pro vás organizuje městys
Machov. Jednak je to tradiční „Štědrovečerní vytrubování“, které se opět uskuteční na Štědrý den
v 15 hodin před úřadem městyse, nebo na sále Obecního domu (dle počasí). Bližší informace
přineseme v příštím zpravodaji. Blíží se také začátek nové plesové sezóny a i tentokrát bude zahájena
Obecním plesem, již osmým v pořadí, který organizuje zastupitelstvo a úřad městyse. Tak jako minulý
rok se můžete těšit na dvě osvědčené kapely – BTK z Bezděkova a Relax Band z Hronova. Obě jsou
jistě zárukou dobré muziky jak k tanci, tak i k poslechu. Vše vypukne v pátek 15. ledna 2016 a věřím,
že si na náš ples najdou cestu zástupci všech generací a budou odcházet spokojeni tak jako v minulých
letech. Hlavní cenou v tombole bude již tradičně vyhlídkový let z letiště ve Velkém Poříčí.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 10. 2015 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.065 obyvatel. V průběhu října: se odhlásili 3 občané,
narodili se 3 občánci.

Společenská kronika
V měsíci listopadu 2015 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Květuška
Vítková – dožila se 80 let. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
života.

3. Stomatologická pohotovost v prosinci 2015
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci prosinci 2015 – vždy v době od
9,00 do 11,00 hod.:
5. - 6. 12.
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
603 479 084
12. - 13. 12.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844
19. - 20. 12.
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n.M.
602 333 460
24. 12.
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n.M.
602 333 460
25. 12.
MUDr. Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
491 502 425
26. 12.
MUDr. Neoral ml., ZS Police nad Metují
491 541 654
27. 12
MUDr. Kubec , ZS Police n.M.
491 543 398
1. 1. 2016
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
491 524 334
2. - 3. 1. 2016
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381

4. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 1.12. – Rodina je základ státu – divadlo Police n. Met. od 19 hod.
4.-6.12. – zimní táboření na Hvězdě
5.12. – Mikulášský trh – sál Pellyho domů Police, 9 – 13 hod.
8.12. – Adventní koncert ZUŠ Police – divadlo Police od 18 hod.
13.12. – Výstava vánočních stolů v polské obci Scinawka Sredna – sportovní hala
ve Scinawce od 12,00 do 17,00 hod. – vystavují české i polské obce (i Machov)
16.12 – Vánoční koncert orchestru V. Hybše a hostů, divadlo Police, 16 hod.

16.12 – Vánoční koncert orchestru V. Hybše a hostů, divadlo Police, 19,30 hod.
20.12. – Vánoční koncert ZUŠ Police „Hej mistře“- divadlo Police v 18 hod.
24.12. – Štědrovečerní vytrubování – Machov, náměstí, 15 hod.
31.12. – Silvestrovskej vejšlap k Čertově skále, KPT Police n. Met.

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 9. 11. se konala pracovní porada zastupitelů se starostou po komunálních volbách. Na
programu byla následující témata:
- návrh Rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 2016,
- příprava 8. plesu městyse Machov,
- návrh Obecné závazné vyhlášky městyse č. 2/2015 (poplatek za likvidaci odpadů)
- návrh rozpočtového opatření č. 6/2015,
- žádost o veřejnou finanční podporu – Český svaz včelařů, ZO Machov, SDH Machovská
Lhota, SDH Bělý, SDH Nízká Srbská,
- výpověď nájemce restaurace Obecní dům,
- výroční zpráva ZŠ a MŠ Machov,
- příjem dotace od KHK na činnost hasičů,
- nabídka zpracování projektové dokumentace na modernizaci ČOV Machov,
- příprava projektové dokumentace na doplnění veřejného osvětlení v obci,
- informace o průběhu výstavby kanalizace v obci,
- návrh nájemní smlouvy s CDS Náchod na část garáží v Machovské Lhotě,
- informace o přípravě výběru stočného v Machově,
- příprava divadelního představení „Nebe na zemi“,
- projednání majetkových záležitostí a další.
Dne 23. 11. se uskutečnilo 6. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov, které mělo na
programu následující body:
- schválení rozpočtového opatření č. 6/2015 a 7/2015,
- schválení finančních darů pro spolky v Machově – včelaře a všechny tři SDH,
- schválení smluvních dokumentů pro výběr stočného v obci,
- schválení Obecně závazné vyhlášky městyse Machov č. 2/2015 (poplatek za odpady),
- schválení Plánu inventarizace městyse k 31.12.2015.
- přijetí dotace na činnost hasičů od KHK,
- prodej pozemku p.č.st. 50/1 v k.ú. Machovská Lhota,
- pronájem části garáží v Machovské Lhotě firmě CDS Náchod,
- průběžné informace o realizace akce „Dostavba kanalizace …..“,
- nabídka firmy Akvapro s.r.o. Praha na projektovou dokumentaci úprav ČOV Machov,
- schválení výroční zprávy ZŠ a MŠ Machov,
- projednání výpovědi nájemce restaurace Obecní dům a další.

6. Mikulášská merenda
Spolek Nízkosrbských Baronů si dovoluje pozvat širokou veřejnost na

MIKULÁŠSKOU MERENDU
která se koná v sobotu 28. 11. 2015 od 20 hod. v hospodě "U Božky" v Nízké Srbské
Těšit se můžete na kapelu Domamazec, navštíví nás Mikuláš s družinou, na sále nekuřácké prostředí.
Za vstup do sálu zaplatíte 50,- Kč, lokál restaurace bez poplatku. Rezervace se předem nepřijímají, přijďte
včas a místo určitě bude, kapacita lokálu restaurace se sálem cca 130 míst.

7. Výzva občanům k uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod
Vyzýváme všechny majitele nemovitostí, ze kterých jsou odváděny odpadní vody
do kanalizace zakončené ČOV Machov, k uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod
do kanalizace, a to do konce roku 2015. Žádáme tyto majitele nemovitostí, aby se
v období do 31. 12. 2015 dostavili v úředních hodinách na Úřad městyse Machov, kde
s nimi pracovník firmy Voda CZ Service (firma, která bude pro městys Machov zajišťovat
administraci smluv a výběr stočného) uzavře Smlouvu o odvádění odpadních vod. Po
předchozí telefonické dohodě lze využít i neúřední hodiny v rámci pracovní doby úřadu.

8. Ekolamp učí děti třídit odpad
Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy se děti ve školách učí odpovědnému
chování vůči přírodě i sobě navzájem. Proč je ochrana životního prostředí důležitá, pomáhá dětem
pochopit i školní recyklační program RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět, který pořádají
kolektivní systémy EKOLAMP, ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN. Program, do kterého se
zapojilo již téměř 3300 škol po celé České republice, vysvětluje dětem důvody, proč je třeba třídit a
recyklovat odpady – vysloužilé zářivky, malá i velká elektrozařízení, baterie i jiné druhy odpadu.
Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily děti ve školách již za první republiky,
dnešní žáčci se navíc dovídají, jak šetřit energii a přírodní zdroje, jak pečovat o krajinu a zvířata v ní.
K dětem se tak dostane nepřeberné množství nových informací a zajímavých poznatků. Je ale vůbec
možné se v tom všem jednoduše vyznat? Vezměme si například odpady – sbírá se vše od papíru,
plastů, baterií, zátek až po lednice a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak správně
naložit s nefunkční zářivkou?
Na ekologii hravě
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá kolektivní systém
EKOLAMP, který také vytvořil naučně zábavný portál EKOLAMPOV. Ve virtuálním ekoměstečku si
mohou návštěvníci vybudovat šetrné bydlení a vyzkoušet si své znalosti z ekologie. Portál pomáhá
nejen dětem pochopit, jaký vliv má naše chování na budoucnost planety. Obyvatelé Ekolampova plní
úkoly, vzdělávají se, sdílejí své zkušenosti, diskutují se svými sousedy a při tom všem se hlavně dobře
baví. Zastavte se u nich na návštěvu, nudit se nebudete.
Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit problematiku zpětného odběru zářivek do
komplexní mozaiky ekologické výchovy. Zářivky šetří elektrickou energii, ale jelikož obsahují rtuť,
nesmějí končit v běžném směsném odpadu. Sbírají se odděleně do speciálních sběrných nádob, které
jsou umístěny ve sběrných dvorech, v obchodech s elektrem, na městských úřadech a institucích, ale
i v řadě firem. Díky recyklaci se daří použít více než 95 % materiálu z úsporných zářivek znovu ve
výrobě.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

9. Inzerce
Prodám:
- lámaný kámen pískovec, rozměr 30x40 cm, cca 2m3, levně – cena dohodou;
- motorovou pilu Sax-Dolmar, velmi lehká, málo používaná, německé výroby, cena 1.600,- Kč
- ruční dvoukolový vozík vhodný na nákupy, cena 200,- Kč.
Kontakt: telefon 491 547 011

Najdi si svůj koníček …staň se myslivcem !
Kurz pro adepty myslivosti v roce 2016 bude otevřen od 23. ledna 2016. Výukové dny budou sobota
a neděle. Ukončení teoretického kurzu je 27. února 2016.
Předměty kurzu pro adepty: Myslivecké předpisy, Zoologie zvěře, Chov a péče o zvěř, Myslivecká
kynologie, Myslivecká výchova, Způsoby lovu a Myslivecké střelectví.
Cena kurzu pro uchazeče, kteří chtějí být členy ČMMJ - 5 400,- Kč, pro ostatní 6 500,- Kč, splatnost
poplatku za kurz je do 15. 1. 2016.
V poplatku je zahrnuto pojištění po dobu konání kurzu, záznamník o přípravě uchazeče, roční
předplatné časopisu Myslivost, učební pomůcky - penzum Myslivosti, střelivo a zapůjčení zbraně na
praktickou zkoušku, výuka lektorů a závěrečná zkouška, která se bude konat cca březen - duben 2017.
Přihlášky podávejte do kanceláře OMS Náchod, Krámská 731, 547 01 Náchod - osobně, poštou nebo
e-mailem. Přihlášku získáte v kanceláři OMS Náchod. Uzávěrka přihlášek 10.1.2016.
Případné dotazy směřujte do kanceláře OMS Náchod - úřední dny pondělí, středa 8 - 12 a 13 - 16
hodin, kontakt 491 426 660, e-mail: omsnachod@seznam.cz

10. Poděkování za sběr víček od nápojů
Maminka postiženého Járy Křepelky z Velkého Poříčí poslala do Machova poděkování za sběr
víček od nápojů jako podporu jeho léčení (již rok je ve vigilním koma). Další pomoc postiženému je
možná – více se dozvíte na www.jarousek-krepelka.webnode.cz.

11. Kurz patchworku v Machově

12. Výběr daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO
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