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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v uplynulém měsíci započaly či pokračovaly práce na několika projektech plánovaných pro
letošní rok:
- na budově Obecního domu v Machově byla provedena výměna zbývajících starých oken za moderní
plastová okna. Firma RI OKNA Bzenec vyměnila celkem 21 ks oken v kancelářích a obřadní síni
úřadu městyse, v restauraci v přízemí a ve zbývající jedné místnosti služebního bytu. Kromě hezčího
vzhledu budovy bude nezanedbatelným přínosem hlavně energetická úspora při vytápění objektu.
- na obecním hřbitově pokračovaly stavební práce dle dohodnutého harmonogramu. V uplynulém
období byla dokončena stavba kolumbária ze speciálních cihel, pískovcových boxů na urny a
nerezových dvířek. Kolumbárium bude mít kapacitu 50 boxů. Dále započala skrývka hlíny na
plochách, na nichž budou vybudovány chodníčky ze zámkové dlažby a začalo budování chodníčků.
- na historickém kamenném kříži uprostřed hřbitova započaly stavební a restaurátorské práce, které
provádí Kamenictví Petr Cvikýř z Broumova. Celý kamenný kříž byl rozebrán na jednotlivé díly, byl
zhotoven nový betonový základ a kříž opět poskládán dohromady. Následovat budou restaurátorské
práce, na něž městys bude čerpat finanční podporu z dotačního titulu ministerstva zemědělství na
restaurování drobných sakrálních staveb v obci.
- prvními pracemi byl odstartován také dotační projekt „Přírodní zahrada MŠ v Machově“
spolufinancovaný z dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR.. Dne 11. května se
uskutečnila akce s povinnou účastí rodičů dětí navštěvujících MŠ, učitelů a další veřejnosti, na níž
došlo k odstranění stávajících herních prvků na hřišti (skluzavka, pískoviště, lavičky, herní domeček
apod.). Následovat budou již zemní práce, které bude provádět firma Zahrady Tomáš Chocenský.
Z ostatních záležitostí týkajících se našeho městyse stojí za pozornost následující:
- z rozpočtu městyse pro letošní rok byly uvolněny finanční prostředky na nákup nových stolů na sál
Obecního domu. Za 36 ks stolů bylo uhrazeno cca 90 tis. Kč.
- úspěšní jsme byli s dotační žádostí v rámci DSO Lesy Policka, kdy byla svazku, jehož členem je také
městys Machov, schválena dotace na projekt „Profesionalizace DSO Lesy Policka“ z dotačního
programu Královéhradeckého kraje 21RRD02 – Podpora svazků obcí ve výši 100 tis. Kč.
- začátkem května jsme podali ke GŘ HZS obnovenou žádost o dotaci na investiční stavební akci
„Přestavba a přístavba hasičské zbrojnice – 1. etapa“, jejíž celkové náklady jsou odhadovány na cca
5 mil. Kč. Nyní budeme čekat na výsledek dotačního řízení a v případě úspěchu by se stavba
realizovala v příštím roce. Cílem této investice je přístavba garáží pro soustředění veškeré požární
techniky do jednoho místa a dále výstavba nového sušáku na požární hadice.
- v měsíci květnu byla podepsána Smlouva o dílo s firmou M. Dudek z Přibyslavi na zhotovení
zpevnění krajnice místní komunikace vedoucí pod kostel v Machově. Následné osazení betonového
límce vozovky zábradlím je domlouváno s firmou Martina Šedka z Machova. Práce v rámci této
záležitosti by měly proběhnout v měsíci červnu tohoto roku.
- v pondělí 17. 5. se uskutečnila dvě výběrová řízení na dodavatele stavebních akcí, které budou
realizovány v letošním roce, pokud na jejich spolufinancování získáme dotační prostředky z programů
Ministerstva pro místní rozvoj, nebo pokud zastupitelstvo rozhodne o realizaci i bez dotací:
a) VŘ na dodavatele akce „Rekonstrukce části místní komunikace č. 10c v Nízké Srbské“ – ze šesti
uchazečů nabídla nejlepší podmínky stavební firma Rostislava Dudka z Přibyslavi;
b) VŘ na dodavatele akce „Rekonstrukce dětského hřiště v Machově pod náměstím“ – z pěti uchazečů
nabídla nejlepší podmínky firma Monotrend s.r.o. z Jamného u Tišnova u Brna.
- již v loňském roce jsme iniciovali zajištění turistických autobusových spojů z Police nad Metují přes
Machov do polského Karlówa. V současné době probíhá na odboru dopravy – oddělení dopravní
obslužnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje projednávání návrhů změn jízdních řádů pro
letošní rok. Pozitivní zprávou je, že do návrhu se dostalo rozšíření tří víkendových spojů o sobotách
i nedělích (v turistické sezoně od května do října) na lince 361 Police – Machov v takové podobě, že
tyto spoje by nekončily v Machovské Lhotě, ale pokračovaly by až do Karlówa. Jedná se o návrh,
který ale ještě musí odsouhlasit polská strana – o výsledku jednání budeme samozřejmě informovat.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 4. 2021 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.079 obyvatel. V průběhu uplynulého měsíce se odhlásilo 5 občanů.

Společenská kronika

V měsíci květnu 2021 slaví významné životní jubileum náš spoluobčan pan Ing. Vladislav Plný
z Machova – dožívá se 80 let. Jménem městyse přejeme jubilantovi ještě mnoho let naplněných
štěstím, spokojeností a zdravím.
V průběhu května uzavřeli před Úřadem městyse Machov manželství Jan Paseka a Naděžda
Kirschová. Svatební obřad se uskutečnil pod jabloní u penzionu „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě.

3. Kulturní a sportovní akce
Květen: 30.5. – PRIMA CUP – závody horských kol – areál skokanských můstků v Machově,
.
start první kategorie v 10 hod., vice na www.iprimacup.cz/stolove-hory-2021.
Červen: 5.6. – Vinum et Cetera – ochutnávky vín v Broumovském klášteře od 13 hod.
5.6. – Exkurze s geologem po Broumovských stěnách (14 km) – rezervace na
geopark@broumovsko.cz nebo na tel. 731 190 228, start v 9 hod. z Police
12.6. – Putování za historií Machova – začátek v 9 hod. na náměstí v Machově
12.6. – Wihanovo kvarteto – koncert v Kostelní ul. před čp. 5 v Polici n.M. večer
19.6. – Broumovská kytara – Vypsaná fiXa, Hentai Corporation, Prago Union atd.
26. 6. – Tour de Torpedo – tradiční recesistický cyklistický závod od 13 hod. v Nízké
Srbské, pořádá Spolek Nízkosrbských Baronů
26.6. – Free World Broumov – Kostelní nám. Broumov od 15 hod. (kapela Echt …)
27.6. – Běh na Hvězdu – start z Police n. Met. ve 13 hod. – závod v běhu do vrchu

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 3. 5. 2021 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli městyse a dne 24. 5. se
uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva městyse. Na programu bylo projednání následujících bodů:
- obnovení žádosti o dotaci na přístavbu a přestavbu hasičské zbrojnice v Nízké Srbské,
- informace o průběhu jednání ve věci zřízení nové turistické trasy z Machova do Vysoké Srbské,
- vývoj prací na přípravě Změny č. 2 Územního plánu městyse Machov,
- informace o průběhu stavebních prací na úpravě obecního hřbitova,
- návrh na uzavření SoD na zpevnění břehu a zbudování zábradlí podél místní komunikace pod kostel,
- zapojení veřejnosti do přípravných prací v rámci projektu „Přírodní zahrada ZŠ a MŠ Machov“,
- zahájení kamenických a restaurátorských prací v rámci dotačního projektu na opravu tří drobných
sakrálních staveb v obci,
- průběh prací při obnově katastrálního operátu novým mapováním v zastavěném území k.ú. Bělý,
- informace o dokončovacích pracích v souvislosti s rekonstrukcí mostu v Nízké Srbské,
- návrh na řešení situace ohledně „váhy“ v centru Bělého,
- žádost ZŠ Machov o souhlas s realizací dotačního projektu „Šablony III“,
- návrhy na finanční dary z rozpočtu městyse pro místní spolky,
- projednání návrhu Závěrečného účtu městyse Machov za rok 2020,
- návrh na zajištění možnosti plateb platebními kartami občanů v pokladně městyse Machov při
výběru místních poplatků,

- Rozpočtové opatření č. 1/2021,
- informace o přípravě a průběhu výběrových řízení na dodavatele dvou dotačních projektů
(Rekonstrukce dětského hřiště v Machově a Rekonstrukce místní komunikace 10c v Nízké Srbské),
- objednání auditu hospodaření městyse za rok 2021,
- příprava obecně závazných vyhlášek městyse, týkajících se odpadového hospodářství v roce 2022,
- návrhy řešení majetkových záležitostí a další.

5. Stomatologická pohotovost v červnu 2021
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červnu 2021 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
5. - 6. 6.
MDDr. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
491 502 425
12. - 13. 6.
MUDr. Neoral Lukáš, ZS Police nad Metují
491 541 654, 602 333 427
19. - 20. 6.
MUDr.Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084
26. - 27. 6.
MUDr. Blažek, ZS Police n. M.
491 543 844

6. Příběhy našich sousedů se točí v Machově
Základní škola v Machově využila letos nabídky organizace Post Bellum a účastní se
vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. V projektu jde o setkávání generací, učí zapojené děti
zajímat se o vyprávění starých lidí se zkušenostmi s pohnutými dějinami 20. století. Žákovský tým má
za úkol natočit celoživotní vzpomínky pamětníka ze svého sousedství a zpracovat je v příběh, který
dokáží vyprávět dál svému okolí. Činí tak formou rozhlasové či video reportáže nebo dokumentu,
povídky, komiksového zpracování či jinak podle své volby. Machovská škola je do projektu zapojená
již od září, ale kvůli pandemii jsme museli projekt pozastavit, ale nyní již žáci dochází do školy
a s velkou chutí a nadšením očekávají setkání s pamětníkem.
Za spolupráci děkuji základní škole a Městysu Machov
Monika Šrůtková, Post Bellum

7. Inzerce

8. Upozornění ke sběru a likvidaci odpadů
V období od 18. dubna do konce října lze kontejnery na bioodpad rozmístěné v obci (u Vrbových
v Nízké Srbské, u fotbalového hřiště, na parkovišti pod náměstím, u horní zdrže v Bělém a u hasičské
zbrojnice v Machovské Lhotě) pro sběr nedřevitých biologicky rozložitelných odpadů, tj. trávy,
květin, plevelů, drnů, zbytků rostlin, listí, sena slámy, popele ze spalování dřeva, dřevní štěpky
(pilin), spadaného ovoce, zeleniny.

V letním období nebude probíhat kontejnerový sběr dřevitého odpadu, tj. větví stromů a keřů, a
pokud tedy v tomto období budete mít nějaký dřevitý odpad, je nutné ho odvézt na skládku větví u
ČOV !!!. Prosíme občany, aby tento požadavek respektovali a do kontejnerů na bioodpad žádné větve
neodkládali! Bioodpad také neodkládejte do popelnic, ani, jako „přílože“ v pytlích ke svozu
komunálního odpadu, zvyšujete tak zbytečně množství komunálního odpadu odváženého na skládku.
Děkujeme.
Rovněž tak žádáme občany, aby důsledněji třídili ostatní odpad (plasty, sklo, papír) a neodkládali
do a ke kontejnerů na tříděný odpad materiály, které tam nepatří – jedná se např. o porcelán, lepená
skla (autoskla, akvária), oděvy a látky, obuv, kovové odpady, stavební suť, gumu, zbytkový
komunální odpad, elektrospotřebiče aj..
To platí i opačně – do popelnice na zbytkový komunální odpad nepatří již výš zmíněný bioodpad,
plasty, sklo, kovový odpad, použitelné oděvy, nebezpečný a objemný odpad.
Upozorňujeme, že sběrná místa jsou průběžně monitorována.
Jinak také musíme „poděkovat“ za voňavý dárek. Během dubna někdo do sběrného místa
elektroodpadu dovezl ledničku plnou starého jídla. Samozřejmě, že ji firma, která zajišťuje pro
Machov likvidaci elektrospotřebičů, odmítla převzít a museli jsme ji vyprázdnit a umýt. Zápach byl
skutečně výživný. Pracovníci obce ještě jednou za „skvělý zážitek“ děkují.
V této souvislosti upozorňujeme, že předávané vysloužilé elektrospotřebiče by měly být nejenom
zbavené zbytků produktů (např. fritézy bez oleje apod.), ale také kompletní (s pohonnými jednotkami
apod.) Nově také do zpětného odběru elektrospotřebičů spadají i obyčejné vláknové žárovky a
halogenové žárovky, takže je můžete odevzdávat ve sběrném místě v nákupní středisku.
Ing. Miroslav Kryl

9. Okénko z naší školičky
Vážení rodiče, žáci, učitelé, přátelé,
máme za sebou šťastný návrat do školních lavic. V posledním roce distanční výuky jsme
všichni výrazně posílili své dovednosti a schopnosti v počítačové gramotnosti. Počítač se stal běžnou
součástí našeho každodenního života. Víte však, k čemu všemu využívají vaše děti internet?
Jako učitelé často zjišťujeme, že rodiče žáků nevědí, co jejich ratolest na internetu provádí.
Netuší kdy a jak často tam je, co tam dělá a co sleduje, s kým komunikuje, jakým jazykem
komunikuje, co posílá ostatním, zdali vede či nevede videohovory, zdali poskytuje své fotografie
apod. a dokonce ani netuší, na kolika "sociálních" sítích dítě funguje. V jiných případech jako rodiče
žijeme v naivitě, že je vše v pořádku, v neznalosti a tím pádem i v neodpovědnosti. Jak jsou na tom
vaše děti s internetem? Stal se běžnou součástí jejich života a jenom vám říkají, jaká jsou nová videa
na Youtube a posty na Facebooku? Pozor, podle provozních podmínek mají děti mladší 13 let
zakládání profilů zakázané. Průzkum společnosti Avast ukázal, že v České republice jsou děti ve věku
od 9 do 12 let průměrně na třech různých sociálních sítích, i když je to proti pravidlům! Jednoznačně
vede Youtube s 90% dětí, Instagram navštěvuje 80% dětí, novinku TikTok používá 65% dětí.
Facebook ztrácí, jen lehce přes polovinu a většinou kvůli Messengeru. Vstup na sociální sítě je obecně
u většiny provozovatelů v podmínkách omezen na 13 let, kdy už je dítě vyspělejší, aby rozeznalo
realitu. Z průzkumu vyplynulo, že skoro polovina dětí pod 13 let přes sociální sítě komunikuje s
naprosto cizími lidmi nebo dokonce predátory, před kterými je musíme chránit. Často se totiž stává, že
děti jsou přesvědčené, že komunikují s nějakou konkrétní osobností, zatímco se jedná o falešný profil.
Dané osobě pak poskytnou řadu soukromých informací či fotografií, v horším případě si domlouvají
schůzky. Stejně tak děti používají různé chaty (až 40 %) a více než 15 % jich v minulosti poskytlo svá
hesla k on-line účtům kamarádům.
Stanovená věková hranice 13 let má tedy svůj dobrý důvod, děti jsou na internetu snadným
terčem útoků. A jak tedy můžeme své děti kontrolovat a chránit? Pro mladší děti mohou
rodiče vytvořit a spravovat účet Google pomocí aplikace Family Link. Když dítě dosáhne minimálního
věku platného v jeho zemi, může si účet spravovat samo.
Naše škola řešila v předchozích dnech oznámení na neoprávněné užívání těchto stránek.
Z toho důvodu jsme požádali také o součinnost Policii České republiky. 31. 5. proběhne pro žáky 5. až
9. ročníku beseda v rámci Preventivního minimálního programu školy na téma Nebezpečí internetu,

zneužívání osobních údajů. Žáci 1. až 4. ročníku se zúčastní akce zaměřené na bezpečnost v dopravě a
dopravní výchovu.
Umíte se chovat v online prostředí bezpečně? Víte, jak ochránit své osobní údaje? Co na
internetu hrozí Vám a vašim dětem. Připravujeme na září besedu, která by Vám měla odpovědět právě
na tyto otázky.
V září bychom také chtěli obnovit sběr starého papíru. Budeme rádi, když se k nám připojíte.
Přesné datum ještě upřesníme.
V dubnu proběhl zápis do 1. ročníku základní školy. V září nastoupí 4 žáci. Do mateřské školy
bylo podáno celkem 9 žádostí o přijetí. Předpokládaný počet žáků pro příští školní rok: základní škola
– 116 žáků, mateřská škola - 28 žáků.
Závěrem bych ráda popřála všem dětem, rodičům, učitelům a zaměstnancům školy hodně sil a
pevné vůle pro dokončení tohoto netradičního školního roku. Žákům devátého ročníku blahopřejeme
za úspěšné přijetí na střední školy.
S úctou Lelková Hana

10. Svoz velkoobjemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz velkoobjemných odpadů
Kdy : v sobotu 5. června
Kde : BĚLÝ
MACHOV. LHOTA
MACHOV
NÍZKÁ SRBSKÁ

2021
u bývalé váhy
u hasičské zbrojnice
na náměstí
proti Lokvencovým
pod Hubkovými
u hasičské zbrojnice

8.00 – 8.15 hodin
8.25 – 8.40 hodin
8.50 – 9.05 hodin
9.10 – 9.35 hodin
9.40 – 10.00 hodin
10.05 – 10.20 hodin

Předmět svozu : - velkoobjemný odpad: - nábytek, matrace, linolea,
– jemného odpadutříska
– kočárky, objemné hračky
– sportovní potřeby (lyže…)

Další podmínky : - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů, tj. ty, kteří
řádně platí poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je
svoz bezplatný !!!
- odpad nesmí obsahovat větší kovové součásti !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně,
ponechání odpadu na veřejném prostranství bez osobního dohledu je
nepřípustné a odpad nebude odvezen !!!!!!!!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!

Přineste nám svůj odpad! Chraňte naše životní prostředí!
: 493 646 750 fax: 493 646 770

11. Představení Společnosti pro destinační management
Broumovska, o.p.s.
Přínosy cestovního ruchu jsou z velké části nekvantifikovatelné, přesto jeho význam a vážnost v
rozvoji regionů neustále roste. V České republice přispívá cestovní ruch významným poměrem k
rozvoji národní ekonomiky. Problematika rozvoje regionu a řízení destinací se u nás začala
systematicky rozvíjet teprve po roce 2000.
Společnost pro destinační management Broumovska (dále jen SDMB) je obecně prospěšná
společnost, kterou v roce 2014 založily dva Dobrovolné svazky obcí, a to Broumovsko a Policko,
spolu s Agenturou pro rozvoj Broumovska. Hlavní aktivitou SDMB je od jejího vzniku udržitelný
cestovní ruch, snaha přilákat do broumovského regionu více návštěvníků na vícedenní pobyty, a
podpořit tak vytváření nových pracovních pozic i rozvoj šíře a kvality služeb. Do cílů, které si SDMB
vytkla, patří i snaha o snižování sezónnosti návštěvnosti Broumovska a vytvoření celoroční nabídky s
mottem „Broumovsko. Boží klid.“. Základním úkolem destinačního managementu je strategické řízení
cestovního ruchu na území destinace. SDMB svou činnost provádí v rámci tzv. 3K platformy:
komunikuje, koordinuje a kooperuje. Zprostředkovává pro členy a partnery setkání, kde se propojují
jednotlivá odvětví spadající pod cestovní ruch se zástupci měst a obcí, zájmovými skupinami apod.
Nabízíme tím jakési „místo setkání“, kde se jednotlivé subjekty destinace mohou vzájemně vnímat
jako kooperující partneři, ne jako konkurenti, což tak nakonec je, protože jen společnou činností
koordinovanou se SDMB se návštěvníci rozhodují přemýšlet o výběru Broumovska pro svou
dovolenou. K tomu je nezbytná vysoká míra vzájemné důvěry, jejíž budování je dlouhý proces.
Pracujeme s cílem vytvořit prostředí, kde spolupráce s ostatními bude pro všechny zúčastněné
výhodná.
Snažíme se přesvědčit podnikatele v cestovním ruchu (a nejenom), že destinační management je
dobrým základem pro rozvoj jejich podnikání, vysvětlujeme obcím, že cestovních ruch generuje
pracovní místa vázaná na region, jednáme s ochranou přírody o režimu návštěvnosti a společném
postupu při komunikaci limitů. Podnikatele pak zapojujeme do tzv. Fondu destinace. Ti pak svým
finančním příspěvkem získávají nejen zvýhodnění v rámci činnosti SDMB, ale také přístup k diskusím
o nastavení podnikatelského prostředí v oblasti turismu v regionu.
Za úspěch letošního roku považujeme nalezení nového režimu pro produkt Karta hosta
Broumovska, která bude dále zvýhodňovat ubytované návštěvníky regionu, kteří významně více
obohacují místní ekonomiku, před jednodenními návštěvníky, se kterými je spojena řada zátěží, a
proto je jejich návštěvnost díky skvělé iniciativě provozovatele adršpašského skalního města (obce
Adršpach) usměrňována. Ke kartě hosta Broumovska se připojuje také město Teplice nad Metují se
svým skalním městem a další partneři, kteří poskytnou slevu na vstupné a jiné služby držitelům karty
hosta Broumovska.
Na stránce www.broumovsko.cz/o-nas/aktivity-spolecnosti se můžete dozvědět více o naší
činnosti.
Za tým SDMB, o. p. s.: David Duda, ředitel

12. Putování za historií Machova
Neformální skupina občanů Přátelé Na Městečku Vás srdečně zve na druhou část
vycházky Machovem. Poutavé vyprávění Mgr. Jana Tůmy o historii naší obce začíná
tentokrát Na Městečku a končí u bývalého mlýna ve Lhotě. Zapamatujte si: Sobota dne
12. 6. 2021 v 9.00 hodin Na Městečku!
Děkujeme všem, kteří dosud finančně přispěli na Machovský betlém. Jména všech dárců
budou zveřejněna při jeho slavnostním rozsvícení.
Za Přátele Na Městečku – Mgr. Helena Martincová

13. Tour de Torpédo 2021

14. Pozvánka do knihovny
Z nové nabídky knih:
JACOBSOVÁ, Anne: PANSKÝ DŮM
První díl historické rodinné ságy o německé průmyslnické rodině a jejich služebnictvu.
HANIBAL, Jiří: NEKLIDNÁ DUŠE EVY Z ROŽMBERKA
Nový román našeho předního autora líčí pohnutý, mnohdy dramatický životní osud Evy z Rožmberka,
sestry Petra Voka a vladaře Viléma z Rožmberka. Poznáváme životní osudy této zajímavé a nezávislé
ženy od jejích pěti let až do smrti v italské Mantově.
McDONALD, Christina: OSUDNÝ PÁD
Napínavý thriller o skrytých vztazích, ničivých lžích a síle mateřské lásky.
REYNOLDS, Allie : MRÁZ POD KŮŽÍ
Pět bývalých přátel se sejde na opuštěné horské chatě, kde uvíznou ve sněhové bouři bez spojení s
okolním světem. Vypadá to, že důvodem, proč tu jsou, je Saskia, jejich kamarádka, která záhadně
zmizela před deseti lety... Kdo může za její zmizení?
WATT, Peter: ZDÁNLIVÝ KLID
Když během masakru na nalezištích zlata v Austrálii zemře Hugh MacDonald, jeho děti se stanou
sirotky, kteří musí přežít ve světě plném násilí a bídy. Ve zmatku se sobě navzájem ztratí a každý se
protlouká na vlastní pěst. Když John doroste v mladého muže, začne po svých sourozencích pátrat ….
ÚBL, Martin: NEUVĚŘITELNĚ UVĚŘITELNÉ PŘÍHODY Z HOR
Druhá autorova kniha humorně odlehčených vyprávění z výletů na světové velehory.
LANDOVÁ, Eva: BORIS A MAX SKUTEČNÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Vyprávění o všelijakých dobrodružstvích psa Borise a kocourka Maxe, které svedla dohromady jedna
společná domácnost.
(pro děti od 6 let)
STEVENS, Robin: ZÁHADA ZAMČENÉHO KUPÉ
Další případ detektivního klubu Wellsová a Wongová ve stylu Agathy Christie.
(pro čtenáře od 12 let)
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Kratochvílová B.

15. Záměr zřízení denního stacionáře pro seniory v Polici n. Met.
Vážení spoluobčané,
jednou z důležitých oblastí, ve kterých město Police nad Metují plánuje rozvoj pro celou oblast
Policka, jsou sociální služby.
Podařilo se nám posílit pečovatelskou službu o jednu pečovatelku a sociální pracovnici.
Vybudovali jsme v sídle pečovatelské služby středisko osobní hygieny pro ty, kteří nemají vhodné
podmínky doma, nebo se nacházejí v takové sociální situaci, že je pro ně středisko osobní hygieny
jedinou možností, jak se vykoupat nebo si vyprat a usušit prádlo.
Police nad Metují i celý náš region patří v Královéhradeckém kraji k územím s nejstarším
obyvatelstvem. Demografický vývoj je neúprosný. Stárneme. Je třeba s tím počítat a činit vhodná
opatření. Město má stále v plánu další přístavbu Domu s pečovatelskou službou Javor, ale vzhledem
k tomu, že se nejedná o sociální službu, ale o byty zvláštního určení – pečovatelské byty, je možnost
čerpání dotací na přístavbu omezená. Stát v současné době podporuje více rozvoj sociálních služeb,
než výstavbu bytů. Tohoto projektu se však nevzdáváme, jen hledáme levnější variantu a řešení.
Vzhledem k finanční náročnosti projektu přístavby DPS v současné době uvažujeme o dalších, pro
město dostupnějších, možnostech pomoci pro seniory a jejich rodiny.
Vedení města jednalo se zástupci Kraje o směřování rozvoje sociálních služeb v Polici nad
Metují. Shodli jsme se na tom, že v našem regionu jsou na prvním místě senioři a zajištění služeb pro
tuto skupinu obyvatel. Pečovatelskou službu máme a počítáme s tím, že ji v budoucnu budeme
rozšiřovat. Je zřejmé, že seniorů v nepříznivé sociální situaci bude přibývat a my jim chceme
nabídnout pomocnou ruku. Jednou z vizí rozvoje sociálních služeb je vybudování denního stacionáře
pro seniory. Nejbližší funguje v Červeném Kostelci a pak v Novém Městě nad Metují. Je to služba
poměrně drahá, ale zároveň potřebná pro lidi, kteří chtějí zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí
a se svojí rodinou. K úhradě této služby slouží uživatelům příspěvek na péči a cena se pohybuje mezi
400,- až 700,- Kč na den, podle náročnosti poskytované péče. Provozní náklady pak nese zřizovatel
a stát (Kraj), který přispívá na provoz sociálních služeb formou dotací. Pro město Police nad Metují by
vybudování nové sociální služby představovalo i nové statisícové náklady z městského rozpočtu, proto
je pro nás při uvažování důležité zjistit, zda by o tento druh služby byl v regionu vůbec zájem.
K vybudování denního stacionáře pro seniory máme v Polici nad Metují i vhodnou budovu. Jedná
se o bývalé jesle vedle základní školy. S majiteli jednáme o možném prodeji. Ke spolupráci jsme
přizvali i město Hronov, které by se mohlo na provozu denního stacionáře podílet jak finančně tak
zprostředkováním služby svým občanům. Prostory jsou dostatečné i pro vybudování nového sídla
pečovatelské služby. Pečovatelky momentálně využívají jednu kancelář a skromné zázemí, které nelze
zvětšit ani nafouknout.
Zásadní otázka zní: Bude o novou sociální službu zájem? Pečujete v rodině o seniora, který
potřebuje pomoc a podporu v době, kdy odcházíte do práce? Pečujete doma, ale jsou situace nebo dny,
kdy si potřebujete něco zařídit nebo si jen odpočinout a pobyt seniora v denním stacionáři by vám
pomohl vyřešit situaci? Žijete sám a chcete den trávit ve společnosti dalších lidí, za podpory
odborných pracovníků, s programem přiměřeným vašim potřebám? Potřebujete pomoci s podáním
žádosti o příspěvek na péči tak, abyste v budoucnu mohli sociální služby zaplatit?
Ozvěte se nám s odpověďmi na uvedené otázky. Řekněte nám svůj názor. Je to důležité pro naše
další rozhodování.
Mgr. Olga Landová, vedoucí sociálního odboru MěÚ Police n. Met.
Tel.: 491 509 995, 775 442 409, e-mail: landova@policenm.cz
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