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PF 2017
2017
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám touto cestou popřát jménem svým, jménem
Zastupitelstva městyse Machov i jménem zaměstnanců úřadu
klidné a spokojené prožití vánočních svátků.
Zároveň Vám přeji, abyste nadcházející rok 2017 prožívali
ve zdraví, spokojenosti a vzájemné úctě a aby se Vám splnila
všechna přání a předsevzetí.
Ing. Jiří Krtička – starosta

1. Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přestože od listopadového vydání našeho zpravodaje neuběhlo moc času, pokročilo řešení
některých záležitostí a proběhla řada jednání. Musím konstatovat, že předvánoční hektický čas se
netýká jen rodinného života, ale i na úřadu městyse nám posledních čtrnáct dnů dalo docela zabrat.
Potěšitelné je, když se dostavují i pozitivní výsledky úměrné vynaložené námaze a přinášejí chuť
do další práce.
Jedním z takových pozitivních výsledků je určitě ukončení projektu budování kanalizace v naší
obci. Tento projekt, v rámci něhož bylo proinvestováno více než 50 mil. Kč, byl v závěru listopadu
završen i administrativně – od Státního fondu životního prostředí ČR jsme obdrželi tzv. Závěrečné
vyhodnocení akce, jehož součástí je i Protokol vyúčtování poskytnuté podpory. V uvedených
dokumentech se konstatuje, že podmínky stanovené smlouvami byly splněny a nebylo nutno přikročit
ke krácení poskytnuté podpory z EU ani z národních zdrojů. V následujících letech ještě budeme
muset dokladovat plnění některých technických parametrů čištění odpadních vod a samozřejmě
můžeme očekávat i případnou kontrolu ze strany finančních orgánů.
Druhou pozitivní zprávou, kterou jsme obdrželi začátkem prosince je ta, že Městys Machov uspěl
se společným investičním projektem Machova, Suchého Dolu a polského Radkowa nazvaným
„Naučnou stezkou k přírodním a historickým památkám“. V rámci tohoto projektu by kromě jiného
mělo být vybudováno záchytné turistické parkoviště v Machově u odbočky na Řeřišný, zrestaurován
Mariánský sloup na náměstí a pořízeny propagační turistické publikace a předměty, vše v hodnotě více
než 5 mil. Kč. Podobný rozpočet má projekt i na straně Suchého Dolu (sociálky na parkovišti Slavný)
a na straně Radkowa (parkoviště ve Vambeřicích). Spoluúčast z rozpočtu Městyse Machov by měla
činit 10 % uznatelných nákladů projektu. Stavební práce by měly proběhnout v příštím roce
(předcházet musí výběr dodavatele a další povinné kroky) a slavnostní otevření parkoviště se plánuje
na jaro roku 2018.

Řada jednání proběhla v uplynulých týdnech i ve věci plánované rekonstrukce čistírny odpadních
vod v Nízké Srbské. I zde jsme zaznamenali dílčí úspěch, když Městys Machov obdržel dotaci ve výši
90 tis. Kč od Královéhradeckého kraje na spolufinancování nákladů spojených s pořízením projektové
dokumentace na zmíněnou rekonstrukci, a to z dotačního titulu „Rozvoj infrastruktury v oblasti
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“. Zároveň probíhala jednání s Ministerstvem
zemědělství ČR po neúspěšném 1. kole výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a
technologie pro rekonstrukci ČOV. Právě u MZe ČR máme zažádáno o investiční dotaci na
rekonstrukci ČOV a protože ani do druhého kola výběrového řízení nepřišlo požadovaných 5 nabídek,
museli jsme ministerstvo požádat o schválení výjimky, abychom mohli dodavatele vybrat z méně
uchazečů. Přestože ještě v tuto chvíli neznám rozhodnutí ministerstva, proces výběru dodavatele musel
pokračovat a v pátek 16. prosince výběrová komise vybrala vítěze z podaných nabídek – stala se jím
firma Voda CZ s nejnižší nabídkovou cenou a při splnění všech náležitostí daných zákonem o
zadávání veřejných zakázek i výzvou zpracovanou Městysem Machov. Nyní tedy budeme čekat na
rozhodnutí ministerstva zemědělství jak ve věci povolení výjimky, tak zejména ve věci přidělení
dotačních prostředků na rekonstrukci ČOV.
Další dotační prostředky jsme získali v rámci Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka – od
Královéhradeckého kraje (z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství) jsme získali 41,5 tis. Kč na
obnovu lesních porostů a ekologické hospodaření v lesích a od Správy CHKO jsme získali pro svazek
obcí částku přes 38 tis. Kč na stavbu lesních oplocenek.
V samém závěru roku jsme také zpracovávali další žádosti o dotace z různých dotačních titulů a
v prosinci byly podány následující žádosti:
- na doplnění veřejného osvětlení v obci jsme si podali žádost z dotačního titulu Program obnovy
venkova Královéhradeckého kraje. Předpokládaný objem investice je přes 800 tis. Kč a o dotaci by
mělo rozhodovat zastupitelstvo kraje v prvním čtvrtletí příštího roku.
- o dotaci na pořízení manipulační techniky v souvislosti s tříděním bioodpadu (traktorový nakladač,
nosič kontejnerů a několik velkokapacitních kontejnerů) jsme si požádali z dotačního titulu
Operačního programu životního prostředí. Předpokládaná hodnota investice zde je kolem 3 mil. Kč.
- v rámci DSO Policko byla zpracována žádost o dotaci na rekonstrukci drobných sakrálních staveb
v členských obcích svazku. Pro Machov jsme zde uplatnili restaurování tří takových staveb –
kamenného křížku u „Machovské studny“, sochy panny Marie na „Peteráku“ a kamenného kříže na
katolickém hřbitově. Náklady na tyto tři stavby byly odhadnuty na 102 tis. Kč.
V samém závěru listopadu proběhlo jednání s firmou Marius Pedersen na téma svozů odpadů
v příštím roce a také poplatků za tyto služby. Pro příští rok nedochází k žádné podstatné změně
v harmonogramu - svozy komunálních odpadů budou nadále ve čtvrtek pro Machov, Machovskou
Lhotu, Nízkou Srbskou i Bělý (opět to budou sudé týdny). Poplatky za svoz a likvidaci separovaného
komunálního odpadu se pro příští rok zdražují o 2,07 %, Zastupitelstvo Městyse Machov však
rozhodlo v této oblasti nezdražovat a nadále bude vybírán poplatek jako letos, tj. ve výši 550,- Kč
za osobu a rok.
Závěrem bych se ještě zmínil o uskutečněných kulturních akcích – divadelní představení „Den
blbec“ v podání ochotníků z Týniště nad Orlicí mělo výbornou úroveň a většina ze 114 platících
diváků odcházela z představení spokojena. Podobně se podařilo i Cecilské posezení – sál Obecního
domu byl zcela zaplněn a všechna čtyři účinkující hudební tělesa sklízela zasloužený potlesk. Dalšími
kulturními akcemi pořádanými městysem, na které bych vás chtěl srdečně pozvat, jsou tradiční
„Štědrovečerní vytrubování“ v 15 hodin před úřadem městyse, nebo na sále Obecního domu (dle
počasí) a dále 9. Machovský ples v pátek 13. ledna 2017. Bližší informace k oběma akcím najdete
v dnešním vydání Machovského zpravodaje.

2. Tradiční štědrovečerní vytrubování
Vážení občané,
jak už se stalo tradicí, i letos ve vánočním čase jsme pro Vás připravili oblíbené
štědrovečerní vytrubování – hraní vánočních koled v podání několika muzikantů z blízkého
okolí pod vedením pana Manfréda Koláčného. Vytrubování se uskuteční
dne 24. prosince 2016 v 15,00 hod. před Úřadem městyse Machov
(v případě nepříznivého počasí na sále Obecního domu).
Srdečně Vás tedy zveme ke chvilce zastavení v tom předvánočním shonu a poslechu
několika vánočních melodií. Zároveň tímto tlumočíme i pozvání nájemců restaurace Obecní
dům, kteří otevřou při této příležitosti od 11 do 16 hodin, abyste se mohli zahřát grogem či
svařákem.

3. Informace úřadu městyse
Poplatek za likvidaci odpadů 2017
Úřad městyse Machov oznamuje všem spoluobčanům, že místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je
stanoven pro rok 2017 v nezměněné výši 550,- Kč na poplatníka. Poplatek je možno hradit v hotovosti
na úřadu městyse hned od ledna 2017. Pro občany Bělého opět připravujeme možnost uhradit poplatek
přímo v Bělém u Grossů, termín bude upřesněn.
Poplatek je možné zaplatit i bezhotovostně převodem na účet č. 1183009319/0800. Variabilní symbol
je rozlišen dle částí obce Machov :
Nízká Srbská
11340 + čp.
Machov
21340 + čp.
Machovská Lhota 31340 + čp.
Bělý
41340 + čp.
Rovněž poplatek ze psa je možné uhradit bezhotovostně na stejný účet jako za likvidaci odpadů.
Variabilní symbol prosím uveďte opět dle částí obce:
Nízká Srbská
11341 + čp.
Machov
21341 + čp.
Machovská Lhota 31341 + čp.
Bělý
41341 + čp.

Pracovní doba úřadu městyse o svátcích
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům, že úřední hodiny pro veřejnost budou
o letošních vánočních svátcích následující: 19. - 22. 12. běžná provozní doba
pátek 23.12. – zavřeno
úterý 27.12. - zavřeno
středa 28. 12. – běžná pracovní doba,
čtvrtek 29.12. – otevřeno do 10 hod.
pátek 30.12. – zavřeno,
V roce 2017 bude úřad otevřen od pondělí 2. ledna.

Společenská kronika
V měsíci prosinci 2016 slaví významné životní jubileum 80 let tito naši spoluobčané:
- paní Hana Lecnarová z Machova,
- pan Josef Čančík z Machova.
Oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 30. 11. 2016 bylo v Machově hlášeno k trvalému
pobytu celkem 1.073 obyvatel. V průběhu listopadu se odhlásil 1 občan a zemřela 1 občanka obce.

Ordinace praktického lékaře a zubního lékaře o vánocích
MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům, že v průběhu vánočních svátků bude v Machově
ordinovat ve čtvrtek 29. 12. 2016. V roce 2017 bude prvním ordinačním dnem pondělí 2. ledna
v Machově.
MDDr. Houštěk oznamuje, že ordinace zubního lékaře v Machově bude uzavřena z důvodu
dovolené v období od 22. 12. 2015 do 3. 1. 2016.

Podmínky pronajímání sálu Obecního domu v Machově
Zastupitelstvo městyse Machov rozhodlo na svém zasedání dne 14. 11. 2016 (usnesení č.
14/7/2016) o podmínkách pronajímání kulturního sálu (se sociálním zázemím) Obecního
domu v Machově pro pořádání kulturních či komerčních akcí následovně:
- cena nájemného 2.000,- Kč (za jednorázovou akci)
- vratná kauce 1.000,- Kč za zapůjčení sociálního zázemí za jevištěm (pouze pro
pořadatele se sídlem či bydlištěm mimo Městys Machov)
- úhrada spotřebovaných energií (elektřina, plyn, voda) dle odpočtových měřidel
- úklid sálu i sociálního zázemí po skončení akce
- vyprání použitých ubrusů na stoly.

Tříkrálová sbírka 2017
Charita České republiky oznamuje, ze tříkrálová sbírka letos proběhne ve dnech 5. – 12. ledna
2017 do zapečetěných pokladniček. Dospělý doprovod koledníků bude vybaven průkazem a
informačními materiály. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, osobám
s handicapem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným lidem v regionu, kde
sbírka probíhá. Část sbírky pak je určena také na další charitní akce v ČR i zahraničí. Děkujeme všem,
kdo se prostřednictvím této akce podílíte na pomoci lidem v nouzi.
Biskupství královéhradecké

Svoz komunálního odpadu v roce 2017
Firma Marius Pedersen, která v Machově zajišťuje svoz komunálního odpadu, oznamuje všem
občanům, že pravidelný čtrnáctidenní svoz bude v roce 2017 v Machově, Nízké Srbské, Bělém
i v Machovské Lhotě organizován stejně jako v letošním roce vždy ve čtvrtek, a to v každém sudém
týdnu. První lednový svoz se uskuteční ve čtvrtek 12. 1. 2017.
Svoz plastů a papíru bude v roce 2017 probíhat rovněž ve stejných termínech jako v letošním roce.

Zimní noviny
Oznamujeme všem zájemcům o zimní noviny „Kladské pomezí“ a o noviny „Zimní
Broumovsko“, že jsou k dispozici na Úřadu městyse Machov i ve všech informačních centrech.

Zákaz vstupu psů na hřbitovy
Upozorňujeme návštěvníky machovských hřbitovů, že dle platného Řádu pohřebiště je zakázáno
vstupovat na hřbitovy se psy. Prosíme všechny o dodržování tohoto zákazu, neboť pro nájemce
hrobových míst je nepříjemné, když jsou hroby jejich blízkých i přístupové plochy znečištěny psími
exkrementy.

4. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 24.12. – Štědrovečerní vytrubování – před Úřadem městyse Machov v 15 hod.
26 .12. – Vánoční volejbalový turnaj od 9,00 hod. v machovské tělocvičně
Leden: 7.1. – Ples zastupitelstva obce Velké Petrovice

8.1. – Sněhová královna – představení ZUŠ v Kolárově divadle od 16 hod.
13.1. – 9. Machovský ples – pořádá Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
14.1. – Novoroční koncert Polického symf. orchestru, 17 hod., divadlo Police
14.1. – Myslivecký ples v České Metuji
20.1. – X. Ostrostřelecko-městský ples v Polici, hraje Relax Band, sál Pellyho domů
21.1. – Myslivecký ples – pořádá MS BOR Machov na sále Obecního domu
21.1. – soutěž Dřevorubec roku – Adršpach od 10 hod.
24.1. – George and Beatovens (Kahovec, Sodoma) – sál Střelnice Broumov v 19 hod.
26.1. – Mauricius–hledání blbounů: přednáška V. Lemberka v Kolár. divadle, 16 hod.
27.1. – Ples žen v Suchém Dole
29.1. – koncert Věry Špinarové v Hronově

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 7. 12. 2016 se uskutečnila pracovní porada starosty a zastupitelů a dne 19. 12. se konalo
8. zasedání Zastupitelstva městyse Machov. Na programu jednání byly zejména následující body:
- schválení rozpočtového provizoria městyse na 1. čtvrtletí 2017,
- schválení rozpočtového opatření č. 7/2016,
- projednání a schválení Směrnice Městyse Machov č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu,
- informace z řídícího výboru Interreg V-A o doporučení projektu „Naučnou stezkou
k přírodním a historickým památkám“ k realizaci (parkoviště Řeřišný),
- projednání a schválení žádosti destinační společnosti Branka o.p.s. o poskytnutí finančního
daru ve výši 1,- Kč/obyvatele na spolufinancování projektu „Blíže přírodě – blíže kultuře“,
- projednání nabídek na zpracování pasportu místních komunikací Městyse Machov a výběr
nejvhodnější nabídky,
- návrh na podání žádosti na odejmutí pozemku ze ZPF pro výstavbu místní komunikace
v lokalitě výstavby rodinných domů „Záduší“,
- projednání dalšího postupu vůči majitelům nemovitostí, kteří je zatím nepřipojili na veřejnou
splaškovou kanalizaci obce,
- projednání žádosti nadačního fondu Hospital Broumov a schválení finančního daru na r. 2017,
- projednání žádosti Hospice Anežky České a schválení finančního daru na r. 2017,
- příprava 9. obecního plesu,
- projednání zprávy starosty o dokončení budování kanalizace v obci a o obdržení Závěrečného
vyhodnocení akce od SFŽP ČR,
- informace starosty o podání žádosti o dotaci na nákup techniky pro manipulaci s bioodpadem
(traktorový nakladač, nosič kontejnerů, velkokapacitní kontejnery),
- informace starosty o podání žádosti o dotaci na akci „Doplnění veřejného osvětlení v obci“,
- vyjádření Povodí Labe k předloženému Povodňovému plánu Městyse Machov – dopracování,
- informace starosty o průběhu výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci
ˇDoplnění technologie ČOV Machov“ – 2. kolo výběrového řízení,
- informace starosty o získání dotace od Královéhradeckého kraje na zpracování projektové
dokumentace pro akci „Doplnění technologie ČOV Machov“ ve výši 90 tis. Kč,
- projednání a schválení darovací smlouvy – finanční dar pro TJ Jiskra (BKL) – úhrada nájmu
za parkování obecního traktoru v garážích TJ,
- projednání upraveného návrhu na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Nízké Srbské a rozhodnutí
o dalším postupu při přípravě této akce,
- projednání dalšího postupu v záležitosti připravovaného zateplení ZŠ Machov (aktualizace
energetického auditu, příprava žádosti o dotaci …),
- vyhodnocení kulturních akcí – Cecilské posezení a divadlo Den blbec,
- informace o zařazení Městyse Machov mezi plátce DPH – projednání návrhu nových cen za
služby poskytované městysem po započtení DPH (kopírování, půjčování mechanizace,
pronájem tělocvičny, pronájem sálu OD, inzerce, plakátování, hlášení v rozhlase ……),
- projednání žádosti ZŠ Machov o souhlas s přijetím sponzorského daru do rozpočtu ZŠ,

-

informace starosty z jednání DSO Policko (dotace na opravy drobných sakrálních staveb …),
žádost Okresního soudu v Náchodě o pomoc při zajištění přísedících u soudních jednání,
informace starosty z jednání s firmou Marius Pedersen – nárůst nákladů na svoz a likvidaci
směsného komunálního odpadu pro rok 2017,
informace VaK Náchod o zvýšení cen vodného a stočného pro rok 2017,
majetkové záležitosti a další.

6. Stomatologická pohotovost v lednu 2017
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech a svátcích v měsíci lednu 2017 – vždy
v době od 9,00 do 11,00 hod.:
1. 1.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
7. - 8. 1.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
14. - 15. 1.
MUDr. Farná, Tyršova 327, Police n.M.
491 512 277
21. - 22. 1.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084

7. Výzva Okresního soudu v Náchodě – nabídka spolupráce
Okresní soud v Náchodě nabízí možnost působení ve funkci přísedícího u tohoto soudu v rámci
pracovně právní nebo trestní agendy. Soudcem nebo přísedícím může být stanoven státní občan České
republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají
záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se
svým ustanovením za soudce nebo přísedícího a s přidělením k určitému soudu.
Podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, pokud se na
něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl
odsouzen.
Právní úprava volby přísedících a podmínky pro zvolení do této funkce, práva a povinnosti
přísedícího, náhrady za výkon funkce přísedícího a zánik funkce přísedícího je obsažena
v ustanoveních §§ 60, 61, 64, 66, 74, 79, 80, 93, 96 z.č. 6/2002 Sb. (zákon o soudech a soudcích).
V případě zájmu o tuto funkci je možné se přihlásit na Úřadu městyse Machov.

8. Sdělení VaK a.s. Náchod – cena vodného pro rok 2017
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 21. 11.
2016 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2017 a vyhlašuje od 1. 1. 2017 tyto ceny:
Vodné a stočné
bez DPH
s 15 % DPH
Vodné
32,26 Kč/m3
37,10 Kč/m3
3
Stočné
32,08 Kč/m
36,89 Kč/m3
3
Vodné a stočné
64,34 Kč/m
73,99 Kč/m3
Cenová kalkulace a zdůvodnění přijatých cenových změn jsou zveřejněny na webových
stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a .s. – www.vakna.cz
Ing. Dušan Tér
Upozorňujeme, že pro majitele nemovitostí v Machově platí od firmy VaK pouze cena vodného –
stočné bude hrazeno Městysu Machov dle samostatného cenového výměru !!!!! (byl zveřejněn
v minulém vydání Machovského zpravodaje – cena stočného v Machově bude 25,44 Kč včetně DPH).

9. Pozvánka na obecní ples

Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
ve spolupráci s restaurací Obecní dům Machov

pořádá na sále restaurace

„Obecní dům“ v Machově

v pátek 13. ledna 2017 od 20 hod.

9. Machovský ples
K tanci i příjemnému posezení vám zahrají kapely: BTK Bezděkov
Relax Band Hronov
Taneční vystoupení: Taneční klub HOP Dobruška

Hodnotná tombola.

Vstupné 80,- Kč – v ceně je vstupenka a místenka – místenky je možno zakoupit
již v průběhu prosince na úřadu městyse v pracovní době úřadu.
Společenský úbor, vstup od 16 let. Odvoz po skončení plesu zajištěn do
Hronova a Police.

K tanci či příjemnému posezení zvou pořadatelé.
10. Informace k zimní údržbě komunikací v Machově
Zima se opět přihlásila, první sněhovou nadílku již máme za sebou a proto neuškodí osvěžit
informace, jak bude probíhat údržba obecních cest.
Zimní údržbu – pluhování místních komunikací, veřejných prostranství a části účelových
komunikací v Machově, Nízké Srbské a ve Lhotě budeme provádět vlastními silami (obecním
traktorem) – práce zajišťuje převážně p. Stanislav Lokvenc ml.. Úklid sněhu z menších a hůře
přístupných ploch (chodníků, pěších stezek, na zastávkách a u kontejnerů) zajištují ostatní pracovníci
městyse s částečnou pomocí sněžné frézy. Pluhování ostatních komunikací (v Bělém a v Kopečkách),
posyp a pomoc při kalamitních situacích jsou nasmlouvány s f. Šotola & syn s.r.o. Bělý. Pluhování
provádí p. P. Šotola a posyp p. M. Endyš.
Zimní údržba komunikací probíhá dle schváleného plánu. Nařízením č. 1/2007 městyse Machov
jsou vymezeny úseky komunikací na území městyse, na kterých se provádí a stanoví rozsah, způsob
a lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací a dále také vymezeny
komunikace, na kterých se zimní údržba neprovádí vůbec. Dle tohoto nařízení jsou místní komunikace
rozděleny do 4 tříd (I. - III. třída jsou cesty pro motoristy, IV. třída jsou chodníky) a pro účely zimní
údržby k zajištění sjízdnosti jsou dále rozděleny podle dopravního významu na komunikace 1. – 3.
pořadí důležitosti. (mezi komunikace 1. pořadí důležitosti je zařazena pouze silnice z Machova

do Bělého, ve 2. pořadí jsou všechny ostatní komunikace, ve 3. odstavné plochy).
Na komunikacích I. – III. třídy se závady ve sjízdnosti odstraňují pluhováním a posypem inertním
materiálem. Odstraněný sníh zůstává shrnutý na krajnicích komunikací, na křižovatkách je
odstraňován mimo komunikaci. Vjezdy a průchody k soukromým nemovitostem se neudržují.
Posyp je prováděn pouze ve vymezených úsecích tam, kde to vyžaduje dopravně technický stav
(křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky …). Lhůty pro zmírnění závad jsou stanoveny takto:
a) komunikace 1. pořadí důležitosti – do 4 hodin od zjištění, že napadlo 3 cm sněhu;
b) komunikace 2. pořadí důležitosti – do 12 hodin …;
c) komunikace 3. pořadí důležitosti – do 24 hodin.
Všechny komunikace kromě parkovišť by tedy měly být vypluhovány do 12 hodin od doby, kdy
napadlo 3 cm sněhu. Je zřejmé (komunikací je zhruba 15 km), že všude nelze zajistit vypluhování
ihned, někde se musí začít, někde skončit. Proto jsou stanoveny výše uvedené lhůty. Pro informaci,
pokud chumelí v noci, začínáme pluhovat před 5. hodinou ranní tak, aby se do a z Machova dostali
autobusy, teprve potom se pluhují komunikace ve 2. pořadí. Všude ale nemůžeme být hned po páté
hodině. Prosíme Vás proto o trpělivost, nevolejte pracovníkům údržby a nezdržujte je zbytečně někdy
i nereálnými požadavky. Když chumelí, většinou jsou v terénu a mají plné ruce práce.
Žádáme Vás, abyste své automobily nenechávali stát na úzkých obecních komunikacích, ale
umístili je na svém pozemku, popřípadě na parkovacích plochách. Rovněž tak žádáme, abyste sníh
shrnutý z obecních komunikací před Vašimi vjezdy a vchody neházeli zpátky na vyčištěnou a
posypanou komunikaci, ale vždy mimo ní. My to neděláme naschvál, sníh z cesty odstranit musíme,
shrnuje se na krajnici, ale není v našich silách (časových ani finančních), abychom ho ještě před
každým vjezdem odstraňovali. Uklízíme i chodníky, autobusové zastávky, plochy pro odkládání
odpadů apod., a to vše pouze se třemi pracovníky technické čety. Děkujeme za pochopení a také
děkujeme všem, kdo přiloží ruku k dílu a pomohou část „obecního“ sněhu uklidit.
Zima je někdy nevyzpytatelná, jednou suchý sníh a závěje, podruhé mokrý sníh s deštěm, potřetí
ledovka. Nejsme ani schopni se plně připravit na všechny eventuality, byť sledujeme předpovědi,
vstáváme v noci a kontrolujeme stav. Mnohdy zase ani několikanásobný posyp do vrstvy mokrého
uježděného sněhu nebo na ledový povrch není nic platný. Buďte proto i vy připraveni. Pokud nemůžete
cestu odložit, musíte se řádně vybavit. Tak jako v lodičkách či lakýrkách bez úhony těžko projdete po
ušlapaném mokrém sněhu na náměstí, tak na letních pneumatikách nebo bez řetězů nevyjedete
zasněžená „Kopečka“.
Případné požadavky nebo stížnosti směřujte vždy co nejdříve na úřad městyse a pokud možno
uveďte i kontakt na Vás pro případnou zpětnou vazbu.
Výše citované nařízení městyse stanoví, že zimním obdobím je doba od 1. listopadu do 31. března
následujícího roku. Fyzicky zima může trvat kratší dobu, ale i déle, tudíž úklid komunikací po zimě je
plánován nejdříve počátkem dubna.
A ještě jedna připomínka - údržbu krajské komunikace nezajišťuje městys, ale příslušná správa a
údržba silnic Královéhradeckého kraje – v našem případě cestmistrovství v Broumově. Takže případné
stížnosti směřujte tam.
Přejeme Vám, abyste nemuseli v zimním období řešit žádné autokaramboly či zlámané kosti a
Za úřad městyse Ing. M.Kryl
těšíme se s Vámi na léto.

11. Zcela zvláštní „Lovu zdar“
V uplynulém měsíci vyšel ve Švýcarsku v magazínu mysliveckého spolku Hubertus Aktuell článek o
úspěšném lovu pana Erwina Kobelta (majitele firmy Ekomach v Machově) v honitbě MS BOR Machov. Níže
zveřejňujeme překlad uvedeného článku.
Člen našeho mysliveckého spolku pan Erwin Kobelt a nájemce honitby v Marbachu a Wildhausu měl
možnost, na základě jeho dlouholetých obchodních vztahů, v loňském roce jít na lov na muflona.
Revír v Machově se rozkládá na 1800 ha.a nachází se v bezprostřední blízkosti polských hranic, východně
od Prahy. Toto území je známo svojí velmi dobrou genetickou kvalitou mufloní zvěře. Díky dobré péči a cíleným
odstřelům byl v tomto revíru odstřelen muflon, který patří k největším na světě a i část muflonů byla
exportována.

Za doprovodu revírníka, třetí den brzy ráno, se pan Kobelt dočkal a mohl se soustředit na skupinku 5
muflonů. Na vzdálenost 180 m jediným výstřelem pak jednoho z nich zastřelil. Radost byla velká, když viděli
8letého, 43 kg vážícího muflona.
Zkušení myslivci okamžitě konstatovali, že se Erwinovi podařil speciální odstřel. To se potvrdilo i na
výstavě trofejí v Lysé nad Labem, kde byl muflon oceněn zlatou medailí s 229 body. Tímto ohodnocením získal 3.
místo ze všech vystavovaných muflonů.
Gratulujeme panu Kobeltovi a přejeme i nadále úspěšné „lovu zdar“!

12. Inzerce

13. Vyrazte na běžky se skibusem Kladského pomezí
Již na začátku prosince vyrazily sněžně skútry, aby upravily první kilometry běžeckých tratí v Kladském
pomezí. Každoročně je u nás v regionu upravováno téměř 300 kilometrů běžeckých stop včetně osvětleného
tréninkového okruhu v Machově, který je jediným svého druhu v regionu. A co je na nich ještě zajímavého?
„Běžecké tratě v Kladském pomezí jsou unikátní svým propojením, a tak při příznivých sněhových podmínkách
mohou běžkaři dojet například z Machova až do Náchoda“: informuje Zdeněk Špringr, předseda Správní rady
destinační společnosti Branka, o.p.s., která zajišťuje ve spolupráci s provozovateli úpravu běžeckých tratí celkem
v devíti lokalitách. „Návaznost mají tratě také na polské území v oblasti národního parku Gór Stolowych a tak se
z Polska na běžkách dostanete například do Broumovských stěn nebo přes Bor do Machova“: dodává a inspiruje
k výletu.
Ke svým sportovním zážitkům můžete využít také dvě linky skibusů, které se chystají vyrazit na začátku
ledna. První skibus vyjede v sobotu 7. ledna v 9.00 z Náchoda a bude jezdit přes Červený Kostelec a Úpici do
Jestřebích hor, které jsou jedny z nejvíce oblíbených míst pro běžecké lyžování v Kladském pomezí. Druhá linka
vyráží z Náchoda ve 12.15 a sveze vás až za hranice s Polskem přes Kudowu Zdrój do Karłówa. Oba skibusy
budou jezdit pouze do konce února, proto neváhejte a vydejte se na lyže a za dalšími zimními dobrodružstvími
bez auta. Provoz skibusů v Kladském pomezí organizuje a propaguje společnost Branka, o.p.s., zabývající se
rozvojem cestovního ruchu ve spolupráci s Královéhradeckým krajem.

Úprava běžeckých tratí je umožněna díky grantovému programu Královéhradeckého kraje, který ji finančně
podporuje. Cílem služby je podpora rozvoje šetrných forem cestovního ruchu, prodloužení pobytu návštěvníků a
jejich rovnoměrné rozložení po celém regionu. Podrobné jízdní řády skibusů, sněhové zpravodajství a tipy na
lyžařské výlety naleznete na ski.kladskepomezi.cz nebo na www.kladskepomezi.cz.

14. Včelaři vzpomínají (pokračování)
V březnovém čísle Machovského zpravodaje jsem vzpomínání ukončil rokem 1945 a to volbou nového
předsedy. Tehdejší předseda Josef Vít z Nízké Srbské byl znovu zvolen, protože to vždy se spolkem a členy,
které vedl přes celou světovou válku, myslel dobře a ničím se neprohřešil.
Toto období shrnul Josef Winter, knihař z Machova: „Tímto bych ukončil skromné dějiny našeho spolku, které
jsem se snažil podat podle dosti nedostatečných zápisů. Nebo spíše pro dějiny nedostatečných zápisů, poněvadž
se týkají více věcí organizačních než dějinných.
Připomínám však, že všichni jmenovaní, kteří již zemřeli i kteří žijí, se vždy starali o své rodiny včel, a že
to nebyl jen medný výtěžek, který včela přináší za celoroční práci svému ošetřovateli, ale byla to i láska ke
včelám, jejich životu a práci, kterou konají na milionech květů všech rostlin, keřů a stromů, zvláště ovocných.
Proto vy, nevčelaři, pohlížejte na včelaře také jako na vaše přátele, kteří se chováním včelstev starají i o
opylování vašich ovocných stromů. Vysazujte pro včely medonosné stromy a hlavně chraňte jejich jarní pastvu
(jívy, olše, lísky, osiky apod., které přinášejí brzy na jaře včelám pyl, potravu pro jejich plod).
Našich cca 40 včelařů sdružených ve včelařském spolku v Machově se 190 včelstvy k dnešnímu dni nestačí
na opylení všech rostlin na Machovsku a v Bělém, zatímco v dřívějších létech se stav blížil ke 400 včelstvům.
Staňte se i vy včelaři. Nebojte se žihadel, dobrému člověku včela neublíží. V příštím roce si opatřete úly a roje a
ve valné hromadě včelařského spolku na shledanou!“
Připomínám, že se zápis týká období před rokem 1945 až do roku 1948. O této době dále Josef Winter napsal:
„Po druhé světové válce byla organizace včelařských spolků částečně upravena. Byl utvořen Svaz
československých včelařů, krajské výbory a místní organizace. Mezi krajským výborem a základní organizací
byl spojkou okresní důvěrník, v našem případě pro okres Broumov přítel Vaněk.
V přítomné době byl zaveden dvoustupňový systém, tj. byly zrušeny krajské výbory a jejich pravomoc
přešla částečně na výbory okresní. Starší včelaři si nemohli zvyknout na dnešní organizaci a stále vzpomínali na
dřívější doby, kdy byl spolek postaven na systému všech spolků.
Jsme masovou organizací jako zahrádkáři, myslivci a jiní a proto patříme i do národní fronty a tak se podílíme na
veřejném dění naší společnosti. Ale staří vymírají a mladší členové se přizpůsobují dnešní organizaci.“
Další vzpomínání se bude týkat období po roce 1948.
Zpracoval: Jaroslav Novák - předseda MO ČSV Machov

15. Ceníky služeb poskytovaných Městysem Machov od 1. 1. 2017
Městys Machov se od 1. ledna 2017 stává plátcem DPH. Důvodem je naplnění kritérií zákona o DPH, při
jejichž dosažení má obec povinnost přihlásit se mezi plátce DPH. Důsledkem této skutečnosti je nutnost změnit
strukturu tvorby cen některých služeb, které městys poskytuje občanům. Zastupitelstvo městyse tedy projednalo
a schválilo návrh cen vybraných služeb na svém zasedání dne
19. prosince 2016 a níže zveřejňujeme nové
ceny platné od 1. ledna 2017:
Kopírování a poskytování informací
Cena bez DPH
Cena s DPH
1 kopie formátu A4 jednostranná
2,50
3,1 kopie formátu A4 oboustranná
3,30
4,1 kopie formátu A3 jednostranná
3,30
4,1 kopie formátu A3 oboustranná
4,10
5,Tisk dokumentů na tiskárně
1 strana A4 černobílá
1 strana A4 barevná

2,50
4,10

3,5,-

Složité vyhledávání informací 1 hod. práce

248,-

300,-

Zapůjčení mechanizace
štípačka na dřevo na 1 den (první 3 dny)
štípačka na dřevo na 1 den (4. a další den)
pojízdný výsuvný žebřík na 1 den
malý štěpkovač na 1 den
práce obecním traktorem 1 hodina

82,60
247,90
82,60
124,413,-

100,300,100,150,500,-

Pronájem tělocvičny mimo topné období
místní spolky a občané Machova – dospělí
místní spolky a občané Machova – děti
ostatní zájemci – dospělí
ostatní zájemci – děti

82,60
41,30
99,49,60

100,50,120,60,-

Pronájem tělocvičny v topném období
místní spolky a občané Machova – dospělí
místní spolky a občané Machova – děti
ostatní zájemci – dospělí
ostatní zájemci – děti

149,66,207,103,-

180,80,250,125,-

Inzerce v Machovském zpravodaji
inzerát na celou A4
inzerát velikosti A5 a menší
řádkový inzerát soukromý

413,207,41,-

500,250,50,-

Pronájem sálu Obecního domu na jednorázovou akci
nájem za 1 den
1653,-

2000,-

Výlep plakátů
plakát A4
plakát A3
plakát A2
plakát A1
plakát A0

6,60
9,90
14,90
20,70
33,-

Rozhlasová relace v místním rozhlase
vyhlášení relace – 1 hlášení

16,50

8,12,18,25,40,-

20,-

16. Myslivecký ples
Myslivecké sdružení BOR Machov
pořádá v sobotu 21. ledna od 20 hod. a tímto srdečně zve na svůj
MYSLIVECKÝ PLES
na sál Obecního domu v Machově
Hudba: REFLEX Hronov
Myslivečtí trubači EUSTACH Broumov
Vstupné 100,- Kč v předprodeji, 130,- Kč na místě
(předprodej místenek u přítele Mazurka – tel. 734 376 651)
Společenský úbor samozřejmostí, mládeži do 18 let vstup zakázán.
Pochutiny různých druhů pod taktovkou manželů Kaválkových
Příští číslo vyjde ve 4. týdnu 2017 Uzávěrka příspěvků ke dni 20.1.2017
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