Machovský zpravodaj 1/2021
Periodický tisk Městyse Machov

Toto číslo vyšlo 21. ledna 2021

Uvnitř dnešního vydání zpravodaje najdete:
1. Informace starosty
2. Informace úřadu městyse
3. Stomatologická pohotovost v únoru
4. Bezhotovostní platby místních poplatků v období protiepidemických opatření
5. Jabloň „U Lidmanů“ evropským stromem roku?
6. Informace Finančního úřadu Náchod – daň z nemovitostí 2021
7. Nabídka pomoci seniorům při registraci očkování proti nemoci Covid-19
8. Inzerce
9. Znáte regionální produkty Kladského pomezí?

Sponzorem tohoto vydání Machovského zpravodaje je:
KOMINÍCI Police nad Metují
www.kominicipolice.cz, tel. 774 022 126

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou rok 2020, rok, který silně ovlivnil životy většiny z nás a bohužel toto těžké
období stále ještě nekončí a i v nastávajícím roce 2021 bude určitě problematika koronavirové
pandemie významným způsobem zasahovat do veškerého našeho konání. Obtížné situace, které jsme
museli zvládat v uplynulém období, však také přinesly určitá pozitiva – ukázalo se, že stále ještě
existuje schopnost vzájemně si pomáhat a společnými silami překonávat překážky, které nám život
klade do cesty. Byl bych moc rád, kdyby ten nastávající rok přinesl postupné uklidnění a návrat
běžného života, na který jsme byli ještě před rokem zvyklí, a mohli jsme plni optimismu plánovat
svoji budoucnost v osobním i profesním životě bez jakýchkoli zákazů, omezení, limitů a kompromisů.
Ukázalo se, že přát svým bližním, známým či kolegům zdraví není jen prázdná fráze a většina z nás
nyní vnímá toto přání v úplně jiném světle, než tomu bylo v minulosti. Přeju tedy vám všem opravdu
ze srdce hlavně zdraví, a to jak v letošním roce, tak i v letech následujících. Věřím, že ke spokojenému
životu v naší obci bude i nadále přispívat tak jako v minulosti úřad městyse i zastupitelstvo, i když už
nyní vím, že finanční situace městyse bude v důsledku ekonomického vývoje v naší zemi a
navazujících opatření vlády o poznání složitější, než v uplynulých letech. Podle aktuálních predikcí
různých orgánů zřejmě přijdou obecní rozpočty až o 20% svých příjmů z celostátně vybíraných daní a
realizace některých plánovaných investic tak může být velice složitá – některé investice se můžou
opozdit, některé možná nebudou v dohledné době realizovány vůbec. Vše bude záležet na rychlosti
zvládnutí současné pandemie a v návaznosti na to na rychlosti návratu ekonomiky do normálu.
V této nejisté a nepřehledné době začneme nyní pracovat na podobě rozpočtu městyse pro letošní
rok 2021. Výdajová stránka rozpočtu, pokud jde o mandatorní (každý rok přibližně stejné) výdaje, se
dá plánovat s poměrně velkou přesností již nyní. Teprve v průběhu rozpočtových prací však bude na
základě informaci z ministerstva financí alespoň přibližně zřejmé, s jakým objemem finančních
prostředků budeme moci uvažovat na příjmové straně a v návaznosti na to, zda a jaký objem
finančních prostředků bude možné vyčlenit na další investiční akce v obci. V plánu máme již na
podzim započatou rekonstrukci obecního hřbitova, kterou v letošním roce musíme dokončit. Na tuto
akci měla navazovat rekonstrukce přístupové místní komunikace ke hřbitovu, ale k její realizaci dojde
pouze za předpokladu získání dotace od Královéhradeckého kraje. Na jaře dojde na zahájení prací
v rámci již schválené akce „Přírodní zahrada MŠ Machov“ vedle tělocvičny, na níž budeme čerpat
dotaci od ministerstva financí. V případě získání dotačních finančních prostředků od ministerstva pro
místní rozvoj bychom rádi zrekonstruovali místní komunikaci v Nízké Srbské (na Peterák) a dětské
hřiště pod náměstím v Machově. Dalšími stavebními akcemi plánovanými pro letošní rok jsou jednak
rekonstrukce kanalizační stoky v havarijním stavu v lokalitě „Na Kopci“ a dále výměna oken na
budově obecního domu. Další finanční prostředky bychom rádi rozpočtovali i na některé menší akce –
např. oprava střechy na tělocvičně, oprava garáže SDH v Bělém, další dílčí opravy technologie ČOV
v Nízké Srbské apod. I nadále bychom rádi usilovali o získání dotačních prostředků na rekonstrukci
hasičské zbrojnice či na rekonstrukci střechy na budově základní školy, ale to bude zřejmě záležitost
roku 2022 či dalších. Další práce nás letos rovněž čekají v souvislosti s probíhající přípravou změny
č. 2 Územního plánu městyse, která by měla přinést hlavně lepší možnosti pro výstavbu rodinných
domů v naší obci. I v této oblasti však bude finanční situace městyse limitujícím faktorem pro
případné výkupy pozemků či pro spolufinancování budování inženýrských sítí pro nově schválené
stavební parcely. Jak jsem již uvedl, předpokládat nyní rozsah investičních možností městyse je velice
předčasné a teprve na přelomu února a března snad z návrhu rozpočtu budou jasnější naše možnosti
pro letošní rok.
Pokud jde o další „obecní“ záležitosti, rád bych zmínil několik aktuálních:
- ke konci roku 2020 jsme na základě rozhodnutí zastupitelstva odeslali výpověď městyse Machov
z členství ve Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí. Katastr naší obce byl v uplynulém roce
začleněn v rámci celostátní certifikace destinačních společností do Společnosti pro destinační
management Broumovska, která by se měla zabývat plánováním rozvoje cestovního ruchu na
Broumovsku a Policku. Současné členství v destinační společnosti Kladské pomezí, kde byl Machov
dlouholetým a zakládajícím členem, tak z praktického hlediska pro Machov ztratilo smysl.

- po vítězství jabloně „U Lidmanů“ v celostátní anketě o strom roku 2020 bude tento strom
reprezentovat Českou republiku i v celoevropské anketě „Evropský strom roku 2021“. Hlasovat bude
možné v průběhu února bezplatně formou e-mailů, bližší informace jsou v další části dnešního
zpravodaje a další informace budeme průběžně zveřejňovat na webu městyse či zasílat Mobilním
rozhlasem.
- v uplynulém období jsme obdrželi děkovné dopisy od Hospice Anežky České v Červeném Kostelci
a od nadačního fondu Hospital Broumov za poskytnuté finanční příspěvky, které zastupitelstvo těmto
organizacím každoročně poskytuje ze svého rozpočtu.
- další hezký dopis jsme obdrželi od spolku BabyBox na základě mimořádného finančního daru,
kterým se zastupitelé rozhodli podpořit instalování nového BabyBoxu v náchodské nemocnici, který
se bude slavnostně otevírat dne 4. února.
Závěrem bych se ještě jednou vrátil k pandemii koronaviru a uvedl několik základních
statistických dat získaných z celostátní statistiky, které se týkají městyse Machov:
- počet aktuálně nemocných Covid-19 v Machově k datu 20. 1. 2021:
32
- kumulativní počet nemocných v Machově od počátku pandemie:
155
- kumulativní počet hospitalizovaných od počátku pandemie:
8
- kumulativní počet zemřelých na Covid-19 v Machově:
4.
Doufejme, že se uvedená čísla již nebudou nějak dramaticky zvyšovat a že se postupně podaří
díky očkování a dalším opatřením šíření viru zastavit nejen v Machově, ale v celém světě.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 12. 2020 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.081 obyvatel. Za uplynulý měsíc došlo v evidenci osob k těmto změnám: přihlásil se 1 občan,
odhlásili se 2 občané, zemřel 1 občan.

Vybírání místních poplatků v Bělém

Pro občany Bělého jsme každým rokem připravovali vybírání místních poplatků přímo v Bělém.
Z důvodu platných protiepidemických opatření však tato akce letos nemůže být realizována. Místní
poplatky tak i občané Bělého musí uhradit přednostně elektronicky (na účet městyse) dle pokynů
zveřejněných v tomto zpravodaji či na webu městyse Machov, pouze ve výjimečných případech bude
úhrada možná osobně na podatelně úřadu městyse.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za projevy upřímné soustrasti při úmrtí p. Jiřího
Pešky z Nízké Srbské.
Rodina Peškova
Děkujeme všem sousedům, přátelům a známým za vyjádření soustrasti k odchodu mé
manželky a naší maminky Jiřiny Šťastné. Václav Šťastný, Jana Fialová, Renata Chytilová

Dovolená praktického lékaře
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům čerpání dovolené v termínu
1. 2. – 5. 2. V nutných případech ho v uvedeném termínu zastupuje MUDr. Alena Zemanová (Wikov),
tel. 702 187 889.

3. Stomatologická pohotovost v únoru
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci únoru 2021 – vždy v době od
9,00. do 11,00 hod.
6. - 7. 2.
MUDr. Neoral ml., ZS Police n. M.
491 541 654, 602 333 427
13. - 14. 2.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084
20. - 21. 2.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
4915 43 844
27. - 28. 2.
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n. M.
602 333 460

4. Bezhotovostní platby místních poplatků městysu Machov v období
protiepidemických opatření
Po dobu trvání pandemie nemoci Covid-19 trvají i omezující opatření nařízená dle platných
usnesení vlády České republiky pro fungování orgánů veřejné správy. Provoz úřadu městyse pro
případy, které nelze vyřešit telefonicky, elektronicky či mailem, je pro veřejnost omezen pouze na
dobu: pondělí a středa od 9.00 – 11.00 a 13.00 – 16.00 hod.
V rámci výše uvedeného opatření provádějte platby místních poplatků pouze bezhotovostně
elektronicky. Platbu v hotovosti lze přijmout jen ve výjimečných případech, kdy ji není možné
uskutečnit bankovním převodem.
Poplatek za likvidaci odpadu (600,- Kč) je možné zaplatit na účet č. 1183009319/0800. Variabilní
symbol je rozlišen dle částí obce Machov:
Nízká Srbská
11340 + čp.
Machov
21340 + čp. (např. 21340119 pro čp. 119)
Machovská Lhota
31340 + čp.
Bělý
41340 + čp.
Známky na popelnice budou po zaplacení poplatku doručeny občanům do jejich poštovních schránek.
Rovněž poplatek za psa (100,- Kč, nad 65 let věku majitele 50,- Kč, za každého dalšího psa
dvojnásobek) 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. (např. 21341119 pro čp. 119)
Machovská Lhota
31341 + čp.
Bělý
41341 + čp.
Žádáme občany, aby omezili návštěvy úřadu na nezbytné případy a využívali přednostně
elektronický nebo telefonický způsob komunikace.

5. Jabloň „U Lidmanů“ evropským stromem roku? Hlasovat bude
možné zdarma e-mailem
Únor je pro mnohé jen výplní času mezi Vánocemi a blížícím se jarem. Tento únor však bude
vonět po štrúdlu, neboť po celý měsíc můžete hlasovat pro jabloň v Machovské Lhotě „U Lidmanů“
a pomoci jí tak k titulu Evropský strom roku 2021!
Už během letních a podzimních dní jste ukázali, že vás jediný ovocný strom v republikové anketě
„Strom roku ČR“ zaujal natolik, že získal celkem 2 191 hlasů, které byly zpoplatněny dárcovskou
SMS. Takovou jabloň může mít kdokoliv z nás na zahradě a z jablek vyrábět štrúdl nebo mošt,
uskladňovat je na zimu. Tato však navíc stojí na kouzelném místě na zahrádce hspody „U Lidmanů“,
pod stolovými horami Borem a Hejšovinou. Pod její korunou se setkávají nejen místní, ale i výletníci.
V zimě běžkaři, v létě cyklisté a turisté. Byla také svědkem mnoha svateb. A teď se může stát stromem
celého starého kontinentu. Nebylo by to pohádkové završení celého příběhu?
Hlasování probíhá od 1. 2. do 28. 2. 2021 na webových stránkách www.evropskystromroku.cz, či
www.treeoftheyear.org. Z jednoho e-mailu můžete poslat zdarma vždy jeden hlas. Více se dozvíte na
webu nebo facebookovém profilu MAS Stolové hory, nebo se k nám můžete přidat do facebookové
skupiny Podporujeme jabloň u Lidmanů. Obstojí jabloň v konkurenci 15 evropských finalistů a naváže
na loňskou vítězku – českou Chudobínskou borovici? To záleží i na vás! Děkujeme za každý hlas i
šíření mezi vaše známé.
Mirka Soldánová, MAS Stolové hory
-4-

6. Informace Finančního úřadu Náchod – daň z nemovitostí

7. Nabídka pomoci seniorům při registraci očkování proti Covid-19
Vážení spoluobčané, od 15. ledna 2021 je možné, aby se zájemci o dobrovolné očkování proti
nemoci Covid-19, kterým je 80 let a výše, hlásili do „Centrálního registračního systému“. Toto
přihlášení, které musí předcházet vlastnímu očkování, je však podmíněno znalostí práce s internetem a
přístupem k němu. Přihlásit zájemce samozřejmě mohou rodinní příslušníci, sociální pracovníci, nebo
lze využít tel. linky 1221, kde za vás registraci provedou. Na úřadu městyse jsme si vědomi, že pro
některé z vás bude přihlášení problém. Proto nabízíme, že registraci na úřadu městyse provedeme za
vás. Musíte ale počítat s tím, že očkování zatím nebude prováděno v ordinacích praktických lékařů a
k očkování se budete muset dopravit do zvoleného očkovacího centra.
Pokud tedy máte zájem o tuto službu ze strany městyse, ozvěte se buď telefonicky na telefonní
číslo 491 547 121, nebo na mobil jedné z našich úřednic – p. Thérová 732 926 550, p. Krtičková
Heritesová 602 113 321. Ozvat se můžete rovněž e-mailem na mailovou adresu městyse:
machov-obec@machov-obec.cz, v tomto případě prosím uveďte v žádosti vaše telefonní číslo,
abychom se s vámi mohli domluvit.
Ing. Jiří Krtička, starosta

8. Inzerce

9. Znáte regionální produkty Kladského pomezí?
V letošním roce uplyne již pět let od okamžiku, kdy se Kladské pomezí zařadilo mezi regiony s vlastní
ochrannou známkou regionálních výrobků – Regionální produkt Kladské pomezí. Hlavním cílem certifikace
je podpora lokálních producentů a propagace místních výrobků pod jednotnou značkou. Rozhodujícími
faktory pro certifikaci jsou čas a péče, které tvůrci výrobě věnují, myšlenka, kterou výrobku vdechli a
samozřejmě původ z regionu Kladské pomezí.
V roce 2020 se počet certifikovaných regionálních výrobků Kladského pomezí rozrostl na 19. Najdete mezi
nimi různé šperky, bytové a dekorační doplňky, ručně vyráběná mýdla a koupelové soli, medy, džemy či bylinné
sirupy i výrobky, které potěší vaše ratolesti. Loni byly nově certifikovány výšivky z rybích šupin paní Kollové z
Jaroměře, která tuto techniku využívá především při tvorbě originálních broží a spon do vlasů, nápaditých
obrázků či betlémů. Historie této výšivky sahá až do Rakousko-Uherska, a paní Kollová se jí snaží oživit již od
roku 2009.
Další tři nově certifikované výrobky pocházejí z dílny paní Terézie Kalinayové, kterou můžete znát jako
autorku folklorních panenek z Kladského pomezí, tzv. Malenek. K těm nyní přibyly látkové panenky,
Malovánky a PekSeSo textilních řemesel. Látkové panenky, podobně jako Malenky, obsahují prvky folkloru, a
při jejich výrobě autorka využívá tradiční materiály, například plátno z vlastnoručně zpracované vlny či
paličkovanou krajku. Malovánky i PekSeSo seznamují s historií různých textilních řemesel a jsou tak úzce spjaty
s tématikou autorčiny tvorby, ve které se prolínají řemesla a tradice.
Regionální výrobky Kladského pomezí můžete nejčastěji zakoupit v informačních centrech, dárkových
obchodech i na nejrůznějších akcích. Jejich kompletní přehled i seznam prodejních míst najdete na webu:
www.kladskepomezi.cz. Zde jsou uvedeny také všechny potřebné informace pro zájemce z řad místních
výrobců, kteří by rádi nechali certifikovat své výrobky.
Bc. Markéta Tomanová, Kladské pomezí o.p.s.
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