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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
již je za námi téměř celý první měsíc roku 2019 a sváteční náladu rychle vystřídaly každodenní
starosti. Pro úřad městyse i pro členy zastupitelstva začal rok jako obvykle pořádáním Machovského
obecního plesu. Ten se letos konal v sobotu 12. ledna a zúčastnilo se ho 138 příznivců tance a dobré
muziky. Zájem byl letos sice o něco nižší než v minulém roce, o to lepší podmínky však tím pádem
byly pro tancování. Většina návštěvníků odcházela z plesu spokojena nejen s hudební produkcí, ale
také s hezkými ukázkami předtančení v podání členů Tanečního klubu Akcent z Dobrušky, kteří zde
vystupovali již podruhé. Tentokrát zvolili v první ukázce vídeňský valčík a ve druhé ukázce směs
latinskoamerických tanců. V tombole se letos sešlo 222 většinou hodnotných cen. Spokojeni s dobrým
jídlem byli i ti, kteří si v průběhu večera zašli na večeři do restaurace manželů Mikešových. O hudební
doprovod se postarala skupina Reflex z Hronova pod vedením pana Lokvence a dle hodnocení
účastníků plesu hrála velice dobře a chvála zněla i na obě zpěvačky. Poděkování patří hlavním
sponzorům i všem ostatním přispěvatelům do tomboly. Podle předběžných propočtů příjmů a výdajů
nakonec ples vyšel dobře i po finanční stránce a stejně jako v minulých letech nebylo třeba použít na
pořádání žádné prostředky z rozpočtu městyse.
Pokud jde o další záležitosti, určitě si zaslouží pozornost následující:
- v průběhu ledna byla podána žádost o dotaci z dotačního programu PRV Královéhradeckého kraje
na obnovu místní komunikace č. 4c v Nízké Srbské (okolí bývalé Drany) v hodnotě 2 mil. Kč. Na
tutéž komunikaci ještě zpracováváme žádost o dotaci z dotačního programu Ministerstva pro místní
rozvoj a po jejím podání budeme čekat, zda alespoň s jednou ze žádostí uspějeme.
- ve fázi jednání je zajištění dalšího divadelního představení – na sál Obecního domu v Machově jsme
pozvali osvědčený ochotnický divadelní soubor „Na tahu“ z Červeného Kostelce s komedií „Detektor
lži“. Když vše dobře dopadne, divadlo by se uskutečnilo pravděpodobně v neděli 7. dubna.
- další připravovanou kulturní akcí je koncert Petra Rezka s kapelou Centrum na sále Obecního domu
v Machově dne 28. 3., který organizuje agentura www.ceskekoncerty.cz. Vstupenky jsou již
v předprodeji v kanceláři úřadu městyse a dále v informačních centrech okolních měst.
- začátkem ledna proběhla i v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Letos se ve prospěch Charity ČR
vybralo 26.003,- Kč.
- neúspěchem zatím skončilo jednání o získání dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Nízké
Srbské prostřednictvím MAS Stolové hory. O alokovanou částku 6,25 mil. Kč se kromě Machova
ucházelo ještě město Hronov, které získalo lepší bodové ohodnocení projektu a dotační prostředky
tedy získá pro svoji požární zbrojnici. Ve stanoveném bodovém systému jsme oproti Hronovu zaostali
zejména v kritériu počtu výjezdů požární jednotky a to byl nakonec v podstatě rozhodující ukazatel,
neboť v ostatních ukazatelích jsme se Hronovu vyrovnali. Budeme tedy muset hledat v dalších letech
vhodný dotační titul či přemýšlet o rekonstrukci zbrojnice z vlastních zdrojů.
- v pátek 12. ledna se uskutečnilo otevírání nabídek na realizaci akce „Zateplení a instalace rekuperace
ZŠ a MŠ Machov“. Do soutěže se zapojilo 5 dodavatelů pro zateplení ZŠ a 3 dodavatelé pro instalaci
rekuperačních jednotek do jednotlivých tříd ZŠ. Nejvýhodnější nabídku na zateplení podala firma
Průmstav Náchod s.r.o. a nejnižší nabídku na instalaci rekuperace pak firma Kerson spol s r.o. Dobré
v Orl. horách. Vítězné nabídky však více než dvojnásobně překročily předpokládanou cenu, ze které
nám byla vypočítána hodnota dotace ze SFŽP ČR. Zastupitelstvo městyse na svém jednání dne 21. 1.
schválilo výsledek výběrového řízení a rozhodlo o realizaci akce, přestože finanční spoluúčast městyse
bude mnohem vyšší, než se předpokládalo. Technický stav budovy školy, zejména oken, však
nedovoluje další odklad řešení tohoto neutěšeného stavu a rovněž vzhledem ke končícímu
programovacímu období EU není jisté, zda by Machov v budoucnu dosáhl znovu na jakoukoliv dotaci
na zateplení školy.
- první letošní informace jsme obdrželi k projektu rekonstrukce krajské komunikace po Machově. Ve
skončeném výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací – rekonstrukci dešťové kanalizace pro
odvodnění vozovky – uspěla firma Broumovské stavební sdružení s.r.o. Práce na obnově dešťové
kanalizace by měly začít začátkem dubna a skončit na konci května. Musíme se tedy připravit na další
dílčí dopravní omezení v obci v souvislosti s realizací této doprovodné akce. Od června by pak měla
probíhat vlastní rekonstrukce vozovky krajské komunikace III/303.17.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 12. 2018 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.084 obyvatel. V průběhu prosince – se narodil 1 občánek,
- zemřeli 2 občané.

Společenská kronika
V měsíci lednu 2019 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Libuše
Šrůtková z Nízké Srbské – dožila se 85 let. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.

Vybírání místních poplatků v Bělém
Pro občany Bělého jsme připravili i letos speciální termín ve čtvrtek 14. února 2019 od 14 hod.
do 15.30 hod., kdy mohou místní poplatky (likvidace odpadů, psi) pro rok 2019 zaplatit přímo
v Bělém. V uvedené době bude poplatky vybírat pracovnice úřadu paní Thérová v domě Grossových
na křižovatce. Využijte tuto možnost a ušetřete si cestu do Machova.

Poděkování
Jménem zarmoucené rodiny děkujeme všem přátelům a známým za projev soustrasti při úmrtí
pana Josefa Kaválka z Machova. Zvláštní poděkování patří MUDr. Pavlu Maršíkovi za jeho vstřícnost,
obětavost a mimořádný přístup k pacientovi po celou dobu léčení.
Rodina Kaválkova a rodiny Vackových

Otevření obecní knihovny v Machově
Oznamujeme tímto, že od čtvrtka 17. ledna 2019 je již znovu otevřena knihovna v Machově
v budově tělocvičny. Půjčovní doba zůstává stejná – čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin. Vypůjčit si
můžete nové knihy z knihovního fondu městské knihovny v Polici nad Metují, případně si je
k vypůjčení objednat.

3. Stomatologická pohotovost v únoru
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci únoru 2019 – vždy v době od
9,00. do 11,00 hod.:
2. - 3. 2.
MUDr. Kubec, ZS Police n. M.
491 543 398
9. - 10. 2.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
16. – 17. 2.
MUDr. Růžička ml., Poliklinika Broumov
603 479 132
23. – 24. 2.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV
775 717 666

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 8. ledna se konala první letošní porada starosty se zastupiteli, na které se řešila zejména
organizace obecního plesu. Dále bylo na programu projednání následujících záležitostí:
- Rozpočtové opatření č. 10/2018,
- nový Ceník služeb poskytovaných městysem Machov,
- stavební úpravy v budově tělocvičny – příprava provozovny kadeřnictví,
- ukončení soudní kauzy s firmou NOREX Praha,
- žádost nájemců obecní restaurace – výše nájmu,
- návrh na zhotovení nástěnného kalendáře městyse Machov pro rok 2020,
- příprava rozpočtu r. 2019 a další.

Dne 21. ledna se konalo 1. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v letošním roce. Na
programu bylo projednání následujících záležitostí:
- projednání výsledků výběrového řízení na zhotovitele akce „Zateplení a instalace rekuperace ZŠ a
MŠ Machov“,
- záměr změny podmínek pachtovní smlouvy – restaurace v OD Machov,
- změna Ceníku služeb městyse Machov na r. 2019,
- projednání výsledku obecního plesu, úprava nájemních smluv v obecních bytech,
- majetkové záležitosti a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Únor: 2.2. – Ples sportovců, Obecní dům Machov, pořádá FO Jiskra Machov, Ledvin Stones,
2.2. – Farní ples – Pellyho domy Police nad Metují od 20 hod., hraje EMMA,
3.2. – Karneval na sněhu – na Nebíčku v Polici nad Metují od 14 hod.
9.2. – Hasičský bál – SDH Pěkov, Pellyho domy v Polici n. Met. od 20 hod.
14. – 17.2. – XVI. Český zimní sraz turistů v Polici n. M. – více na www.turistipolice.cz
16.2. – Ples SDH Machovská Lhota na sále restaurace U Lidmanů, hraje EMMA,
16.2. – Košt pěstitelských destilátů – kult. dům v Martínkovicích od 13 hod.
23.2. – Ples SDH Nízká Srbská, hrají PP Broumov, sál OD Machov
24.2. – Dětský karneval – Pellyho domy v Polici n. Met. od 14 hod.
28.2. – Gordon a Paddy – kino pro děti v Polici n. Met. – od 17,30 hod.

6. Kladské pomezí má nový web pro milovníky zimních sportů
S novým rokem se objevila konečně bohatá sněhová nadílka. Pro všechny milovníky bílé stopy
jsme přichystali úplně novou podobu zimní odnože webu Kladské pomezí, která potěší praktickými
informacemi i přívětivým uživatelským rozhraním na všech zařízeních.
Hned při první návštěvě zimního portálu na adrese http://ski.kladskepomezi.cz je patrné, že došlo
ke grafické proměně a zpřehlednění. Úvodní strana sdělí nejdůležitější informaci – kolik ze 40
běžeckých tratí je v současné chvíli sjízdných. Pod touto statistikou se nachází možnost zobrazit
nejnovější aktuality o údržbě a názornou mapu serveru Bílé stopy. Na ní je barevně znázorněno stáří
úpravy jednotlivých tras, přehled informačních center a dalších služeb v okolí. Aktuální informace o
stavu jsou přenášeny pomocí GPS.
Na webu naleznete dále seznam běžeckých tratí, přehled aktivit v regionu a webkamery.
Z nabídky zmizely skibusy, které letos nebudou v provozu. Nově jsou stránky přizpůsobeny také pro
mobilní telefony a tablety, prohlížet si je milovníci zimních sportů mohu tedy i na cestách.

7. Tříkrálová sbírka 2019
Uběhl rok a opět informuji o průběhu tříkrálové sbírky v našem městysu.
První skupinka začala chodit ve čtvrtek 3. ledna "na Kopci" a v přilehlých ulicích. Třemi
králi byli: Anežka Rückerová, Vít Rücker a Vendula Šrůtková. Doprovázela je Tereza
Kujínková.
Další skupinky chodily v sobotu 5. ledna. Na náměstí až po Lokvencovy jste mohli vidět
procházet skupinku tří králů, kterými byly Petra Thérová, Diana Mikešová a Pavlína Peková.
Doprovázel je pan Jaromír Skála.
Od Vackových pokračovala skupinka doprovázená Martinem Kujínkem. Třemi králi byli:
Anežka Bolková, Andrea Obršálová a Ondřej Ducháč. Jejich pochůzka končila u Bolkových.

Skupinka vedená panem Vladimírem Scholzem pokračovala od pana Ducháče až na
konec Nízké Srbské. Třemi králi byly: Lucie Kubečková, Kateřina Kubečková a Barbora
Kubečková.
V Machovské Lhotě chodila skupinka, kterou doprovázel pan Bohumír Straube. Třemi
králi byly: Edita Straubeová, Hedvika Straubeová a Barbora Šrůtková.
V Bělém už tradičně doprovázela skupinku tří králů paní Jana Jirmanová. Třemi králi
střídavě byli: Sofie Golová, Kristyna Škopová, Tadeáš Macháň a Karina Nováková.
Vybralo se celkem 28.603,-Kč. Všem dárcům velmi děkuji. Výtěžek letošní sbírky chce
Charita využít na stejné účely jako v minulém roce a na pomoc při mimořádných životních
situacích.
Též děkuji všem skupinkám za pomoc při této tradiční sbírce a všem spoluobčanům přeji
pevné zdraví a úspěšný rok 2019.
Ludmila Kujínková

8. Připravované kulturní a sportovní akce
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9. Inzerce
Koupím stavební pozemek (i menší) či nemovitost s č.p. (i starší)
do výše cca 400 tis. Kč, Machov a okolí
Tel.: 774 123 404, email: euche@centrum.cz
(nejsem realitní kancelář)

10. Jak funguje zpětný odběr pneumatik
Vyřazené pneumatiky nejsou komunálním odpadem a jejich likvidaci platíte již v ceně při jejich
zakoupení. Proto je žádoucí, aby dosloužilé pneumatiky byly co nejkratší cestou vráceny zpět výrobci
a nekončily jako odpad ve sběrném dvoře či při mobilním svozu nebezpečného odpadu, nebo dokonce
odhozené na „černé“ skládce. Je snad již dostatečně známé, že občané mají možnost staré pneumatiky
odevzdat bezplatně, v rámci zpětného odběru, na místě prodeje – tedy v pneuservisu nebo autoservisu,
a to bez ohledu na značku či místo jejich nákupu. Je potřeba začít tuto možnost plně využívat a tím
ulehčit obecní pokladně.
Pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik jsou v rámci systému zpětného odběru
sběrnými místy. Jako autorizovaný kolektivní systém organizující svoz a likvidaci pneumatik funguje
nezisková společnost s ručením omezeným ELT Management Company Czech Republic s.r.o.
(Eltma), která zapojeným firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České
republice. Financování samotného systému je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz a likvidace je v
rukou zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení.
Pneumatiky jsou z jednotlivých sběrných míst sváženy a následně zpracovány, respektive
materiálově nebo energeticky využity. Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů,
textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do
izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro dětská hřiště, sportoviště, tlumící
podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty. Zařízení na energetické zpracování
pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring jejich spalování a vzniku
emisí.
Místa zpětného odběru zřizují všechny povinné osoby (tedy výrobci a dovozci pneumatik)
a jejich seznam najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí, v sekci Zpětný odběr výrobků,
v odkazu Pneumatiky a oleje - http://www.mzp.cz/cz/odber_pneu. Zde také najdete místa zpětného
odběru těch výrobců, kteří se rozhodli plnit své zákonné povinnosti samostatně. Místa, která bezplatně
sváží provozovatel kolektivního systému Eltma pro povinné osoby zapojené do kolektivního systému,
najdete na stránkách www.eltma.cz v sekci Sběrná místa. Síť sběrných míst se neustále rozšiřuje,
proto je dobré při řešení aktuální situace navštívit výše uvedené internetové stránky.
Pro informaci – za rok 2018 zaplatil městys Machov ze svého rozpočtu za likvidaci pneumatik
v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu částku 10 tis. Kč. Tato částka by se dala při využití
zpětného odběru pneumatik jednotlivými občany použít na jiné potřebnější účely.
Podle informací spol. Eko-kom
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