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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
pandemie nemoci Covid-19 stále bohužel není na ústupu a v různé míře omezuje život všem
občanům. Ani v Machově se situace moc nelepší, k dnešnímu dni podle oficiálních statistických údajů
prodělalo nemoc již 195 občanů, což je již téměř pětina obyvatel, a stále přibývají další nemocní.
Nezbývá než doufat ve zlepšení situace v důsledku očkování a v případě onemocnění v mírný průběh.
Nadějí je také vývoj léků proti této nemoci, o čemž přišly pozitivní zprávy např. z Izraele či USA.
Na úřadu městyse dospěly do svého závěru práce na tvorbě rozpočtu příjmů a výdajů na letošní
rok. Rozpočet by měl být projednán na veřejném zasedání zastupitelstva v první polovině měsíce
března a stejně jako v posledních několika letech je navržen jako schodkový, kdy výdaje jsou
rozpočtovány vyšší než příjmy – tentokráte o téměř 5 mil. Kč. Tento na první pohled hrozivý schodek
je umožněn zapojením finančních prostředků z minulých let deponovaných na našich bankovních
účtech. Důvody rozpočtovaného schodku lze nalézt v oblasti rozpočtových příjmů i v oblasti
rozpočtových výdajů.
Pokud jde o příjmy, negativně se do návrhu rozpočtu promítá dramatický propad objemu
celostátních sdílených daní (RUD) v důsledku špatného celostátního vývoje ekonomiky a vládních
opatření v souvislosti s nemocí Covid-19. Ve srovnání s loňským rozpočtem je návrh příjmů městyse
nižší o 2,4 mil. Kč a např. ve srovnání se skutečností roku 2019 o cca 2 mil. Kč. V rozpočtu příjmů
nejsou zatím zahrnuty dotace na investiční projekty městyse, u nichž čekáme na schválení.
Důvodem vyšších rozpočtovaných výdajů jsou hlavně výdaje na plánované investiční akce především jde o projekt rekonstrukce hřbitova, projekt „Přírodní zahrada MŠ v Machově“,
rekonstrukce dětského hřiště pod náměstím a dále o opravy dalších místních komunikací. Další výdaje
jsou plánovány například na doplnění veřejného osvětlení v obci, opravy ČOV, nákup konvektomatu
pro školní kuchyni či rekonstrukci kanalizační stoky v lokalitě na Kopci, která je v havarijním stavu.
K podstatnému navýšení dochází také u položky „Terénní pečovatelská služba“, a to vlivem zvýšení
ceny služby a dále vlivem stále rostoucího počtu občanů využívajících tuto sociální službu - výdaje
městyse Machov na spolufinancování uvedené služby dosahují téměř čtvrt milionu korun ročně.
Návrh rozpočtu bude v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce úřadu městyse, na
webových stránkách městyse a bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva v první polovině
března.
V další části dnešního příspěvku bych se rád zmínil o problematice odpadového hospodářství
městyse, které je od letošního roku dotčeno podstatnými změnami platné legislativy, které budou mít
větší či menší dopad na každého z nás. Změn byla přijata celá řada, ale tou nejpodstatnější, protože se
týká výše poplatku za likvidaci komunálního odpadu placeného občany, je navýšení ceny za
skládkování komunálního odpadu. Dosud byla cena za skládkování 500,- Kč/tunu odpadu, od
letošního roku se tato cena zvyšuje na 800,- Kč/t a dále pak každý rok až do předpokládané konečné
výše přes 2000,- Kč/t uloženého komunálního odpadu. Existuje však výjimka, díky které bychom
nemuseli do poplatku pro občany promítnout uvedené zvyšování ceny skládkování, a to zkvalitňovat
třídění odpadu tak, aby na každého občana městyse nepřesáhla hodnota nevytříděného odpadu určitou
váhu ročně. Pro letošní rok činí tato hranice pro zachování stávajícího poplatku za skládkování 200 kg
směsného komunálního odpadu na občana ročně. Když jsme vypočítali údaje za loňský rok, dosahoval
tento údaj bohužel vyšší hodnoty – konkrétně 208 kg. Pokud tedy chceme (a já předpokládám, že
chceme všichni) udržet roční poplatek za likvidaci odpadu na stávající úrovni, nezbývá než začít třídit
odpad ještě více a lépe než dosud. Spousta občanů třídí poctivě, další si s tím však dosud nelámali
hlavu. Za jejich pohodlnost ale nyní můžeme zaplatit všichni. Apeluji zde na všechny občany, aby
zlepšili třídění plastů, papíru, kovů, nadměrného odpadu, olejů z kuchyní, bioodpadu a dalších
vytříditelných složek, neboť svoz takto vytříděného odpadu se nám nenačítá do výše zmíněného
ukazatele počtu kg směsného komunálního odpadu na obyvatele ročně. Pokud však toto naši občané
nepochopí, pak městysi nezbyde nic jiného, než postupně s nárůstem skládkovacího poplatku zvyšovat
i roční poplatek za likvidaci komunálního odpadu vybíraného od občanů. Věřím, že většina z vás bude
ráda za zachování poplatku 600,- Kč či jeho mírného zvýšení, než aby každý člen domácnosti musel
platit do budoucna platit např. 1.000,- Kč ročně či ještě více.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 1. 2021 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.083 obyvatel. V průběhu ledna se odhlásilo 7 občanů, přihlásili se do evidence 4 občané a zemřel
jeden občan.

Společenská kronika

V měsíci únoru 2021 slaví významné životní jubileum náš spoluobčan pan Zdeněk Zelený
z Machova – dožívá se 80 let. Oslavenci přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
života.

Poděkování MUDr. Maršíkovi
Jmenuji se Věra Kubelková. Bydlím v Novém Bydžově. V Machově mám rodiče - manželé
Crhákovi. Seniorský věk na sebe váže zdravotní obtíže, které je třeba neodkladně řešit. Dělí nás 80
km. K zajištění částečné péče (přímou pomoc zajišťuje moje sestra) využívám hojně telefonickou a
elektronickou komunikaci s Vaším MUDr. Pavlem Maršíkem.
Touto cestou bych ráda poděkovala a ocenila přístup Vašeho lékaře k jeho pacientům. Je to
obětavý člověk s opravdovým lidským zájmem. Jsem vděčna za výbornou spolupráci.
Věra Kubelková

3. Stomatologická pohotovost v březnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci březnu 2021 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
6. - 7. 3.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 398
13. - 14. 3.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí, Školní 196 491 582 381
20. - 21. 3.
MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 132
27. - 28. 3.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV
775 717 666

4. Inzerce

5. Anketa „Evropský strom roku“ – jabloň „U Lidmanů“
Vážení příznivci jabloně „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě, většina z vás jistě ví, že tato jabloň
jakožto vítěz české ankety „Strom roku 2020“ se účastní ankety „Evropský strom roku 2021“.
Hlasování se již blíží ke konci – naposledy lze zaslat hlas poslední únorový den, tj. 28. 2. 2021.
Podpořte svým hlasem tento ovocný strom, který účastí ve výše uvedených soutěžích propaguje
Machovskou Lhotu a Machov nejen v rámci naší republiky, ale i v rámci celé Evropy. Na konečném
výsledku již nyní tolik nezáleží, těžko můžeme konkurovat starým krásným stromům z celé Evropy,
podpořeným v soutěži mnohem širší voličskou základnou ve velkých státech, jako je např. Španělsko,
Rusko, Itálie a další. Přesto se v soutěži ke dni napsání tohoto příspěvku držíme s více než 18 tis.
hlasy v polovině ze všech přihlášených stromů, za námi jsou např. stromy ze Slovenska, Maďarska,
Francie, Bulharska, Chorvatska či Velké Británie.
Pro ty z vás, kteří ještě nehlasovali a chtějí podpořit jabloň „U Lidmanů“, uvádíme znovu
webovou stránku, ze které lze bezplatně hlasovat: www.evropskystromroku.cz do konce února.
Průběžné výsledky a příběhy jednotlivých přihlášených stromů do ankety naleznete na uvedené
webové stránce pod odkazem „Hlasování“.

6. Informace k očkování proti COVID-19 od Nemocnice Náchod
Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech sdělovacími prostředky je téma očkování obyvatel
proti nemoci COVID-19. Přinášíme tedy základní informace, které se týkají očkování v našem regionu
a které jsou známy ke dni psaní těchto řádků.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců Pfizer
a BioNTech. Do České republiky by mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít
v měsících únoru a březnu cca 300 tis., resp. 400 tis. dávek. Tyto dávky jsou rozděleny mezi jednotlivé
kraje v poměru velikosti prioritních skupin. Konkrétně pro náš kraj je to 5,4 % z celkového množství
dávek. Očkovací centrum Nemocnice Náchod mělo v lednu k dispozici 2 478 dávek. Předpoklad pro
únor je 4 032 dávek a pro březen 4 650 dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci
nemocnice a pacienti hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče, dále klienti a
zaměstnanci domovů důchodců, zdravotníci Zdravotnické záchranné služby, ambulantní lékaři a sestry
našeho regionu a od 18. ledna také první senioři ve věkové skupině 80+, kteří se přihlásili skrze
rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace
k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální rezervační systém, který je dostupný
na adrese http://crs.uzis.cz.
Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového
pavilonu „K“. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím nepředpokládá
očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizový štáb Královéhradeckého kraje připravuje s městem
Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího centra z kapacitních důvodů již
nevyhovující, nové prostory, kde bychom mohli očkovací centrum provozovat s výrazně vyšší
kapacitou.
V našem okrese žije více než pět tisíc obyvatel starších osmdesáti let. Vzhledem k tomu, že
očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládáme v únoru a březnu rozšíření skupiny očkovaných
mimo tuto věkovou kategorii. Jsme však již nyní připraveni kdykoliv navýšit očkovací kapacitu ve
stávajícím režimu na 10 000 podaných dávek měsíčně.
Aktuální informace budeme uveřejňovat průběžně na našich webových stránkách.
Vaše nemocnice www.nemocnicenachod.cz

7. Okénko z naší školičky
Vážení rodiče,
blíží se termín zápisu dětí do prvních tříd. Chystáte se s vaším potomkem k zápisu do 1. třídy?
Při posuzování připravenosti na školu je nutná úzká spolupráce mezi rodiči, učitelkami mateřské
školy, dětským lékařem, případně dalšími odborníky jako je např. psycholog či logoped. Nejdůležitější
je tzv. školní zralost. Školní zralost je dosažení takového stupně vývoje, jenž umožňuje dítěti
zdárně si osvojovat školní znalosti a dovednosti.
Prvním a rozhodujícím kritériem k zápisu do 1. třídy ZŠ je věk dítěte. K nástupu do školy v
témže roce jdou všechny děti, které k 31. srpnu dovrší 6 let věku. Děti, jež oslaví 6 let do konce
kalendářního roku, přichází k zápisu podmínečně.
Současná situace nám nedovoluje setkat se s Vámi a Vašimi dětmi a předat Vám tak osobně
potřebné instrukce k zápisu do naší školy. Na našich webových stránkách najdete všechny potřebné
informace včetně dovedností, které můžete se svým dítětem procvičovat. Pod záložkou Základní škola
i formuláře a způsob podání přihlášky k základnímu vzdělávání.
Podmínky a průběh Zápisu do prvních tříd se mohou v následujících dnech měnit podle
epidemiologické situace v naší zemi. Sledujte proto naše webové stránky, kde Vás budeme aktuálně
informovat.

Zápis do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Machov, okres Náchod se uskuteční
v pondělí 12. dubna 2021. Těšíme se a věříme, že zápis dětí bude příjemnou a slavnostní chvílí pro nás
všechny.
Přihlášku k základnímu vzdělávání je možno podat od 1. do 30. dubna 2021.
Žádost o odklad školní docházky nejpozději do 30. dubna 2021.
Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitele o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
Přijímací řízení ke vzdělávání v maturitních oborech vzdělání pro školní rok 2021/2022
Nejzazší termín pro podání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení je zachován na 1.
března 2021. Informace o přijímacím řízení naleznete na webových stránkách jednotlivých středních
škol, na stránce ministerstva školství a Cermatu. Všeobecné informace jsme umístili také na web naší
školy.
A závěrem jedna aktuální „Sněhulácká“ výzva
Postavte si a sdílejte s námi výtvory Vašich dětí ze sněhu (sněhulák, lavice, zajíček, iglú
apod.) Více zde https://www.facebook.com/groups/snehulak
Užijte si co nejvíce radovánek se sněhem, těšíme se na vaše výtvory, .. Po skončení sezóny
proběhne vyhodnocení o ceny, ..
Tuto akci připravil pro děti pan Jiří Nevřivý z DDM Astra ve Zlíně. Podrobné informace získáte
na tel. Čísle 734 681 121.
Už to bude rok, kdy jsme s dětmi a s Vámi společně přešli na distanční způsob výuky. Pokud
bych si pro nás všechny mohla kromě zdraví něco přát, měla bych jediné přání: „Vraťme děti co
nejdříve do škol!“
Za pedagogický sbor ředitelka ZŠ a MŠ Hana Lelková.
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