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Vážení a milí spoluobčané,
letošní rok dospěl ke svému závěru, který každý z nás vnímá jinak. Někdo se
zamýšlí nad událostmi uplynulých měsíců, řada dalších žije starostmi
s přípravou nadcházejících svátků a myšlenky jiných se už upínají k roku, který
co nevidět začne. Já bych chtěl v tuto chvíli popřát za sebe, ale i za celé
zastupitelstvo městyse, abyste všichni prožili klidné a ničím nerušené vánoční
svátky a do nového roku 2010 především pevné zdraví.
Rovněž všem přeji úsměv ve tváři, trpělivost, ohleduplnost a umění
navzájem si odpouštět. A také aby v nadcházejícím roce nebylo místo pro
vzájemnou zášť a agresivitu v mezilidských vztazích, kterou vidíme téměř na
každém kroku.
Současně bych chtěl tímto poděkovat za podporu a spolupráci při společné
správě naší obce všem ochotným a pracovitým lidem v Machově, a to jak
jménem zastupitelstva, tak i pracovníků úřadu. Rovněž děkuji i za konstruktivní
kritiku, bez níž by se v mnoha případech věci nepohnuly dál. Myslím tím
samozřejmě tu kritiku v dobrém slova smyslu, ne tu plnou zášti a zákeřnosti,
se kterou se občas člověk také bohužel setkává. Věřím, že podmínky pro další
rozvoj městyse i v této složité době, poznamenané celosvětovou hospodářskou
krizí i stále nedořešenými finančními závazky městyse, budou lepší než
v uplynulých letech a společnými silami se nám podaří Machov dále zvelebovat
tak, aby se nám tu společně žilo co nejlépe.
ing. J. Krtička - starosta

2. Pozvánka na obecní ples

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

pořádá na sále restaurace

„Obecní dům“ v Machově

dne 23. ledna 2010 od 20 hod.

2. Machovský ples
K tanci a poslechu hraje skupina Expedice Apalucha z Opavy
Taneční vystoupení: Dívčí skupina Refflexive ze Rtyně v Podkr.
Vstupné 60,- Kč (v ceně jeden nápoj zdarma), společenský úbor, tombola.
Odvoz směr Hronov a Police po skočení plesu zajištěn.
Předprodej místenek v prodejně průmysl. zboží v Machově od 15. do 22.1.2010

K tanci a příjemnému posezení při taneční muzice
zvou pořadatelé.

3. 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
místních muzikantů pod vedením pana Manfréda Koláčného. Vytrubování se
uskuteční
dne 24. prosince 2009 v 15,00 hod. před Úřadem městyse Machov.
Srdečně Vás tedy zveme k poslechu několika vánočních skladeb a zároveň
tímto tlumočíme i pozvání pana Hubky, který otevře při této příležitosti
restauraci v Obecním domě, abyste se mohli zahřát grogem či svařákem.
Otevřeno bude do 16,00 hod.

4. Oznámení VaK a.s. Náchod – změna ceny vodného
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a .s.,
projednalo dne 20. 11. 2009 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2010 a
vyhlašuje od 1. 1. 2010 tyto ceny:
bez DPH
s 10% DPH
index 2010/2009
Vodné
25,90 Kč/m3
28,49 Kč/m3
4,01%
3
3
Stočné
25,80 Kč/m
28,38 Kč/m
0,03 %
51,70 Kč/m3
56,87 Kč/m3
2,17%
Vodné a stočné
Při stanovování ceny vodného a stočného na rok 2010 byly rozhodující
předpokládané ceny všech vstupů, po létech významného zdražování se ustálily
ceny eklektické energie a rovněž naši významní dodavatelé nám uvádějí nárůsty cen
do 4% proti roku 2009. Společnost Vodovody a kanalizace , a. s., přijala pro rok 2010
řadu úsporných opatření s cílem dodržet předpokládaný růst inflace, který je
očekáván dle ČNB ve výši 2%. Společnost chce nadále dodržet vysoký standard
kvality dodávané pitné vody a plnit limity kladené na kvalitu vypouštěných odpadních
vod. V roce 2010 chceme zahájit rekonstrukce ČOV v Náchodě a v Novém Městě
nad Metují a pokračovat v naplňování plánů obnovy celého infrastrukturního majetku.
Pro rok 2010 předpokládáme, že bude proinvestováno včetně nákladů na opravy a
přidělených dotací 160 mil. Kč.
Ing. Dušan Tér – předseda představenstva

K uvedené problematice si dovolujeme znovu připomenout, že zastupitelstvo městyse
Machov zatím ani pro rok 2010 nepočítá se zavedením stočného v Machově. Každý si tedy
může spočítat, kolik peněz za stočné ročně ušetří díky tomuto rozhodnutí. Na druhou stranu je
nutno si uvědomit, že provoz ČOV v Machově i případné investice do kanalizační sítě zatím
plně hradí městys ze svého rozpočtu a výše těchto prostředků také neustále roste. Budoucnost
ukáže, zda je tato situace pro obecní rozpočet únosná, či zda vybírání stočného bude
zavedeno, aby byly pokryty alespoň nejnutnější náklady provozu ČOV a kanalizace.

5. Vánoční koncert v kostele sv. Václava
Římskokatolická farnost Machov
vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
dne 25. prosince 2009 v 16:00 hodin
v kostele sv. Václava v Machově.
Účinkují pražští vokální sólisté:

Marie Matějková – soprán
Lenka Jančíková – alt
Dušan Růžička – tenor
Jakub Hrubý – bas
Petr Hostinský – varhany
V programu zazní Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby
a další vánoční skladby od Adama Michny z Otradovic a Josefa Segera.

6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 11. 2009 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 128 obyvatel.V průběhu listopadu 2009 - se přihlásili: 4 občané
- odhlásil se: 1 občan
- zemřeli:
2 občané.

Společenská kronika
V měsíci prosinci 2009 slaví významné životní jubileum – 85 let - náš bělský spoluobčan
pan Vítězslav Vítek. Jménem zastupitelstva městyse i jménem všech spoluobčanů přejeme
oslavenci hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Nabídka nástěnného kalendáře na rok 2010
Oznamujeme všem zájemcům, že na úřadu městyse Machov je možno zakoupit
omezený počet nástěnného kalendáře „Broumovský výběžek 2010“, který je sestaven
z fotografií pořízených na Policku a Broumovsku panem Jaromírem Beranem z Bezděkova.
Cena kalendáře je 150,- Kč.

Nabídka pronájmu obecní garáže
Zastupitelstvo městyse na svém jednání rozhodlo nabídnout svoji dočasně nevyužitou
garáž pro osobní automobil do pronájmu. Jedná se o garáž u čp. 118 v Machově pod
náměstím. Předpokládá se uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní
jednoměsíční lhůtou. Kritérium výběru – nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné. Pronájem je
možný od 1. února 2010. Bližší informace na úřadu městyse Machov.

Nové sazby za pronájem hrobových míst
V průběhu prosince byla v souladu s výměrem MF ČR 01/2009 provedena nová
kalkulace pronájmu hrobových míst na místních hřbitovech, která se skládá z vlastního
nájemného ze skutečné výměry hrobu a z podílu na výdajích spojených s údržbou hřbitovů.
Veškeré smlouvy za pronájem hrobového místa uzavřené po 1. 1. 2010 budou vycházet
z ceny 25,- Kč za metr čtverečný ročně. Jednorázová sazba za pronájem kolumbária byla
stanovena na 30,- Kč ročně.

Odcizení historického křížku nad Bělým
Možná se již řada z Vás doslechla, že letos na jaře byl nedaleko bělského kravína
odcizen historický křížek i s kamenným podstavcem, který zde dal v první polovině
devatenáctého století umístit tehdejší bělský starosta. Podle historických záznamů
v broumovském klášteře byl tento křížek dvakrát vysvěcen. Po upozornění řady spoluobčanů
na zmizení křížku se rozběhlo vyšetřování Policie ČR. Byla vyslechnuta řada různých osob,
ale ani po několika měsících vyšetřování se nepodařilo pachatele odhalit. Policie ČR proto
v minulých dnech případ odložila pro nedostatek důkazů.
Odcizený křížek se na své místo bohužel už zřejmě nikdy nevrátí. Nezbývá než
konstatovat, že některým lidem v dnešní době není doslova nic svaté a vše, co se dá nějakým
způsobem zpeněžit, jsou schopni ukradnout. Tak i tento křížek, který zde stál více než sto let,
přinesl někomu pár pomíjivých korun a všem poctivým lidem, kteří kolem něho celý život
chodili, už nebude připomínat naši společnou historii.
JK

Poplatek – likvidace odpadů
Úřad městyse Machov oznamuje všem spoluobčanům, že místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů zůstává pro rok 2010 ve výši 500,- Kč na poplatníka. Poplatek je možno hradit na
MK
úřadu městyse hned od ledna 2010.

Pracovní doba úřadu městyse o svátcích
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům, že úřední hodiny pro veřejnost budou o
letošních vánočních svátcích následující: pondělí 21.12. do 17,00 hod.
středa 23. 12. do 15,00 hod.
pondělí 28. 12. do 15,00 hod.
V roce 2010 bude úřad otevřen od pondělí 4. ledna.

Ordinace praktického lékaře o svátcích
Ordinace MUDr. Maršíka oznamuje všem pacientům, že v době vánočních svátků bude
ordinace v provozu v pondělí 21.12. a v pondělí 28.12.2009. Ve dnech 24.12. a 31.12.
ordinace v provozu nebude.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Ve středu dne 16. prosince 2009 se uskutečnilo v restauraci U Limanů ve Lhotě poslední
letošní veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov. Na programu bylo projednání
následujících bodů:
- schválení podání žádostí z Programu obnovy venkova pro rok 2010;
- přijetí dotace na nákup komunikační techniky pro hasiče;
- rozpočtové provizorium na rok 2010;

-

schválení darovací smlouvy na budovu bývalé služebny Policie ČR v Machově;
rozpočtový výhled na roky 2010 – 2013;
nová kalkulace sazby za pronájem hrobových míst;
majetkové záležitosti – žádosti o odprodej a pronájem pozemků, změna nájemní
smlouvy – nákupní středisko, žádost o odprodej bytu;
soubor rozpočtových opatření č. 4/2009;
mimořádný příspěvek pro DSO Policko – spoluúčast na dotačním programu;
výroční zpráva ZŠ a MŠ Machov a další.

8. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 24.12. – Štědrovečerní vytrubování – před úřadem městyse v 15,00 hod.
25.12. – Vánoční koncert v 16 hod. v kostele sv. Václava v Machově
26.12. – Vánoční volejbalový turnaj od 9,00 hod. v machovské tělocvičně
Leden: 9.1. – Hasičský ples – pořádá SDH Nízká Srbská, hudba BTK, Obecní dům Machov
10.1. – Novoroční ohňostroj na náměstí v Polici n. Met. v 17,30 hod.
10.1. – Novoroční koncert Velkého dechového orchestru Big Band ZUŠ Police n. Met.
na sále Pellyho domů v Polici n.M., 18,00 hod.
12.1. – Náborový závod pro děti – klasické lyžování – pořádá BKL Machov
12.1. – Pamětnice – komedie ČR, kino Police n.M., 19,00 hod.
19.1. – Zataženo, občas trakaře – animovaný film USA, kino Police, 17,00 hod.
21.1. – Italské Dolomity – promítání Oldřicha Jenky, Pellyho domy v 18,30 hod.
23.1. – 2. Machovský ples – pořádá městys Machov, Obecní dům – 20,00 hod.
30.1. – Krajský přebor – klasické lyžování – pořádá BKL Machov

9. Zpětný odběr elektrozařízení
V srpnu roku 2008 uplynuly TŘI roky od okamžiku, kdy v České republice začal
fungovat zpětný odběr, oddělený sběr, následné zpracování a recyklace vyřazených
elektrozařízení.Vytvoření systému, který to umožňuje, požaduje od všech členských států EU
příslušná evropská směrnice. Ta se promítla do novely zákona o odpadech, která v ČR nabyla
účinnosti 13. srpna 2005. Povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a
recyklaci vyřazených elektrozařízení stanovila tato novela výrobcům elektrických
a elektronických zařízení. Ti k tomu účelu začali zakládat tzv. kolektivní systémy.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR pak rozdělila elektrospotřebiče do jednotlivých
skupin. Pro plnění této povinnosti ve skupinách velkých a malých domácích spotřebičů,
nářadí a nástrojů byla jako provozovatel kolektivního systému pro společné plnění zákonem
daných povinností výrobci založena akciová společnost ELEKTROWIN.
Závazek ČR vůči EU
Evropská unie rovněž stanovila množstevní limity zpětně odebraných elektrozařízení, které je
třeba splnit v určitém termínu. Pro větší srozumitelnost se tyto limity uvádějí v kilogramech
odebraných spotřebičů na občana. Členské země měly tyto limity splnit už do konce roku
2006, Česká republika ale vyjednala odklad do konce roku 2008. Zavázala se ročně odebrat,
zpracovat a recyklovat nejméně 4 kg vysloužilých elektrozařízení na občana.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg
elektroodpadů na jednoho obyvatele. V srpnu roku 2008 již toto množství dosahovalo 3 kg.
Výsledky, které hlásí další kolektivní systémy pověřené nakládáním s elektroodpadem z
jiných skupin (např. s vysloužilými televizory nebo počítači), skýtají v úhrnu s výsledky práce
ELEKTROWINu dobré předpoklady splnění závazků České republiky vůči EU.

Viditelný příspěvek
Součástí ceny nového spotřebiče je dnes i tzv. viditelný příspěvek
na recyklaci. Je pochopitelné, že spotřebitel tento příspěvek může vnímat negativně a mylně
se může domnívat, že se tím jeho nákup nového spotřebiče „zdraží“.
Ceny spotřebičů se tím ale za dobu fungování této úpravy nezměnily. Jediný rozdíl spočívá
v tom, že z ceny výrobku byly viditelně vyčleněny náklady na zpětný odběr a recyklaci. Tento
příspěvek je finanční částka odpovídající nákladům výrobců na zpětný odběr a recyklaci
výrobku, kterou tito výrobci v plné výši odvádějí do kolektivního systému.
Výrobce ukazuje spotřebiteli, kolik již přispěl do kolektivního systému na zpětný odběr a
recyklaci starého elektrozařízení. Výše příspěvku vynásobená počtem prodaných spotřebičů
tedy odpovídá podílu výrobce na celkových nákladech na zpětný odběr a recyklaci, který za
něho zajišťuje kolektivní systém.
A co obce?
Zákon v současnosti neukládá obcím povinnost zajistit zpětný odběr elektrozařízení. Přesto se
kolektivní systém ELEKTROWIN snaží uzavřít s obcemi smlouvy, na jejichž základě se
sběrné dvory a mobilní svozy stávají místy zpětného odběru. Obci to umožňuje ušetřit
náklady za recyklaci elektroodpadů, které občané odevzdávají do sběrných dvorů nebo
mobilních svozů. Na základě uzavřené smlouvy je totiž může bezplatně předat kolektivnímu
systému. Zůstává nepopiratelným faktem, že tam, kde obce smlouvu s kolektivním systémem
ELEKTROWIN uzavřely, ušetřily nemalé finanční prostředky. Vyjádřeno čísly to pro obce za
dobu fungování kolektivního systému znamená úsporu v řádu stovek milionů korun.
Než totiž vstoupila v platnost zmiňovaná novela, elektrospotřebiče byly součástí běžného
komunálního odpadu, jehož svoz a recyklaci plně hradily obce. Nyní mohou obce, kromě
bezplatného odvozu a recyklace, získat ještě příspěvek na provoz místa zpětného odběru a
informační kampaně. Tam, kde obce nemají možnost zřídit sběrný dvůr, mohou díky aktivitě
kolektivního systému použité elektrozařízení sebrané v rámci mobilního svozu bezplatně
předat k zpětnému odběru. Svazky obcí a mikroregiony mohou také nově pro sdružené obce
využít možnosti zajištění dostupného místa pro odložení elektrozařízení od občanů
prostřednictvím „PUTUJÍCÍHO KONTEJNERU“.
Společnost Elektrowin zapojila za dobu své činnosti do svého systému již více než 4500 obcí
a za tři roky zpětně odebrala přes 40 000 tun elektrozařízení.

10. Placená inzerce

MONIKA HAKLOVÁ
Služby k Vám domů – již zavedená služba ve vašem okolí
tel.: 777 893 089
- pedikůra. 140,- Kč (včetně ošetření bruskou)
- meziprstní korektory (individuální) na míru
- manikůra 125,- Kč
- p-shine
160,- Kč
- nehtová modeláž: nové typy
550,- Kč
nové nastavené gelem 450,- Kč
doplnění
350,- Kč
zdobení a malba
35,- Kč ( celé ruce)
Možnost zakoupení dárkových poukazů na prováděné služby.

Po-Pá 7,00 – 21,00 hod., So 7,00 – 12,00 hod.

11. Volejbalový vánoční turnaj
Družstvo machovských volejbalistů Vás zve na tradiční vánoční volejbalový turnaj, který
se uskuteční dne 26. prosince 2009 v místní tělocvičně. Začátek je v 9,00 hod. Občerstvení
zajištěno. Přijďte fandit a podívat se na zajímavá utkání a hodnotné sportovní výkony.

12. Borský klub lyžařů Machov – sezona 2009
Je tu pomalu konec roku a s ním i hodnocení naší lyžařské sezóny. V zimním období
jsme 82 dnů upravovali pro turistickou veřejnost běžecké tratě a díky nové technice byl
požitek z jízdy zase o něco lepší než v roce minulém. Zúčastnili jsme se i velkého počtu
závodů, včetně dálkových běhů, kde měl nejlepší výsledky David Šrůtek. Na domácích tratích
jsme uspořádali 24.1.09 Krajský pohár volnou technikou za účasti více než sta závodníků.
Hlavní kategorii mužů vyhrál David Šrůtek. Koncem ledna se jel okresní přebor TJ v běhu na
lyžích v Bezděkově. Závodili jsme v sedmi kategoriích a také jsme všech sedm vyhráli a ještě
jednou skončili na 2. a 3. místě.
V únoru to byl již tradiční noční běh při pochodních pro nejmenší, který byl zakončen
táborákem s opékáním buřtů a projížďkami s Polarisem. 1.3.2009 jsme pořádali RKZ ve
skoku a severské kombinaci pro předžáky a žáky. Zde se dařilo našim nejmenším. Ve skoku
byl třetí Adam Přema, čtvrtý Šolc Petr, pátý Šolc Jan a šestý Adam Štěpán. V kombinaci si
pozice vyměnili a třetí skončil Šolc P., čtvrtý Adam Přema, pátý Adam Štěpán a šestý Šolc J.
V červnu se v Machově po dlouhých letech pochodovalo s názvem Přes machovské
vršky. Prvního ročníku se zúčastnilo přes 30 pochodníků.
Přes léto probíhaly další práce na úpravách skokanského areálu a podařilo se nám sehnat
novou finskou hmotu na můstek K 6 metrů pro nejmenší děti. Na ostatní můstky zatím bez
úspěchu žádáme s projektem na MŠMT.
Borského poháru jako součásti Českého poháru žáků a žákyň ve skoku a kombinaci se
začátkem září zúčastnilo 62 závodníků. Ve skoku se umístil v předžácích Šolc Petr druhý,
Adam Přema třetí a Šolc Jan čtvrtý. V žácích starších byl Migacz Lukáš druhý. Ještě lépe
dopadli nejmenší v kombinaci. Po výborném běhu celkově zvítězil Šolc Petr, druhý skončil
Přema Adam a třetí Šolc Jan. Migacz Lukáš obhájil druhé místo za skokanské části.
V září začala sezóna přespolních běhů. Na přeboru vesnických TJ jsme získali 4 první
místa a tři druhá. Na dalších lyžařských krosech vždy svoji kategorii 2001-2002 vyhrál Petr
Šolc.
Borský kros byl na programu 17.října a byl opravdu kuriózní. Ve čtvrtek před
závodem jsme si projeli tratě na běžkách ve 20 cm sněhové vrstvě a v pátek Viktor Doležal
sníh z tratí odhrnoval pomocí traktoru s radlicí. V sobotu se již běhalo na trávě a kolem
mantinelů sněhu. Borský kros byl prvním ročníkem Memoriálu Vladislava Doležala a
zúčastnilo se ho stovka běžců. Velice nás potěšila účast nejmenších z Machova. Jen tak dál.
Nový sníh napáchal velké škody i na lyžařských tratích, ale po třech pracovních
odpolednech můžeme hlásit, že jsou tratě na zimu připravené a čeká se už jen na sníh.
Náš klub zajišťuje i pravidelná cvičení, do kterých se můžete přihlásit přímo v
tělocvičně. Každé pondělí od 16 hodin je to cvičení maminek s nejmenšími ratolestmi a od 17
do 18 hodin cvičení pro děti od 9 do 16 let. Ve čtvrtek je to cvičení pro předškolní děti až po
osmileté od 17 hodin.
Další informace o činnosti klubu získáte na www.bklmachov.eu
Šťastné a veselé vánoce a pohodu a pevné zdraví a štěstí Vám do příštího roku 2010
přeje BKL Machov.

13. Plán akcí BKL Machov na rok 2010
leden 2010
12.01.2010
24.1. 2010
30.01.2010
12.02.2010
23.02.2010
únor 2010
13.03.2010
květen 2010
květen 2010
19.06.2010
04.09.2010
září 2010
16.10.2010

valná hromada BKL Machov
náborový závod pro děti – klasicky
skok a severská kombinace žáků
krajský přebor – všechny kat. – volně
běh při pochodních pro děti s táborákem
SKIATLON-krajský pohár – premiéra
vyjížďka na ski „postaru“ ke Končinám
kritérium jarního sněhu Karlow-všechny kat.klasicky
Poslední mazání s besedou o ZOH 2010
závody na kol.bruslích pro děti
Přes machovské vršky-pochod a NW
Borský pohár – skok a kombinace žáků
závod na kol.lyžích – s firmou JOVE
Borský kros - vše

14. Výběrové řízení – stavební úpravy tělocvičny
VÝZVA K

PODÁNÍ NABÍDKY

Městys Machov vyhlašuje v souladu s § 18 odst. 3 a dalších zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů výzvu k podání nabídky na veřejnou
zakázku
„Stavební úpravy čp. 5 na st. p. č. 295 v k.ú. Machov (tělocvična)“
Identifikační údaje :
Zadavatel : Městys Machov, 549 63 Machov 119, IČ – 00272809
Kontaktní osoba : Ing. Miroslav Kryl, referent úřadu městyse, tel. 491 547 121, mob.
605 915 337, e-mail. m.kryl@machov-obec.cz
Druh a předmět veřejné zakázky : jedná se o stavební úpravy prosklené plochy sálu
tělocvičny (nahrazení stávajících sklobetonových kopilitů ve spodní části pěnosilikátovým
zdivem s omítkou a v horní části plastovými okny s tepelně izolačním dvojsklem)
Stavební dokumentace je k dispozici na Úřadu městyse Machov.
Termín plnění zakázky : 1. – 31. červenec 2010
Podání nabídek : poštou na výše uvedenou adresu nebo osobně v podatelně úřadu;
v zapečetěné obálce s označením „Tělocvična – Nabídka – Neotvírat“
Termín odevzdání nabídek : do 25. ledna 2010 do 15°° hod.
Obsah nabídky : - základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů (prokázání
kvalifikačních předpokladů dle výše uvedeného zákona);
- výše nabídkové ceny vč. DPH (položkový rozpočet vč. nákladů na
likvidaci vybouraného materiálu);
- délku záruky na jakost a záruční podmínky nebo návrh smlouvy o dílo;
- reference, přehled realizovaných zakázek za poslední roky;
Hodnotící kritéria a váha kritérií : základním hodnotícím kritériem předložených nabídek
je ekonomická výhodnost stanovená na základě dílčích kritériií :
1. nabídková cena 70 %; 2. termín realizace díla váha 20%; 3. záruční lhůta váha 10%

Další podmínky : Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky.
Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena
apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodů
a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zakázky se
nepřipouští. nabídku podává uchazeč bezplatně.
V řízení o výběru dodavatele této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky
budou hodnoceny, do 5 pracovních dnů od rozhodnutí Zastupitelstva městyse Machov.

15. Informace ZO Českého svazu včelařů Machov
Vážení čtenáři Machovského zpravodaje,
končí nám rok 2009, začíná vánoční čas a nastává doba bilancování. Také my v naší
organizaci ČSV hodnotíme a posuzujeme, co se nám podařilo a co nikoliv.
Musím začít tou nejpříjemnější zprávou, že při jarním vyšetření jsme byli téměř bez
nálezu roztoče Varoa destructor. Tato skutečnost spolu s přijatelným počasím se zasloužila o
to, že letošní výnos medu byl proti loňskému mnohem vyšší. To je jistě příjemná zpráva i pro
vás spotřebitele, kteří máte „svého“ včelaře, od něhož máte zajištěnu svoji spotřebu medu.
Poptávka je skutečně velká, což nás těší a vám zajišťuje med prostý všech reziduí a látek
škodících vašemu zdraví. Produkce medu v našem spolku dosáhla 1838 kg, což je 9 kg na
jedno včelstvo. Je to množství, které dle mého mínění zajistí pokrytí větší části vaší poptávky.
Další pozitivní věc, která se podařila, je nárůst členské základny. Na okresní konferenci
jsme ze všech spolků v našem okrese měli nejvyšší nárůst členů. Ostatní spolky se potýkají
s úbytkem a je to trend v celé republice. Proto nárůst o tři včelaře je jistě pozoruhodný.
V současné době máme 26 členů, kteří se starají o 204 včelstva. Přitom ještě v květnu jsme
jich měli 170. Je vidět, že i v době hospodářské krize lze hospodařit s nárůstem a ne pouze se
schodkem. Stačí k tomu kus poctivé práce, času a zaujetí pro věc a výsledky se dostaví. Za to
patří našim členům poděkování.
V oblasti společenské jsme také nezaháleli. Navštívili jsme několik přednášek v ZO
Police nad Metují i v Náchodě. Letos máme také dva jubilanty. V září slavil př. Obršál
z Bělého a před vánocemi bude slavit náš předseda př. Kohl.
Jediné, co kalí náš optimismus, je výskyt moru včelího plodu na Jaroměřsku, který se
nedaří potlačit. Tato nemoc se nedá léčit. Nastupuje likvidace veškerého zařízení a včelstev na
daném stanovišti. Při současném věkovém průměru členské základny to znamená pro
postiženého většinou konec se včelařením. Nicméně při přísných veterinárních nařízeních je
pravděpodobné, že nám tato nemoc bezprostředně nehrozí.
Myslím, že pokud nenastanou nějaké zvláštní okolnosti, máme předpoklady, že příští rok
bude ještě lepší než ten letošní.
Přeji vám do nového roku jen to dobré a někdy zase nashledanou na stránkách
zpravodaje.
Za ZO ČSV Machov Josef Krba, jednatel

16. Z činnosti Dobrovolného svazku obcí Policko v roce 2009
Rok 2009 se rychle blíží ke konci a tak je čas pro hodnocení celoroční činnosti.
Nejinak tomu je i u DSO Policka.

Začátek roku byl věnován intenzivní přípravě projektové žádosti s názvem „Bezpečné
Policko“. Tento projekt zahrnoval vybudování bezdrátového místního informačního systému
(veřejného rozhlasu) a propojení členských obcí. Jeho další částí byla výstavba
městského/obecního kamerového dohlížecího systému a dále instalace měřičů okamžité
rychlosti. Projekt se ucházel o financování z Regionálního operačního programu NUTS II
Severovýchod. I přes náročnou přípravu, která zahrnovala předložení velkého množství
různých podkladů, bohužel nebyl projekt vybrán k financováním. Důvodem byl obrovský
zájem žadatelů o tento dotační program a tím pádem i nedostatek finančních prostředků na
pokrytí všech požadavků. Hledání dalších zdrojů financování pro tento projekt je v tuto chvíli
problematické.
Úspěšnější byl svazek při žádostech o dotace v rámci Královéhradeckého kraje.
Z Programu obnovy venkova získal DSO dotaci na projekt „Společné pódium Policka“.
Podařilo se zakoupit mobilní pódium o celkovém rozměru 8 x 4 m, včetně zastřešení. Plachta
pódia byla pořízena díky sponzorským příspěvkům různých firem. Celé pódium bylo již
možné vidět na Bezděkově a v Suchém Dole, část pódia pak např. na pouti v Polici nad
Metují nebo o nedávné první adventní neděli. V jarních měsících bude na webových
stránkách Policka zveřejněna nabídka na půjčování včetně ceníku. Pro obce, spolky a další
neziskové organizace z regionu DSO Policka je půjčovné zdarma. U těchto subjektů je pouze
třeba domluvit se o poplatku za montáž a demontáž, který ale není vysoký – podium a stan
mohou instalovat pouze k tomu vyškolené osoby. Pokud někdo plánujete využití části pódia
v interiéru ještě v zimních měsících, kontaktujte Helenu Ištokovou. Dále upozorňujeme, že je
třeba včas pódium zamluvit i na letní akce – přednost budou mít tradiční akce regionu a také
samozřejmě pořadí objednávek.
Další dotaci z Královéhradeckého kraje získal svazek na projekt „Technika pro údržbu
DSO Policka 2009“. V rámci projektu se nakoupila různá technika, která bude sloužit v
členských obcích DSO (2 ks traktůrků pro sečení hřišt – Police a Hlavňov, přívěsný vozík –
Bezděkov, motorová sekačka – Bukovice, svářečka, elektrocentrála, kotoučová pila –
Machov). Kraj také podporuje dotací poradenskou činnost a administrativu DSO Policka.
Svazek se dále podílí na projektech města, které jsou realizovány v rámci programu
přeshraniční spolupráce (projekty „Objevte Policko a Góry Stolowe“, „Podpora rozvoje
cestovního ruchu v regionu Stolových hor a Broumovských stěn“ – spolupráce na přípravě
projektových žádostí i samotné realizaci projektu). Dále pak na projektech svazu cestovního
ruchu Branka v rámci celého Kladského pomezí. Společně se Správou CHKO Broumovsko
zajišťuje Branka a DSO Policka koordinaci údržby lyžařských běžeckých tratí v Kladském
pomezí. Na tuto zimní sezónu jsou opět připraveny webové stránky – ty budou v dohledné
době fungovat nově na adrese http://ski.kladskepomezi.cz, kde budou aktuální informace o
lyžařských stopách na Náchodsku, Machovsku, Hronovsku, Jestřebích horách, Policku,
Teplicku, Adršpachu, Broumovsku, Janovičkách i sousedních Stolových horách. Zatím
stránky běží na stávajícím webu ski.policenadmetuji.cz. Branka obdržela i dotaci od kraje na
údržbu tratí, takže čekáme opravdu již jenom na sníh.
Děkujeme všem za jakoukoliv pomoc a podporu. V současné krizové době, kdy každá
obec řeší hlavně své nejdůležitější potřeby, je opravdu těžké najít společné náměty a
především finance na jejich realizaci. Přejeme tedy všem obcím - jejich vedení i pracovníkům,
obyvatelům i návštěvníkům – radostné vánoční svátky a do roku 2010 hodně zdraví, štěstí a
také přínosných akcí pro rozvoj celého regionu.
Helena Ištoková, tajemnice DSO Policka
Příští číslo vyjde v 5. týdnu 2010. Uzávěrka příspěvků ke dni 22.1.2010
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