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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
moje obvyklé úvodní informování tentokrát píšu v situaci, kterou ještě nikdo z nás nezažil.
Celosvětová pandemie koronaviru ovlivnila a určitě ještě bude ovlivňovat životy nás všech, a to jak
v soukromé rovině, tak i pracovní či společenské. Nikdo není schopen momentálně předvídat, jaká
opatření a na jak dlouho budou muset být, ani jakým způsobem nás všechny důsledky této situace
ovlivní. Myslím, že nyní není ani na místě přílišná kritika všech opatření a rozhodnutí, která se musela
učinit, ať už na nejvyšší úrovni, ale i na nižších stupních rozhodování. Jistě se opět najdou mezi námi
proroci, kteří vše vědí lépe a udělali by to jinak, ale jak se říká „po bitvě je každý generálem“. Určitě
bude lepší si uvědomit tu vlnu občanské sounáležitosti, která se i v naší obci zvedla při šití roušek,
pomoci sousedům či jiným spoluobčanům a poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili
a pomohli, nebo třeba jen respektovali přijatá opatření a svojí zodpovědností tak pomáhali a nadále
pomáhají ke zvládnutí současného nouzového stavu. Bude možná čím dál těžší přijmout skutečnost,
že se nejedná o dny či týdny, ale že ta zodpovědnost nás všech bude nutná po mnohem delší dobu. Přál
bych nám všem hodně sil, trpělivosti a vytrvalosti, abychom pandemii překonali a mohli se vrátit
k normálnímu plnohodnotnému životu, i když možná už nikdy nebude takový, jako byl před jejím
vypuknutím. A jsem moc rád, že právě v této těžké době se ukázalo, že i u nás v Machově máme řadu
obětavých lidí, kteří nemyslí pouze na sebe a jsou schopni a ochotni pomoci vším, co je v jejich silách.
Ještě jednou všem takovým děkuji a vážím si jejich přístupu.
Začátkem letošního roku došlo k dořešení restitučních nároků a velká většina lesních majetků
v Řeřišném přešla do vlastnictví Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově. Koncem března
se v návaznosti na tuto skutečnost na úřadu městyse uskutečnila schůzka tří subjektů zainteresovaných
na dalším řešení stavu komunikace po Řeřišném - Ing. Bláhy za Benediktinské opatství, Ing.
Hillermanna za Lesy ČR a zástupců městyse Machov. Bylo dohodnuto, že další vývoj, pokud jde
o majetkovou stránku věci, se bude ubírat k navrženému konečnému řešení, kdy ideální třetinu cesty
bude vlastnit každý z uvedených tří subjektů. Pokud jde o aktuální stav cesty, Lesy ČR se zavázaly
zajistit co nejrychleji dodávku štěrku na opravu nejhorších výtluků a městys se zavázal štěrk rozvozit
a pomocí vibrační desky alespoň provizorně spravit výtluky. V dohledné době Lesy ČR slíbily zajistit
prostřednictvím stavební firmy stržení povrchu cesty grejdrem a její vyspádování tak, aby dešťová
voda nezůstávala na vozovce a odtékala do okolí cesty. Nepříliš příznivou informací pak je, že veškeré
kůrovcové dřevo z okolí Signálu a dalších lokalit nad Řeřišným bude aktuálně těženo a odváženo –
jedná se o cca 3000 m3. Těžba byla projednána se všemi dotčenými orgány, Správa CHKO k těžbě
vydala soubor podmínek. Zástupce Benediktinského opatství závěrem slíbil náhradu veškerých
případných škod způsobených při přepravě dřeva a v průběhu dalších let pak také v rámci jejich
možností spoluúčast na průběžné údržbě cesty.
V Machově v dubnu započaly některé plánované práce na opravách místních komunikací. Firma
pana Dudka ve spolupráci s firmou Repare Trutnov provedly opravy a asfaltování těchto úseků:
- opravu, odvodnění a asfaltový kryt další části místní komunikace v Bělém od stávajícího konce
asfaltové komunikace směrem k rybníku až po poslední stavení čp. 78,
- asfaltový kryt na části místní komunikace u Sauerova mlýna – od napojení na komunikaci k Bělému
přes mosteček až po napojení na stávající asfalt,
- odvodnění prostranství pod Hubkovým kravínem v Nízké Srbské – vybudování nové dešťové stoky
se čtyřmi kanalizačními vpustěmi a asfaltový kryt na výkopovou rýhu,
- oprava podkladních vrstev a zhotovení asfaltového krytu na obecních přístupových komunikacích
k čp. 6, čp. 7 a čp. 102 v Nízké Srbské,
- vybudování odtokového žlabu na tzv. Maroulově cestě v Nízké Srbské a asfaltový kryt prostoru mezi
odtokovým žlabem a krajskou komunikací.
Dne 6. dubna vydal odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Náchod rozhodnutí o úplné
uzavírce silnice III/303.16 v úseku mezi křižovatkou „Na Mýtě“ a křižovatkou u obecního úřadu
Bezděkov, a to na dobu od 14. 4. do 31. 10. 2020. Důvodem je výstavba kanalizace v Bezděkově n. M.
Skutečná uzavírka však podle informací od starosty Bezděkova začne přibližně od 4. května. Objízdná
trasa bude vedena obousměrně z křižovatky „Na Mýtě“ přes Velké Petrovice a Polici n. Met.
do Bezděkova n. Met.

Začátkem dubna se ke mně dostaly také základní informace o realizaci opravy silnice č.
III/301.10 v úseku mezi Teplicemi nad Metují a Adršpachem. Od počátku dubna by mělo probíhat
frézování vozovky za úplné uzavírky dopravy v úseku od železničního přejezdu v Teplicích n. M. po
vjezd do Teplických skal. Pokračování prací v úseku mezi vjezdem do Teplických skal a Adršpachem
bude projednáno v průběhu května až června. Objížďková trasa pro současnou uzavírku zmíněného
úseku silnice bude vedena z Police n. Met. přes Vernéřovice a přes Jívku do Adršpachu.
Závěrem bych se zmínil o mobilních svozech nadměrného a nebezpečného odpadu, které firma
Marius Pedersen plánovala na jaro tohoto roku. Z důvodu omezení provozu v důsledku koronavirové
epidemie byly tyto svozy zrušeny a svozová firma navrhla realizovat svozy až v podzimním termínu.
S takovou variantou však nesouhlasíme a nyní jednáme o náhradních termínech ihned po zrušení
nouzového stavu. O výsledku jednání budeme informovat ve zpravodaji, mobilním rozhlasem či na
webu městyse.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů z evidence obyvatel k 31. 3. 2020 bylo v Machově hlášeno k trvalému
pobytu celkem 1.079 obyvatel. V uplynulém období zemřel 1 občan a narodil se 1 občánek.

Společenská kronika
V měsíci dubnu 2020 slaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
- paní Jaroslava Hubková z Nízké Srbské – slaví 90 let,
- paní Jarmila Mazurková z Nízké Srbské – slaví 80 let,
- pan Bohumil Straube z Machovské Lhoty - slaví 80 let.
V měsíci únoru 2020 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Irena
Crháková z Machova – dožila se 80 let.
Všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Úřední hodiny Úřadu městyse Machov pro veřejnost od 20. 4. 2020
Ministerstvo zdravotnictví vydalo v souvislosti se zabráněním šíření nákazy koronavirem
mimořádné opatření, kterým se obnovuje činnost orgánům veřejné moci a správním orgánům ve
standartních úředních hodinách, avšak za dodržení zvýšených hygienických požadavků. Pro Úřad
městyse Machov tak platí od pondělí 20. dubna následující:
- úřední hodiny pro veřejnost jsou: Po a St 8,00 hod – 12,00 hod 13,00 hod. – 17,00 hod.,
v ostatních dnech je úřad městyse pro veřejnost uzavřen;
- je omezen osobní kontakt zaměstnanců úřadu s veřejností na nezbytně nutnou úroveň, aby případné
karanténní opatření zaměstnanců úřadu neohrozilo funkčnost celého úřadu;
- pro kontakt veřejnosti s úřadem je upřednostněn písemný, elektronický či telefonický kontakt
před osobním kontaktem;
- v případech, kdy nelze záležitost vyřešit jinak než osobně, si občan přivolá některého z pracovníků
úřadu prostřednictvím zvonku u vchodových dveří úřadu. Po zvážení, zda skutečně nelze vyřešit
záležitost jinak než osobně, bude občanovi umožněn přístup na úřad za dodržení nařízených
hygienických opatření – zakrytí dýchacích cest, dezinfekce rukou, příp. použití jednorázových rukavic,
odstup min. 2 metry od úředníka. V případě osobního kontaktu bude obsluhován v kanceláři úřadu
vždy maximálně jeden občan;
- platební styk občanů s úřadem bude prováděn bezhotovostním způsobem;
- splatnost místních poplatků (poplatku za odpady, poplatku za psy) se prodlužuje do 30. června 2020.

Změna využití velkokapacitních kontejnerů na bioodpad od 20. 4. 2020
Úřad městyse upozorňuje občany, že dnem 19. 4. skončila možnost odkládání větví a jiných
pevných biologicky rozložitelných částí stromů a keřů do velkokapacitních kontejnerů rozmístěných
v obci. Od 20. 4. slouží kontejnery pouze pro trávu, květiny a jiné měkké biologické odpady.

3. Stomatologická pohotovost v květnu 2020
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci květnu 2020 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
1. 5. MUDr. Ogriščenko, VEBA Broumov - Olivětín
491 502 425
2. 5. MUDr. Neoral ml., ZS Police n.M.
491 541 654, 602 333 427
3. 5. MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084
8. 5. MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844
9. 5. MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n. M.
602 333 460
10. 5. MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 398
16. - 17. 5. MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí, Školní 196
491 582 381
23. - 24. 5. MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 132
30. - 31. 5. MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV
775 717 666

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 22. 4. 2020 se uskutečnilo 2. letošní zasedání zastupitelstva městyse. Na programu bylo
projednání následujících bodů:
- schválení dodatků nájemních smluv – pronájem lesních pozemků DSO Lesy Policka,
- souhlas se zpracováním žádosti o dotaci na přístavbu hasičské zbrojnice v Nízké Srbské,
- schválení pachtovní smlouvy na pacht (pronájem) obecní restaurace v čp. 119,
- souhlas s umístěním sídla firmy založené k provozování restaurace na adrese Machov čp. 119,
- souhlas s dočasným odpuštěním nájmů z nebytových prostor v majetku městyse Machov v době
nouzového stavu pro ordinace lékařů a podnikatele,
- schválení návratné finanční výpomoci pro DSO Policko na předfinancování dotačního projektu
„Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko“,
- aktualizace Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce kotelny ZŠ Machov“,
- schválení Závěrečného účtu městyse Machov za rok 2019,
- schválení Rozpočtového opatření č. 1/2020,
- projednání investičního záměru rekonstrukce mostu v havarijním stavu na místní komunikaci
v Nízké Srbské (od Hašplových směrem na Peterák),
- záměr prodeje podílu na obecních garážích v Machovské Lhotě,
- záměr odkupu garáží od TJ Jiskra Machov,
- schválení finančního daru pro SDH Bělý,
- majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací do Bělého – směny pozemků,
- návrh na majetkové řešení komunikace po Řeřišném (nyní v majetku Lesů ČR) a další.

5. Okénko z naší školičky
Vážení rodiče, žáci, učitelé,
chtěla bych Vám touto cestou velmi poděkovat za Vaši dosavadní práci v této nelehké době.
Cítím obrovskou hrdost k Vám všem, kteří jste se k této mimořádné a nečekané situaci dokázali
profesionálně postavit. Říká se, že hodnotu věcí často dokážeme docenit až ve chvíli, kdy si zcela
uvědomíme, že je můžeme ztratit. Nepřítomnost žáků ve škole a výuka na dálku byla pro nás i vás
zcela novou situací. Přinesla s sebou spoustu otázek a výzev, ale také problémů, zejména těch
technických. Máme za sebou první společný měsíc distanční výuky. Dovolte mi ještě jednou
poděkovat za Vaši dosavadní práci, ale také za tu budoucí, která nás teprve čeká. Pevně věřím, že se
nám společně podaří současná mimořádná opatření ve školství zvládnout.
A jak se říká: „Všechno zlé je k něčemu dobré.” Čas o jarních prázdninách jsme věnovali
vymalování tříd a opravě chodeb na prvním stupni. Barevnou změnou prošla také školní jídelna a
učebna dějepisu na druhém stupni. V jídelně, v 7. a 8. ročníku jsme vyměnili původní linoleum za
nové. Velké rekonstrukci se nevyhnou ani žákovské šatny. Kancelář vedoucí školní jídelny jsme

přestěhovali do prvního patra nové budovy a bývalé prostory využijeme pro vybudování nové šatny
pro žáky první až třetí třídy. V posledním patře staré budovy dokončujeme nově vzniklou žákovskou
knihovnu. Protože jsme vzhledem ke vzniklé situaci byli nuceni zrušit ve škole dny otevřených dveří,
připravujeme pro vás a děti virtuální prohlídku budovy.
6. dubna se konal také zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku. Poprvé bez osobní
přítomnosti dětí ve škole. 1. září 2020 přivítáme mezi sebe 13 nových prvňáčků, 8 chlapců a 5 dívek.
Do školní lavice tak zasednou nejen děti z Machova, ale také blízkého Bezděkova a Police nad Metují.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům za součinnost při netradiční formě zápisu. Pokud dojde ke
zlepšení současného stavu, rádi bychom slavnostně pasovali budoucí prvňáčky na konci června.
Otevření provozu mateřské školy
Ministr Ing. Robert Plaga, Ph. D. doporučil školky otevřít 25. května. V současné době čekáme na
manuál, který epidemiologové slíbili připravit do konce dubna.
Otevření provozu základní školy
Vláda v úterý 14. dubna představila plán postupného otevírání škol. Od 25. května bude podle
ministerstva návrat dětí na první stupeň základní školy dobrovolný. Mohou zůstat doma, výuka na
dálku bude probíhat dál. Jsem si plně vědoma rizik, které toto rozhodnutí přináší a vím, že rodiče
nebudou mít rozhodování, zda pustit své dítě do školy, vůbec jednoduché. Se všemi bezpečnostními
opatřeními seznámím rodiče našich žáků na stránkách školy, ale také emailem.
Děkuji za Váš čas věnovaný výše uvedeným řádkům, s přáním mnoha sil do další spolupráce
a úctou
Ing. Bc. Hana Lelková, ředitelka ZŠ a MŠ Machov

6. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
Základní škola a Mateřská škola Machov,
okres Náchod
vyhlašuje podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2020/2021
Termín zápisu: 15. 5. 2020
Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole!
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj.
žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně anebo v elektronické podobě. Přihlášku je
tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte v den zápisu od 8.00 hod. do 12.00 hod. (nutná
domluva předem na tel. 732 986 013, z důvodu zabránění vyšší koncentrace osob v prostorách školy).
Zákonní zástupci dítěte k žádosti o přijetí, dotazníku a čestného prohlášení k očkování dítěte (uloženo
na www.skolamachov.cz – Dokumenty – Mateřská škola) přiloží také prostou kopii svého občanského
průkazu, rodného listu dítěte, průkazu zdravotní pojišťovny dítěte a kopii očkovacího průkazu dítěte.
Kritéria pro přijetí najdete na www.skolamachov.cz – Dokumenty - Mateřská škola

7. Inzerce

8. Informace k hospodaření s odpady v obci za rok 2019
Systém sběru, třídění a odstraňování odpadů na území městyse Machov je v posledních letech
celkem stabilizovaný. Likvidaci komunálního odpadu, produkovaného na území městyse je zajištěna
prostřednictvím firmy Marius Pedersen,a.s. (zbytkový komunální odpad, objemný odpad, plasty, sklo,
papír, jedlé oleje a tuky), část likvidujeme odvozem vlastními prostředky (komunální odpad
z odloučených míst, ze hřbitovů, z lapáku písku na ČOV, bioodpad).
V obci je zřízeno celkem 11 sběrných míst na tříděný odpad, kde je možné ukládat směsné plasty
a nápojové kartony, barevné i bílé sklo a papír a kartony, jedlé tuky a oleje. Celkem je instalováno 43
kontejnerů na tříděný odpad. Kapacita je vcelku dostatečná, pokud nevázne odvoz ze strany firmy
Marius Pedersen, a.s. (výpadky byly v zimním období u hůře přístupných lokalit) a systém není

zneužíván podnikateli k likvidaci odpadu z výroby. Pro sběr jedlých tuků a olejů jsou na dvou
sběrných místech (pod Hubkovými a za nákupním střediskem) umístěny červené popelnice (lze vhodit
pouze v uzavřených kanystrech nebo lahvích. Druhou možností, jak se zbavit přepálených jedlých
olejů, je umístění řádně uzavřené plastové láhve na víko vlastní popelnice s komunálním odpadem.
Kromě toho městys Machov zajišťuje prostřednictví firem Asekol, Elektrowin a Ekolamp sběr
nepotřebného elektroodpadu a pro Diakonii Broumov sběr starého ošacení (sběrné místo je zřízeno ve
skladu nákupního střediska, kontejner na drobný elektroodpad je umístěn také v Bělém).
Biologicky rozložitelný odpad z domácností a zahrad je sbírán celoročně - je možné ho odkládat na
dvou sběrných místech (u kravína v Machovské Lhotě a u kravína v Nízké Srbské), větve ze zahrad na
sběrném místě u ČOV. Bioodpad od loňského podzimu je možné odkládat do velkoobjemových
kontejnerů, rozmístěných od března do konce listopadu na 5 místech v obci.
Sběrné místo na kovy je zřízeno za garážemi TJ Jiskra naproti Lokvencovým.
Městys Machov nezajišťuje likvidaci stavebního odpadu. Jeho odvoz na řízenou skládku si musí
každý občan zajistit sám.
Systém nakládání s komunálními odpady je stanoven obecně závaznou vyhláškou městyse č.
6/2018. Doporučujeme všem občanům se s ní seznámit, je zveřejněna na webových stránkách městyse.
Svoz komunálního odpadu je prováděn pravidelně 1 x za 14 dní - svozovým dnem je čtvrtek vždy
v sudém týdnu, svoz plastů každý týden ve středu, svoz papíru 1 x za 14 dní v úterý a svoz skla
nepravidelně dle naplněnosti kontejnerů. Likvidace nebezpečných odpadů a objemných odpadů je
prováděna 2 x ročně mobilními svozy. Ostatní odpady jsou odváženy vždy dle naplněnosti nádob.
K úhradě provozu odpadového systému městyse je zaveden poplatkový systém (poplatek platí
každá osoba hlášená k trvalému pobytu v Machově a majitel rekreačního objektu na území městyse).
Výše poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019 a od roku 2020 činí 600 Kč.
Do systému hospodaření s odpady je také zapojena většina podnikatelů (jak fyzických osob
podnikajících, tak právnických osob se sídlem či provozovnou na území obce). Výše poplatku je zde
stanovena dohodou dle výše produkovaného odpadu. Podnikatelé tak mají stejnou možnost likvidace
komunálního i tříděného odpadu z nevýrobní činnosti, tak jako občané. Celkem je jich zapojeno 33.
Množství jednotlivých sebraných odpadů se v posledních 10 letech nijak výrazně nemění
celkově se spíš částečně snížilo a to díky tomu že probíhá oddělený sběr bioodpadu, starého ošacení,
starých elektrospotřebičů aj..
Komunálního odpadu (včetně objemného) bylo v loňském roce sebráno celkem 222,7 tun, plastů
26,2 tun, skla 19,6 tun, papíru 15,8 tun, ostatních odpadů (nebezpečné, pneumatiky, kovy) – 12,8 tun.
Celkem tedy všech odpadů – 297,1 tun. Každý z nás v roce 2019 vyprodukoval 274,8 kg odpadů a
z toho vytřídil 73,6 kg využitelných odpadů. Vychází tak, že k dalšímu využití jsme odevzdali zhruba
25% z celkového množství vyprodukovaného odpadu. Stále to není mnoho, protože statistiky uvádějí,
že v komunálním odpadu je minimálně 40% využitelných složek. Nicméně podíl vytříděných složek
se v Machově každým rokem zvyšuje a ve srovnání s celostátními daty jsme dost nad průměrem - v r.
2018 se v ČR vyprodukovalo 351 kg na obyv. a z toho se vytřídilo 16% využitelného odpadu.
V rámci zpětného odběru bylo sebráno téměř 5 tun vysloužilých elektrospotřebičů.
Náklady na zajištění odpadového systému v obci činily v loňském roce 972.871,- Kč – z toho
největší položku činí likvidace směsného komunálního odpadu včetně objemného – 642.794,- Kč, sběr
a likvidace tříděného odpadu nás přišel na 292 205 Kč. Náklady se každým rokem zvyšují, např. o 10
let dříve v r. 2009 to bylo „pouze“ 702.876,- Kč. Problémy jsou s odbytem plastů a v důsledku
kůrovcové kalamity i s likvidací odpadového papíru. Do výše uvedených nákladů nejsou navíc
zahrnuty výdaje na likvidaci bioodpadů, likvidaci odpadů z ČOV, výsyp košů, obsluhu a úklid
sběrných míst, likvidace vznikajících skládek …, které z větší části městys zajišťuje vlastní technikou
a pracovníky, které se mohou pohybovat ve výši cca 140 000 Kč.
Celkové příjmy obce v odpadovém hospodářství v roce 2019 činily 854.667,- Kč, z toho na
poplatcích od občanů a podnikatelů se vybralo celkem 657.974,- Kč. Část nákladů je kompenzována
příjmy od společnosti EKO-KOM, jež zastupuje výrobce obalů, kteří na jejich likvidaci přispívají a
prostřednictvím EKO-KOMu jsou náklady na třídění odpadů (dle množství vytříděných odpadů)
kompenzovány obcím. Celkem jsme na odměnách od EKO-KOMu v loňském roce získali 183,5 tis.
Kč. Další finanční prostředky poskytují firmy, které zabývají likvidací elektroodpadů – Asekol,
Elektrowin a Ekolamp – od kterých obec získala v rámci motivačních programů 13,2 tis. Kč.

Celkově tedy městys Machov na likvidaci komunálních odpadů doplácel v loňském roce téměř
120 tis. Kč, celkově pak na odpadové hospodářství až 260 tis. Kč. Proto také od letošního roku, po
10 letech došlo ke zvýšení poplatku od občanů a živnostníků, které by mělo tento deficit částečně
eliminovat.
Na závěr znovu několik připomínek a postřehů k likvidaci odpadů.
Prosíme Vás, abyste do kontejnerů umisťovali pouze odpad, který tam patří (jsou barevně odlišeny, je
uvedeno také na samolepkách).
Upozorňujeme, znovu že do kontejnerů na sklo nepatří drátové sklo, lepené sklo + autoskla, zrcadla,
žárovky aj., jež obsahují příměsi, které z nich nelze odstranit a pro recyklaci skla se již nehodí. Ty
odhazujte do své popelnice. To platí i o keramice a porcelánu.
Stále prosíme, abyste do kontejnerů na papír neodkládali celé prázdné krabice. I jedna nesložená nebo
nesešlapaná krabice dokáže kontejner zaplnit a ostatním nezbývá nic jiného než odložit papír vedle
kontejneru a ponechat ho na dešti. Takže, znovu Vás žádáme, krabice před uložením do kontejnerů
nejprve rozložte, popř. sešlapejte. Rovněž tak plastové láhve – před odhozením do kontejneru je
sešlápněte.
Sběr bioodpadu.
Kontejnerový sběr je organizován tak, že vždy v březnu (dubnu) a pak v listopadu (prosinci) probíhá
sběr větví ze stromů a keřů a v období duben – listopad probíhá sběr pouze nedřevitého odpadu, t.j.
trávy, květin, plevele, drny, zbytky rostlin, listí, sena, slámy, popele ze spalování dřeva, dřevní štěpky,
spadaného ovoce, zeleniny. Kontejnery jsou označeny příslušnými informačními tabulemi. Prosíme
Vás, abyste příslušný druh sběru respektovali a nesypali do trávy větve a naopak a odvezli je na
příslušná sběrná místa u kravína v M. Lhotě, Nízké Srbské (tráva …) nebo u ČOV (větve) !!!
Likvidace stavebního odpadu.
Městys Machov v rámci odpadového systému nezajišťuje sběr a likvidaci stavebního odpadu. Beton,
cihly, střešní tašky, směsi těchto materiálů, asfalt, zemina a kamení jsou klasifikovány jako odpad a
dle toho s nimi je potřeba nakládat, tedy likvidovat v souladu se zákonem o odpadech na řízených
skládkách, případně ve firmách, zabývajících se recyklací těchto odpadů.
Pokud tedy něco přestavujete, bouráte … musíte sami na své náklady zajistit odvoz a uložení na
řízené skládce – pro Machov je nejbližší skládka Společnosti Horní Labe a.s. ve Starém Rokytníku
u Trutnova, tel. 493 646 170, e-mail – shl@mariuspedersen.cz, provozní doba Po – Pá 7:00 – 15:30.
Zde je možné uložit veškerý stavební i komunální odpad, kromě nebezpečného. Cena za uložení
stavebního odpadu činí 280 – 350,- Kč/t.
Bližší variantou je recyklační společnost Envistone spol. s r.o., provozovna Velké Poříčí
(u „Železňáku“), tel. 777 810 389, provozní doba 7:00 – 15:30, So – 7:00 – 12:00. Recyklují zde
stavební směsi, beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfalt, zeminu a kamení, cena zde činí 180 –
540,- Kč/t dle druhu odpadu.
Ing. Miroslav Kryl

9. Sezona 2019-2020 Borského klubu lyžařů Machov
Nejprve trochu statistiky, abyste měli o nás více informací:
- BKL Machov má k 31. 12. 2019 – 167 členů. Z toho je 96 dětí a 71 jich pravidelně trénuje.
- pro svoji činnost jsme si průběžně pořídili čtyřkolku Polaris, sněžný skůtr SKIDOO a jednu novější rolbu
Prinoth a starou rolbu Lavina 1000 a dále jedno sněhové dělo.
- v říjnu 2019 jsme podali 7 grantů, které byly úspěšné. Z jednoho z nich, který byl společný - BKL s našim
členem a mistrem Evropy v golfu hendikepovaných - jsme získali peníze na zakoupení dodávky FORD Transit.
Konečně můžeme naložit osm dětí a vyjíždět na tréninky a závody včetně celého potřebného vybavení.
Zpráva běžeckého úseku
Letní část přípravy jsme společně odstartovali na tradičním týdenním soustředění na Stříbrném rybníku
v Hradci Králové na počátku srpna. Tentokrát už jsme museli zabrat tři dvanáctilůžkové chatky a celé
soustředění se parádně vyvedlo. Po návratu domů jsme začali pravidelně trénovat a účastnit se závodů.
Vyzdvihnout je třeba povedený domácí Borský kros, na kterém startovalo rekordních 308 závodníků, z nichž

více než 50 jich startovalo za BKL Machov nebo bylo z Machova. Na podzimní soustředění na konci října jsme
nemohli vyrazit opět na Bedřichovku, kterou si více než rok dopředu zamluvili skauti. Jelikož jsme nechtěli
opustit vynikající terény v údolí Divoké Orlice, tak jsme sháněli v okolí, leč sehnat ubytování pro více než 30
lidí na jednom místě nebylo jednoduché. Naštěstí nám vyšla snad poslední varianta a soustředění se uskutečnilo
v Ośrodku wypoczynkowym Orlica v polské Rudawě, kde nám opět vyšlo vše skvěle od počasí, polohy až po
výbornou kuchyni od paní Agnieszky. Děti odtrénovaly zejména na kolečkových lyžích kvalitní tréninky
a některým se splnilo přání zahraničního soustředění, leč ani ne 100 metrů od hranice - Divoké Orlice.
První lyžování na sněhu jsme tradičně absolvovali na zimním soustředění od 7. do 14. prosince na
Černé hoře v hotelu Černá bouda, kde se o nás noví provozovatelé perfektně starali. A ačkoliv ještě tratě
neupravovala rolba, protože bylo asi 20 cm sněhu, tak nám počasí celý týden přálo a my mohli trénovat jak
klasiku, tak i bruslení a za celý týden někteří zvládli až 13 tréninků na běžkách. Týden po soustředění jsme již
vyzkoušeli závodní atmosféru na prvních závodech sezóny - Velké ceně Jilemnice na Horních Mísečkách.
Závodní vrcholy zimy byly dané - Zimní olympiáda dětí a mládeže (ZODM), MČR, Český a krajský
pohár. Pro starší žactvo ročníků 2006 a 2007 byla prvním vrcholem Zimní olympiáda dětí a mládeže, na kterou
se z každého kraje mohli nominovat dva závodníci a dvě závodnice z ročníku. My máme silný ročník 2006,
v kterém si s nominací bez problémů poradili Ema Ducháčová, Aneta Gultová a Lukáš Doležal. Z osmi
reprezentantů Královéhradeckého kraje byl BKL Machov po dvou letech opět zastoupen největším počtem
reprezentantů ze všech krajských klubů. ZODM se konala od 19. do 24. ledna v Karlovarském kraji. Po
slavnostním zahájení v Karlovarské hokejové aréně se běžecká výprava ubytovala na Božím Daru. Bohužel
v Krušných horách panovaly špatné sněhové podmínky a tak byly první závody klasickou technikou přeloženy
na tratě v německém Fichtelbergu, na který to ale nebylo daleko, asi jako z Machova do Nouzína. V pondělí si
závodníci prohlédli areál na Fichtelbergu, který se připravoval zejména na únorové mistrovství světa juniorů a
závodníků do 23 let a v úterý se šlo na první závody. V přímém přenosu České televize v běhu klasickou
technikou na 3 km se nejvíce dařilo Lukášovi, který obsadil neoblíbené čtvrté místo o šest desetin za bronzem.
Ema doběhla 6. a Aneta 10. Vzhledem k tomu, že se na pódiu vyhlašovalo a oceňovalo prvních šest závodníků,
tak si plyšovou veverku a další ceny odnesli Lukáš a Ema. Hned druhý den se jel závod volnou technikou,
tentokrát na provizorní trati na louce podél lesa u Božího Daru, kde zbyl sníh. Nám to velmi připomínalo naše
tréninkové tratě na louce podél lesa z Vostré hory ke Karlovu. Holky jely jako v klasice dva okruhy 1,5 km
dlouhé, Lukáš si dal okruh třikrát. Životní závod zajela Aneta, která byla dokonce na mezičase po prvním kole
na druhém místě, leč ve druhém jí trochu došlo, ale i tak z toho bylo parádní šesté místo, sedm vteřin od medaile.
I ona se tak dočkala pódiového umístění. Dvě vteřiny za Anet dojela Ema na osmém místě. Po bramborách
z klasiky si spravil chuť Lukáš a ve své silnější disciplíně vybojoval parádní stříbrnou medaili a my mohli
slavit i první medaili pro BKL Machov. Ve čtvrtek byl na programu třetí závod ve třech dnech a to smíšená
štafeta volnou technikou. Závod se konal na stejné trati na Božím Daru u Jahodové louky, jako středeční závod.
Do šestičlenné reprezentace Královéhradeckého kraje se podle předchozích výsledků na ZODM nominovali
všichni machovští závodníci. Štafeta na 6 x 1,5 km ve složení Polonská Eliška, Ducháčová Ema, Gultová
Aneta, Síč Alexandr, Kudlej Štěpán a Doležal Lukáš bojovala parádně a zle zatápěla i favorizované štafetě
Libereckého kraje. Leč týmu chyběl ještě jeden silnější kluk a tak Lukáš, jako finišman sice stahoval, ale
nakonec dojel do cíle pro vynikající stříbrnou medaili se ztrátou 14 sekund na zlato a s náskokem půl minuty na
bronz. Jelikož polovina závodníků ve štafetě byla z Machova, tak si nakonec svého vystoupení dojeli všichni
naši závodníci do Karlovarské arény pro medaili, kterou obdrželi v rámci slavnostního zakončení ZODM.
Osobně pak předsedovi klubu gratulovali hejtman a dva radní Královéhradeckého kraje.
První závody Českého poháru (ČP) staršího žactva se konaly 8. a 9. února ve Vimperku. V sobotu byl
na programu Norský sprint klasicky. V kvalifikaci dojela v kategorii U14 Ema Ducháčová 6., Aneta Gultová 11.
a v kategorii U15 Veronika Nyklíčková 24. V rozjížďkách se startovalo po šesticích, podle kvalifikace. V první
rozjížďce se holkám nedařilo a všechny sestoupily do horší rozjížďky. Poslední druhá rozjížďka nám však
přinesla plno radosti a všem holkám se naopak moc vydařila. Ve finále tak Ema skončila na 7. místě, Aneta na
14. místě a svůj životní závod si odjela Veronika Nyklíčková, která po pouhých dvou letech, co začala trénovat
na běžkách v našem klubu, si dojela pro první bod v ČP za 25. místo. Bodovat v ČP není žádná sranda, je na to
zpravidla potřeba umístit se v první třetině výsledkové listiny. Na nedělní individuální závod volnou technikou
tým doplnil Lukáš Doležal a vedlo se mu znamenitě, když si dojel pro třetí místo. Holky unavené po sobotních
sprintech v teplých podmínkách skončily na: Ema 18., Aneta 20., a Veronika 36. místě.
Druhý ČP a zároveň MČR se mělo konat od 28. února do 1. března ve Vysokém nad Jizerou. Kvůli
nedostatku sněhu bylo přeloženo na Horní Mísečky, kde panovaly pravé zimní podmínky. V pátečním Norském
sprintu volnou technikou v kvalifikaci byli: 52. Šrůtková Barbora v U13, 12. Ema Ducháčová, 18. Aneta Gultová
a 4. Lukáš Doležal v U14, 49. Veronika Nyklíčková v U15. Ve finálových rozjížďkách dojeli: Barbora 48.
v U13, Aneta 11. a Ema 14. v U14, Veronika 52. v U15. Lukáš byl po souboji na trati a dojetí první rozjížďky
v restauraci Stopa zákeřně a bez varování zezadu napaden a inzultován závodníkem Smejkalem z Jablonce. Po
otřesu již Lukáš do finálové rozjížďky nenastoupil a odpočíval před sobotním MČR ve skoku a Severské
kombinaci v Harrachově, závodník Smejkal byl Jury diskvalifikován. V sobotu byl na programu mistrovský

závod klasickou technikou startovaný intervalově. V kategorii U 13 dojela Barbora 48., v U14 Ema 13. a Aneta
14., v kategorii U15 Veronika 42. V neděli byly na programu štafety pro sloučené kategorie U13 a U14 (2007 a
2006) a stíhací závod klasickou technikou pro kategorii U15. V neděli se nám bohužel nepodařilo v těžkých
podmínkách úplně trefit mázu a naše štafeta ve složení Ema, Aneta, Barbora dojela na 23. místě z 38 štafet.
Veronika ve stíhačce dojela 43.
Třetí ČP staršího žactva a závody Hledáme nové talenty mladšího žactva, se měly konat 21. a 22. března
v Novém Městě na Moravě a BKL Machov mělo reprezentovat 13 závodníků. Na začátku března stihli ve
Vysočina aréně odzávodit bez diváků biatlonisté při světovém poháru v biatlonu, bohužel na naše závody již
kvůli Korona viru nedošlo a byly kompletně zrušeny, stejně jako ostatní závody do konce března. V celkovém
hodnocení ČP staršího žactva se počítaly tři nejlepší výsledky ze čtyř konaných závodů. Na 10. místě se umístila
Ema Ducháčová, 13. Aneta Gultová a 19. Lukáš Doležal v kategorii U14 - 2006; Veronika Nyklíčková na 39.
místě v kategorii U15 - 2005. V Mistrovství ČR v běhu na lyžích smíšených družstev staršího žactva se BKL
Machov umístil na 18. místě z 43 klubů, které v sezóně bodovaly. Medaile v družstvech brali 1. Ski klub
Jablonec n.N., 2. Slovan Karlovy Vary, 3. Fenix Jeseník. Nejvíce bodů pro klub přinesli naši závodníci z ročníku
2006, pár bodů přidaly i Barbora Šrůtková a Veronika Nyklíčková, celkem jsme získali 133 bodů.
V Krajském poháru žactva (KP) ročníků 2011 - 2005 se započítávaly dva nejlepší výsledky z pěti
podzimních krosů a tři nejlepší výsledky ze čtyř závodů na běžkách. Tento ročník KP byl opět pro BKL Machov
úspěšný. Ne jenom, že bodoval rekordní počet 28 našich závodníků, ale získali jsme i osm umístění na stupních
vítězů v celkovém hodnocení. Z vítězství v KP se radovali: Kráčmarová Anna (2009) a Ducháčová Ema (2006);
druhá místa brali: Strnad Václav (2011), Ducháč Patrik (2010), Gultová Aneta (2006), Nyklíčková Veronika
(2005); na třetím místě se umístili: Doležalová Tereza (2008), John Jan (2005).
Počasí nám v zimě moc nepřálo a na lyžích jsme se v Machově téměř nesvezli. Naštěstí jsme se mohli
opět spolehnout alespoň na trochu sněhu na námi upravovaných tratích pod Hejšovinou, kde bylo možné lyžovat
v lednu a únoru. Za dobrými podmínkami a kvalitně upravenými tratěmi někteří naši závodníci dojížděli do
poloviny ledna do Vrchlabí na uměle zasněžované a osvětlené tratě, kde v posledních letech za nemalé podpory
města se stále vylepšuje vyhlášený a hodně navštěvovaný nový sportovní areál Vejsplachy. Od poloviny ledna
již byla zpřístupněna pro nás nedaleká Duszniki arena, kde naštěstí můžeme bez problémů trénovat. Letos se
v Dusznikách odbyl i jeden závod Krajského poháru Královéhradeckého kraje přeložený z Police a také závody
českého Středečního poháru a polské závody pojmenované Turbobiegy, na kterých naši závodníci posbírali
cenné zkušenosti. Na tréninky se každé pondělí od 16:00 hodin pravidelně scházeli i naši nejmladší sportovci
neboli skupina přípravky.
Aktuálně jsme si trochu odpočali po závodní sezóně, a jakmile to situace dovolí, začneme opět společně
trénovat. Také naši olympijští medailisté ze ZODM si ještě chvíli budou muset počkat na slavnostní ocenění od
vedení Královéhradeckého kraje, jelikož se after party pro medailisty z KH kraje zatím odložila na neurčito.
Nyní nám nezbývá, než aby zatím každý sportoval sám a tím přispíval svému tělu k dobrému zdraví.
Zpráva úseku severské kombinace.
Naše tréninky se oproti běžcům musely přenést do vzdálenějších míst, protože pro Lukáše Doležala a
Jana Johna jsou již machovské můstky malé. Ty využíval pouze Vítek Rücker. Oba starší kluci trénovali na
můstkách v Česku – Lomnice, Liberec, Rožnov a Frenštát a v zahraničí – Polsku, Německu, Rakousku a
Slovinsku. Běžeckou část jsme trénovali v Machově a okolí. Výborné tréninky na sílu byly výjezdy po nové
silnici z Machova na Karlow.
Přetrvávající problémy - v Liberci v zimní sezoně můstky neupravené a v Harrachově nevyjasněné
majetkové záležitosti nás donutily trénovat v prosinci v Planici (SLO), Seefeldu a Ramsau (AUT). Všechny tyto
drahé, ale nutné výjezdy si závodníci platili sami. Situace se změnila před Silvestrem a tak jsme mohli od ledna
začít jezdit na skokanské tréninky do Harrachova na K 70 metrů.
První republikové klasifikační závody (RKZ) v severské kombinaci se uskutečnily až 25. 1. 2020
v Lomnici nad Popelkou jen pro žactvo. Zde si Vítek Rücker doběhl pro 5. místo v kategorii žáci 9-10 let.
Dalším závodem byl RKZ 8. 2. v Harrachově. Víťovi začala přicházet forma a tak obsadil 3. místo. Jan
John v kategorii dorostu skončil na stříbrné pozici.
15. 2. zavítali závodníci opět na RKZ do Lomnice nad Popelkou. Za krásného teplého počasí se Víťovi
opět závod vydařil a skončil na 2. místě.
Ve dnech 20. - 23. 2. se Lukáš Doležal, jako člen českého reprezentačního výběru v severské kombinaci,
zúčastnil zimních mezinárodních závodů mládež ročníků 2005-2006 a 2003-2004 OPA games v rakouském
Villachu. Jako druhý trenér českého teamu se k němu přidal i jeho otec Lukáš Doležal st. V sobotu byl
naplánován individuální závod na můstku HS 98 + běh 4 km, kde Lukáš závodil v kategorii 2005-2006. Jen pro
srovnání, v ČR měla v zimě Lukášova kategorie většinu závodů na můstcích HS 40. Už v tréninku Lukáš
předváděl povedené skoky a to potvrdil i v soutěžním kole, kdy dolétl na značku 86m a vybojoval parádní
7. místo. V běhu na velmi náročné trati podle očekávání své postavení ještě vylepšil a 3. nejrychlejším během se
posunul těsně za stupně vítězů na 4. místo. Tím si také vysloužil nominaci do nedělní štafety se staršími kluky

roč. 2003 - 2004. Našim kombiňákům se perfektně povedl skok a k údivu všech se po skokanské části usadili na
1. pozici před favorizovaným Německem a Rakouskem. Běh byla velká neznámá a hlavně to, jak se Lukáš
popere s o 3 roky staršími a o hlavu většími kluky na předposledním úseku. Lukáš přebíral štafetu na 5. místě v
těsném závěsu za Slovinskem a Francií. V průběhu svého úseku se společně s Francouzem zbavili slovinského
závodníka a předávali na 3. - 4. místě. Na posledním úseku za nás finišoval náš nejúspěšnější závodník z
letošního MS juniorů Šimek, ten si po velkém boji poradil s finišmanem Francie a naši kluci mohli slavit
historicky první štafetové podium pro ČR z takovéto akce!
Posledním závodem sezóny bylo MČR v Harrachově, které se konalo 28. - 29. 2. 2020. Vítek závodil
na můstku K 18m a Lukáš a Jenda na můstku K 70m. Všichni si vedli výborně. Vítek Rücker byl po pátečním
skoku na 8. místě, ale sobotním výborným během vybojoval svoji první mistrovskou medaili za 2. místo. Ještě
lépe se dařilo Lukáši Doležalovi, který vyhrál první část kombinace-skok a i v běžecké části byl nejlepší a získal
v kategorii 13-14 let zlatou medaili! Tolik už se nedařilo Jendovi Johnovi, který prodělal týden před závody
silnou chřipku a tak na můstku postrádal výbušnost. Nakonec v kategorii dorostu obsadil 5. místo. Nanominoval
se na poslední závod OPA cupu do Eizenerzu, ale to už byl na programu koronavirus a závody se neuskutečnily.
To byla závodní činnost klubu a po stránce rozhodcovské Daneš Raich styloval první zimní závod
světového poháru ve skoku v polské Wisle a Standu Jiráska jun. lyžařská federace FIS nominovala na největší
letošní závod mládeže – Olympijské hry – WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES 2020 v Lausanne ve
Švýcarsku jako asistenta technického delegáta. Tyto závody se konají stejně jako „velké“ Olympijské hry jednou
za čtyři roky. Dále ho FIS nominovala na světový pohár mužů v severské kombinaci do estonského Otepaa a na
závěr celého seriálu do německého Schonachu. První závod byl ale zrušen kvůli nedostatku sněhu a druhý kvůli
koronaviru.
Našim letošním úkolem je finančně náročné dokončení zasněžování běžeckého okruhu a mírného svahu
na sjezdování pro všechny machovské děti pod Hůrkou. Všechna povolení jsou vyřízená, jen zbývá zainvestovat
do nové technologie.
Děkujeme Vám všem, kteří podporujete náš Borský klub lyžařů Machov nebo nám alespoň fandíte.
S dětmi je to velice náročná, ale pěkná práce. Také děkujeme všem našim trenérům, kteří tuto práci vykonávají
po své pracovní době a všem členům, kteří vždy pomůžou, když je to zapotřebí.
Buďte všichni zdraví
BKL Machov

10. Příprava na léto v Kladském pomezí je v plném proudu
Ačkoliv nám zahájení letošní turistické sezóny překazily mimořádné události posledních týdnů,
nezahálíme a připravujeme spoustu novinek.
Jednou z nich je vydání letních turistických novin Kladského pomezí. Pro naše příznivce máme
dobrou zprávu, protože o ně rozhodně nepřijdou. Všechna mimořádná opatření nás „naštěstí“ zastihla
v době, kdy noviny vznikají, a díky tomu můžeme jejich obsah přizpůsobit současné situaci a jejímu
vývoji. Zároveň chceme co nejvíce zohlednit i aktuální potřeby našich partnerů. Na pultech
informačních center by se noviny měly objevit v půlce června. Kromě tištěné verze budou dostupné
také v elektronické podobě na našem webu www.kladskepomezi.cz.
A na co se v létě můžete těšit? Pro rodiny s dětmi chystáme další ročník oblíbené cestovatelské
hry Toulavý baťoh, díky které mohou zábavnou formou poznávat krásy našeho kraje a vyhrát
i některou ze zajímavých cen. Malí i velcí výletníci se v našem regionu mohou vydat po stopách
sourozenců Čapkových či Boženy Němcové. Za jejich odkazem vás zavedou projekty Čapek a Božena
200. Na webových stránkách www.karelcapek.cz a www.kladskepomezi.cz/bozenanemcova najdete
tipy na výlety do míst, kde tyto slavné osobnosti žili, ale také na místa známá z jejich literárních děl.
Pevně věříme, že i letošní cestovatelská nabídka Kladského pomezí bude pestrá a všichni
si užijeme pohodové léto plné zážitků s našimi nejbližšími.
Bc. Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností
Kladské pomezí, o.p.s.

11. Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
Vážení spoluobčané,
v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme
zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami
k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich
práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a náš městys by
nezůstal čistý a bez odpadků.
Děkujeme Vám!
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