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PALIVA POLICE NAD METUJÍ spol. s r.o.

TEL: 491 541 433
EMAIL: palivapolice@email.cz
www.palivapolice.cz
Zásobte se před zimními měsíci včas a za letošní ceny! Nečekejte na zdražení i u pevných
paliv!
Všechny druhy uhlí kromě koksu máme skladem. Své objednávky nám volejte nebo
pište, nebo si domluvte termín vlastního odvozu. Budeme se těšit na spolupráci.
V naší nabídce najdete také spoustu druhů baleného uhlí a briket a NOVĚ máme
skladem také BALENÉ PELETKY CAMELLOT EN PLUS A1.

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
dobrých zpráv se nám poslední dobou dostává stéle méně, stále častěji převažují ty horší či zcela
špatné. Bohužel i dnešní informování musím začít jednou horší zprávou – po dlouhých letech se náš
praktický lékař MUDr. Maršík rozhodl v souvislosti s postupným odchodem do důchodu ukončit
provozování své ordinace v Machově. Ke konci prosince letošního roku předává svůj obvod praktické
lékařce MUDr. Kláře Mědílkové, která automaticky převezme všechny pacienty registrované dosud
u MUDr. Maršíka. Problémem této změny pro pacienty z Machova je skutečnost, že nyní budou muset
dojíždět za novou praktickou lékařkou do ordinace v Hronově, MUDr. Maršík bude ještě nějakou
dobu ordinovat v Hronově společně s MUDr. Mědílkovou. K uvedené záležitosti bych chtěl pouze
doplnit, že jsme se společně s MUDr. Maršíkem snažili do poslední chvíle najít takové řešení, aby
v Machově ordinoval i nadále praktický lékař. Proběhla celá řada jednání s několika potencionálními
kandidáty na pokračování ordinace v Machově, ale bohužel jsme nyní vyčerpali všechny možnosti a
postupně všichni vytipovaní kandidáti převzetí machovského obvodu odmítli. Za sebe, a myslím si
že i za většinu pacientů navštěvujících machovskou ordinaci, bych chtěl i touto cestou poděkovat
MUDr. Maršíkovi za veškerou práci a nadstandartní péči o nemocné v Machově. Věřím, že se časem
najde nový zájemce o machovský obvod a poměrně dobře vybavená ordinace opět najde své uplatnění.
Zatím však nezbývá než vzít zavděk skutečností, že nikdo z dosavadních pacientů MUDr. Maršíka
nezůstane bez registrace u praktického lékaře, i když pro mnohé bude dojíždění do Hronova značnou
komplikací.
Další odstavec bych věnoval oblasti kultury – přestože pandemie nemoci Covid-19 opět nabírá
v rámci celé republiky na síle a těžko lze dopředu předvídat, zda bude možné pořádání naplánovaných
kulturních či sportovních akcí nakonec uskutečnit, chtěl bych upozornit na jejich nabídku v měsíci
listopadu:
- v neděli 14. listopadu městys Machov pořádá na sále Obecního domu divadelní představení –
tentokrát do Machova přijede osvědčený divadelní soubor J. K. Tyl z Meziměstí s komedií „S tvojí
dcerou ne“. Tento soubor u nás vystupoval již několikrát a vždy se jednalo o výbornou zábavu.
Nenechte si tedy ujít možnost zasmát se a odreagovat se tak v dnešní těžké době.
- několik kulturních akcí je naplánováno v souvislosti s blížícím se časem adventu. Machovská
organizace Českého svazu zahrádkářů pořádá na sále restaurace U Lidmanů v Machovské Lhotě
tradiční Vánoční výstavu – uskuteční se ve dvou dnech, a to v pátek a sobotu 19. - 20. 11.
- dvě podobné akce pak proběhnou o dalším víkendu. Nejprve v sobotu 27. 11. slavnostně rozsvítí
vánoční strom dobrovolní hasiči vedle autobusových garáží ve Lhotě, poté v neděli 28. 11. Přátelé Na
Městečku poprvé slavnostně rozsvítí na náměstí v Machově nový betlém.
- Cecilská zábava plánovaná na 6. 11. bohužel byla zrušena v souvislosti se zpřísněním opatření proti
šíření nemoci Covid-19.
V další části dnešního zpravodaje najdete bližší informace ke zmíněným akcím, ale i k některým
dalším, jako je Mikulášská merenda, či Veřejné sázení aleje z prostředků získaných za vítězství
jabloně U Lidmanů v soutěži Strom roku. Pokud tedy můžete a pokud to aktuální epidemiologická
situace dovolí, přijďte alespoň některé z akcí podpořit svojí účastí.
Z dalších záležitostí, týkajících se investičních akcí realizovaných v letošním roce v naší obci,
stojí za zmínku následující:
- Ministerstvo pro místní rozvoj nám zaslalo na účet dotační prostředky na spolufinancování
rekonstrukce místní komunikace v Nízké Srbské – obdrželi jsme 1,097 mil. Kč;
- Ministerstvo zemědělství nám zaslalo na účet dotační prostředky na spolufinancování projektu oprav
drobných sakrálních staveb v obci – obdrželi jsme 97 tis. Kč;
- v říjnu byla dokončena rekonstrukce plynové kotelny v nákupním středisku spočívající ve výměně
plynových kotlů a rekonstrukci rozvodů tepla;
- v uplynulém týdnu jsme požádali stavební úřad MěÚ Police n. Met. o kolaudaci dvou částí
stavebních úprav obecního hřbitova – stavbu kolumbária a vnitřního osvětlení hřbitova;
- v říjnu byla definitivně ukončena stavební akce „Přírodní zahrada MŠ v Machově“, v listopadu zde
budou ještě vysazeny některé dřeviny.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 9. 2021 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.066 obyvatel. V průběhu uplynulého měsíce zemřel 1 občan a z evidence se odhlásili 2 občané.

Společenská kronika

V měsíci říjnu 2021 slaví významné životní jubileum náš spoluobčan pan Reinhold Cvikýř
z Machova – dožívá se 80 let. Oslavenci přejeme hlavně hodně sil a zdraví do dalších let.

Ukončení provozu ordinace praktického lékaře v Machově
MUDr. Maršík oznamuje svým pacientům, že ke konci roku 2021 končí provozování své
ordinace v Machově. Všechny jeho registrované pacienty přebírá od ledna 2022 praktická lékařka
MUDr. Klára Mědílková, která však bude ordinovat pouze v ordinaci na zdravotním středisku
v Hronově, Havlíčkova ulice 377. Stávající pacienti MUDr. Maršíka se tedy u ní nemusí znovu
registrovat, budou automaticky převedeni do jejího obvodu. Telefon do ordinace v Hronově zůstává
ten stejný, který dosud používal MUDr. Maršík. Oba dva lékaři se po nějakou dobu budou v ordinaci
v Hronově střídat.

Stolní kalendář Policko 2022 + nástěnný kalendář „Krajem Náchodska a
Broumovska“ 2022
Upozorňujeme všechny občany, že na úřadu Městyse Machov je v prodeji stolní kalendář
„Policko 2022“, který vydal DSO Policko, za cenu 80,- Kč. V kalendáři jsou letos opět snímky
z celého Policka (i z Machova a blízkého okolí), tentokráte od fotografa pana Jana Pfeifera.
V prodeji je na úřadu městyse v omezeném množství také nástěnný měsíční kalendář „Krajem
Náchodska a Broumovska“ na rok 2022 s fotografiemi pana Lubomíra Imlaufa, jehož prodejní cena
byla stanovena na 150,- Kč.

Školení řidičů amatérů
Automotoklub Police nad Metují ve spolupráci s městem Police nad Metují pořádá ve čtvrtek
4. listopadu od 17 hod. školení řidičů amatérů. Akce se uskuteční na sále Pellyho domů, vstup je
zdarma. Náplní školení budou především aktuální změny v silničním zákoně č. 361/2000 Sb.

Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce a.s. vyzývá ve smyslu ust. § 25, odst. 3, pís. g) zákona č. 458/2000 Sb. vlastníky
a uživatele dotčených pozemků k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování elektrické distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce a. s.. Zásah je nutno provést v období vegetačního klidu, nejpozději v termínu do 15.
listopadu tohoto roku. Pokud neprovedete v uvedené lhůtě zásah sami a bude ohrožena bezpečnost a
spolehlivost distribuční soustavy, vstoupí ČEZ na dotčené pozemky a zásah provede sama. V případě,
že by zásahem byla ohrožena bezpečnost osob, volejte linku 800 850 860. Bližší informace je možno
získat na www.cezdistribuce.cz, nebo na úřadu městyse Machov v úředních hodinách.

Sběr a likvidace bioodpadu v zimním období

V období od 20. listopadu do 19. prosince 2021 bude probíhat sběr pouze dřevitého odpadu.
Větve stromů a keřů ze zahrádek můžete odkládat do velkoobjemových kontejnerů, rozmístěných na
obvyklých místech:
- na lesní manipulační ploše u Vrbových
- u fotbalového hřiště
- u parkoviště pod náměstím
- v Bělém u bývalé váhy.
- v Machovské Lhotě u hasičské zbrojnice.

V období od 20. prosince 2021 až do konce února 2022 budou kontejnery na bioodpad staženy a
mobilní sběr bioodpadu probíhat nebude. Pokud v tomto období budete potřebovat zlikvidovat
bioodpad, můžete ho odvézt přímo na stacionární skládky:
- bezdřevý odpad na plochu u kravína v Machovské Lhotě a za kravínem v Nízké Srbské.
Upozorňujeme, že na těchto dvou místech lze odkládat pouze bezdřevý odpad ze zahrad a parků lehce
rozložitelný, tj. trávu, květiny, plevel, drny, zbytky rostlin, listí, seno, slámu, popel ze spalování dřeva,
dřevní štěpku, spadané ovoce, zeleninu.
- dřevitý odpad (větve stromů a keřů) lze odvážet na skládku u ČOV Machov v Nízké Srbské.
Žádáme Vás:
- do kontejnerů a na příslušné skládky odkládejte pouze biologicky rozložitelný odpad;
- respektujte druh sbíraného bioodpadu (kontejnery i skládky jsou označeny tabulkami se stručným
a jednoznačným textem, co lze v daném místě odložit)!
- udržujte u kontejnerů a na skládkách pořádek, neponechávejte odpad mimo kontejnery !
Děkujeme.

Sběr jedlých olejů a tuků
Městys Machov je ze zákona povinen zajistit sběr jedlých olejů a tuků z domácností. V obci jsou
umístěny na 2 místech – za nákupním střediskem v Machově a pod Hubkovými v Nízké Srbské
červené popelnice, kde je možné tento odpad odložit.
Od loňského roku je také ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, a.s. zajištěna možnost likvidace
jedlých olejů při pravidelných svozech komunálního odpadu. Pokud se tohoto odpadu potřebujete
zbavit, můžete ho v řádně uzavřené PET láhvi položit na popelnici s komunálním odpadem. Posádka
svozového vozidla PET láhev s olejem z popelnice odebere a uloží do zvláštní nádoby a poté popelnici
vysype.
Upozorňujeme, že tyto možnosti sběru se týkají pouze jedlých olejů a tuků. Motorové a jiné oleje a
mazivo je možné likvidovat pouze jako nebezpečný odpad při mobilních svozech nebezpečných
odpadů!
Dále žádáme, abyste jedlé oleje ukládali do popelnic (na popelnice) pouze v plastových uzavřených
nádobách (PET láhvích, kanystrech…), NE ve sklenicích !!!
Děkujeme za respektování pravidel.
Ing. Miroslav Kryl

Obnova katastrálního operátu v k.ú. Bělý
Oznamujeme občanům, že Katastrální úřad dokončil obnovu katastrálního operátu v k.ú. Bělý.
Katastrální operát v katastrálním území Bělý obce Machov obnovený novým mapováním na
digitální katastrální mapu bude ve dnech od 2. 11. 2021 do 15. 11. 2021 předložen k veřejnému
nahlédnutí v zasedací místnosti Úřadu městyse Machov k uplatnění námitek proti jeho obsahu.
Obnovený katastrální operát bude možné zhlédnout v níže uvedených dnech a hodinách :
- v pondělí a ve středu od 8°° do 17°° hod.,
- v úterý a ve čtvrtek od 8°° do 14°° hod.,
- v pátek od 8°° do 12°° hod.
Ve dnech 2. 11. 2021 (úterý) od 830 do 14°° hod a 15. 11. 2021 (pondělí) od 830 do 1630 hod.
bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude
požadované informace poskytovat zaměstnanec městyse Machov.
Současně lze do obnoveného katastrálního operátu po celou dobu jeho vyložení nahlédnout
i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.
Vlastníci nemovitostí mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě
do 15 dní ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti jeho obsahu.
Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 1. 12. 2021.

Poděkování
Děkujeme všem občanům za projevenou soustrast k úmrtí naší Alenky.
Pavel a Tomášek Martincovi

3. Stomatologická pohotovost v listopadu 2021
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci listopadu 2021 – vždy v době od
9,00 do 11,00 hod.:
6. - 7. 11.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV
775 717 666
13. – 14. 11.
NEOBSAZENO (zubní pohotovost je sloužena v dalších oblastech kraje
a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové)
17. 11.
NEOBSAZENO
20. – 21. 11.
MUDr. Ogriščenko, ZS VEBA Olivětín čp. 66, Broumov
491 502 425
27. – 28. 11.
MUDr. Šejvlová, Husova 931, Jaroměř
491 812 944

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 6. října se uskutečnilo pracovní jednání starosty se zastupiteli a dne 25. října pak veřejné
zasedání zastupitelstva městyse. Zastupitelé v rámci těchto jednání projednali následující body:
- Rozpočtová opatření č. 3/2021 a 4/2021,
- obnovení jednání s Královéhradeckým krajem o převodu místní komunikace Machov – Bělý do
majetku Královéhradeckého kraje,
- žádost o úpravu pachtovní smlouvy na Machovský hostinec,
- průběh nového mapování katastru Bělý,
- žádost majitele rekreační chaty na úpravu příjezdové cesty v Kopečkách,
- Příběhy našich sousedů – závěrečná prezentace žákovských prací ve Velkém Poříčí,
- návrh na zpracování žádosti o dotace na rok 2022 – rekonstrukce dalších místních komunikací,
- návrh na zařazení investičních akcí do návrhu rozpočtu městyse pro rok 2022,
- realizace projektu „Přírodní zahrada MŠ v Machově“, doplnění herních prvků a WC,
- žádosti machovských spolků o finanční dar,
- dodatek Veřejnoprávní smlouvy s městem Police n. M. – projednávání přestupků,
- plán inventarizace majetku městyse k 31. 12. 2021,
- finanční kontrola příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Machov,
- návrh rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 2022.
- kalkulace ceny stočného pro rok 2022,
- schválení realizace projektu „Rekonstrukce učebny chemie + bezbariérové WC v ZŠ Machov“
včetně předfinancování tohoto dotačního projektu a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Listopad: 19.11. – Krucipüsk – koncert v klubu Eden Broumov v 19,30 hod.
20.11. – Výsadba aleje na počest stromu roku 2020 od 10 hod. ve Volšovině
23.11. – Sen safari – přednáška L. Vágnerové v Pellyho domech od 17,30 hod.
27.11. – Rozsvícení vánočního stromu v Machovské Lhotě v 16,30 hod.
27.11. – Mikulášská merenda – U Božky v Nízké Srbské – hraje Domamazec
28.11. – Rozsvícení betlému v Machově na náměstí v 16,30 hod.

6. Svoz velkoobjemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz velkoobjemných odpadů
Kdy :

v sobotu 6. listopadu 2021

Kde : BĚLÝ
MACHOV. LHOTA
MACHOV
NÍZKÁ SRBSKÁ

u bývalé váhy
u hasičské zbrojnice
na náměstí
proti Lokvencovým
pod Hubkovými
u hasičské zbrojnice

9,25 – 9,40 hodin
9,50 – 10,05 hodin
10,15 – 10,30 hodin
10,35 – 10,50 hodin
10,55 – 11,15 hodin
11,20 – 11,35 hodin

Předmět svozu : - velkoobjemný odpad: - nábytek, matrace, linolea,
– koberce, dřevotříska
– kočárky, objemné hračky
– sportovní potřeby (lyže…)
Další podmínky : - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů, tj. ty, kteří
řádně platí poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je
svoz bezplatný !!!
- odpad nesmí obsahovat větší kovové součásti !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně,
ponechání odpadu na veřejném prostranství bez osobního dohledu je
nepřípustné a odpad nebude odvezen !!!!!!!!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!

Přineste nám svůj odpad! Chraňte naše životní prostředí!

7. Rozsvícení vánočního stromu ve Lhotě

8. Divadelní představení „S tvojí dcerou ne“
Městys Machov
uvádí divadelní komedii Antonína Procházky

S tvojí dcerou ne
v podání divadelního souboru J. K. Tyl Meziměstí
Režie: Irena Kozáková

Komedie o tom, jak je snadné spadnout do manželské krize a jak těžké dostat se z ní
ven. Příběh dvou docela obyčejných manželských párů, které se postupně dostanou do
krkolomných situací a trapasů za přispění dospívající dcery, jejího kluka a ubohého
bytaře, který přijde poctivě krást.

Neděle 14. listopadu 2021 v 16,00 hod.
sál Obecního domu v Machově, vstupné 50,- Kč

9. Mikulášská merenda
Spolek Nízkosrbských Baronů
pořádá

MIKULÁŠSKOU MERENDU
Koná se v sobotu 27. listopadu 2021 od 20 hod.
U Božky v Nízké Srbské
Zahraje skupina Domamazec,
sousedská atmosféra, vstupné sál 80,- Kč.
Sál otevřen od 18 hodin, kapacita sálu 70 osob, rezervace se nepřijímají.
Spolek Nízkosrbských baronů, Nízká Srbská 2, Machov, IČ: 06139141, www.baroni.estranky.cz

10. Veřejná výsadba aleje ve Volšovině

11. Zprávy z Městečka – Jdeme do finále
Byl říjen 2020 a Na Městečku v Machově se sešla parta nadšenců. Vzali si do hlavy, že vybudují
na náměstí pod lípou malý přístřešek pro veřejnost. V plánu bylo rozsvítit zde za rok Machovský
betlém.
Po úspěšném podání projektu „Sejdeme se Na Městečku“ v programu Živá komunita, který
každoročně vyhlašuje Nadace VIA, jsme se pustili do díla. Prostřednictvím Machovského zpravodaje
i při mnohých osobních setkáních jste byli pravidelně informování, jak práce na projektu probíhají.
Potěšilo nás, jak velkou odezvu měla i sbírka Darujme. cz. Díky sponzorům a Vám, drobným dárcům,
jsme mohli záměr zrealizovat v plném rozsahu. Prvního srpna 2021 jsme otevřeli přístřešek pro
veřejnost. Okamžitě se stal útočištěm těch, kterým je určen.
Pomalu se ochlazuje. Brzy bude konec října. Sedět venku už nebude tak příjemné a přístřešek se
bude pomalu chystat na betlémskou rodinu.
Abychom během roku nezaháleli, uspořádali jsme i v tomto roce vycházky pro veřejnost. Letní
komentovaná procházka Lhotou byla stejně zajímavá jako podzimní výlet do Bílých skal v Polsku.
V podobných aktivitách bychom rádi pokračovali i v příštím roce. Věříme, že se k nám opět připojíte.
Dnes však patří naše pozvání na akci, která je završením společného ročního snažení celé
skupiny. Srdečně Vás všechny zveme na 1. slavnostní rozsvícení Machovského betlému, které se
uskuteční 28. listopadu 2021 v 16.30hodin Na Městečku v Machově. Program: Krátké pásmo písní
v podání žáků ZŠ, slavnostní rozsvícení, malé občerstvení, překvapení pro nejmenší.

Na závěr nám dovolte, abychom ještě jednou poděkovali Vám všem za finanční příspěvek a
nadaci VIA za podporu, financování a administraci projektu.
Přejeme Vám všem krásný podzim, a pokud se s Vámi už letos nesetkáme, přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2022.
Projekt byl podpořen Nadací VIA v programu Živá komunita.
Manželé Martincovi, manželé Maryškovi, Marie Prušová, Josef Šotola

12. Vánoční výstava v Machovské Lhotě

13. Informace pro provozovatele kotlů na pevná paliva
Topná sezona již začíná a je dobré si připomenout některé povinnosti a také možnosti, jak včas
řešit případné problémy s nevyhovujícími kotli na pevná paliva, které slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění domácností za pomocí dotací.
Víte, že již od roku 2016 máte povinnost provádět pravidelně jednou za tři roky kontrolu
technického stavu a provozu kotle na pevná paliva sloužícího jako zdroj tepla pro ústřední vytápění?

Již v roce 2016 zákon o ochraně ovzduší (§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší) stanovil povinnost provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické
osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva (KTSP) o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10
do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Doklad
o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je
instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem, musíte předkládat na
vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Z kontroly provozu zdroje vyplynou doporučení pro správný způsob provozování zdroje, kam
patří jak volba správného paliva, které splňuje požadavky stanovené výrobcem zdroje, tak
správný způsob obsluhy a údržby zdroje, které vedou k dosažení významné úspory a
prodloužení životnosti zdroje. Naproti tomu nerespektování některých pokynů a povinností může
vést k poškození zdroje a významně zvýšeným emisím znečišťujících látek, které následně obtěžují
široké okolí.
Databáze odborně způsobilých osob (OZO), tedy těch co provádějí kontrolu, je možné najít na www
stránkách Ministerstva životního prostředí ČR: https://ipo.mzp.cz/.
Víte, že od 1. 9. 2022 nelze provozovat staré kotle na pevná paliva?
Zvláštní pozornost je vhodné věnovat povinnosti provozovat od 1. 9. 2022 pouze kotle na pevná
paliva splňující emisními limity uvedené v zákoně na ochranu ovzduší.
Jak běžný provozovatel (vlastník), nejjednodušeji pozná, zda může zdroj (kotel na pevná paliva), i
nadále po uvedeném termínu provozovat? Má-li zdroj, tzv. 3. třídu dle ČSN EN 303-5 a vyšší, pak
ano. Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v návodu k použití,
případně ji sdělí pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle.
Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je více než
pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude. Pokud kotel nesplňuje alespoň třetí třídu
dle výše uvedené normy, je nutné ho vyměnit co nejdříve, nejpozději k 1. 9. 2022.
V současnosti je možné čerpat na jejich výměnu podporu z tzv. „kotlíkových dotací“, které budou
pokračovat až do roku 2022. Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95%
dotaci.
Veškeré, zatím dostupné informace lze získat na https://www.kr- kralovehradecky.cz/kotliky.htm a na
infolince 722 960 675 v provozní dobu 8-16 h nebo na e- mailu: kotlikovedotace@krkralovehradecky.cz. Nová výzva na kotlíkové dotace bude vyhlášena začátkem roku 2022.

Vyměnit si kotel s dotací budou mít možnost i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 %
na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám
(https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/).
Možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění bude pouze do konce srpna
2022. Od září 2022 by kotle nesplňující minimálně 3. emisní třídu neměly být vůbec používány,
nebudou tedy již přijímány ani žádosti o dotaci na jejich výměnu!
Je důležité upozornit, že v případě nedodržování povinností hrozí sankce ve výši do 20 000 Kč
(neprovedení kontroly) a do 50 000 Kč v případě provozování zdroje nesplňujícího emisní požadavky,
nebo při spalování zakázaných paliv, ale také zákon umožňuje uložit provedení opatření ke zjednání
nápravy či následně rozhodnout o zastavení provozu stacionárního zdroje.
S ohledem na dotační možnosti doporučujeme případnou výměnu kotle řešit včas, abyste předešli
případným postihům, které jsou vždy až tím nejzazším krokem. Je vždy účelnější využít finanční
prostředky na zlepšení stavu než placení sankcí.
Výměna nevyhovujících kotlů a jejich správné provozování se projeví na čistším ovzduší v obci,
ze kterého budou profitovat všichni její obyvatelé.

14. Okénko z naší školičky
Vážení rodiče, žáci, učitelé, přátelé,
máme za sebou téměř již dva měsíce společné práce. Na 1. a 2. stupni jsme posílili výuku
odpoledním doučováním. Přidali jsme po dvou hodinách českého jazyka a matematiky týdně.
Každý měsíc na stránkách školy pravidelně zveřejňujeme akce, které pro naše žáky připravujeme.
4. ročník se pod vedením paní učitelky Mgr. Dagmar Šolínové zúčastnil výuky na dopravním hřišti. 7.
ročník se s paní učitelkou Mgr. Drahomírou Hejcmanovou s nadšením vrátil do Muzea Pod čepicí, kde
se žáci společně zaměřili na optické klamy.
9. ročník se mohl po roční přestávce vydat s panem učitelem Mgr. Janem Nawratem do Náchoda
na Výstavu středních škol. Budeme věřit, že jim tato burza pomůže ve správném rozhodnutí při výběru
střední školy. Konec měsíce října proběhl velmi příjemně, počasí nám přálo, a tak se žáci druhého
stupně opět setkali s polskými dětmi v Janovičkách, kde si společně zasportovali. V úterý 26. 10.
položíme věnec u Pomníku padlých a s žáky devátého ročníku si připomeneme Den vzniku
samostatného Československa a oběti 1. světové války. Také listopad bude plný zajímavých akcí.
Společně s MAS Stolové hory se zúčastníme hudebním doprovodným programem výsadby ovocné
aleje nad parkovištěm v Řeřišném. S hasiči z SDH Machovské Lhoty rozsvítíme za zpěvu koled
vánoční stromek.
1. října jsme pro naše nejmenší děti otevřeli nově zrekonstruovanou Přírodní zahradu. Ráda bych
za naši mateřinku poděkovala všem lidem, kteří nám pomohli tento projekt zrealizovat a dovést do
zdárného konce. Také naše školní jídelna prošla slibovanou modernizací za společného úsilí pana
Miroslava Kubíka, firmy Eltym v Hronově a Střední průmyslové školy Otty Wichterleho v Hronově,
která dlouhodobě zlepšuje spolupráci s regionálními firmami při vytváření příznivých podmínek pro
uplatnění svých absolventů na trhu práce.
MODERNIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE
V MACHOVĚ
Jedním z důležitých úkolů, které jsme si naplánovali pro letošní školní rok, byla modernizace
školní kuchyně. Avšak na přípravu kompletního menu pro naše žáky potřebujete nejen zkušený tým
kuchařů, ale také kvalitní gastro zařízení, jež vás nezklame za žádných okolností. Mezi taková zařízení
patří bezesporu konvektomat, nepostradatelný multifunkční pomocník moderní kuchyně. Stávající
konvektomat dosluhoval a tak nezbývalo, než se poohlédnout po novém. Nákup konvektomatu byl
financován z dotačního Programu rozvoje venkova ve spolupráci s MAS Stolové hory (www.masstolovehory.cz), název Fiche - 3.7. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a
z rozpočtu obce. Na instalaci nového víceúčelového pomocníka do kuchyně se společně podílela firma

pana Miroslava Kubíka, firma Eltym v Hronově a také žáci Střední průmyslové školy Otty Wichterleho
v Hronově. Tato střední škola dlouhodobě zlepšuje spolupráci s regionálními firmami při vytváření
příznivých podmínek pro uplatnění svých absolventů na trhu práce.
Na tomto místě bych také ráda poděkovala projektové manažerce MAS Stolové hory Mgr.
Mirce Soldánové za její podporu a pomoc při realizaci projektu. Panu starostovi a členům
zastupitelstva městyse Machov za součinnost a spolupráci.
Dovolte mi zakončit příspěvek citátem: „Jaké štěstí mít chuť k jídlu, máme-li naději na dobrý
oběd!“ Anthelme Brillat-Savarin

Sepsala: Hana Lelková

15. Veřejná výzva na obsazení funkce „Referent úřadu městyse
Machov“

Městys Machov zveřejňuje podle § 6 zákona č. 312/2002 Sb.
veřejnou výzvu
na obsazení funkce referent Úřadu městyse Machov s působností v oblasti samosprávy i státní
správy (v rozsahu přenesené působnosti státu na tuto pracovní pozici)

1. Druh práce
a) v přenesené působnosti státu: - správní činnosti na úseku správy majetku, výstavby a územního
plánování, životního prostředí, silničního hospodářství, matriky, vidimace a legalizace;
b) v rámci samosprávy městyse: - plnění úkolů v souladu s pracovní náplní pro danou pracovní pozici
na úseku pozemkové evidence, bytového a nebytového hospodářství, územního plánování,
odpadového hospodářství, ekologie, lesního hospodářství, provozu kanalizace a ČOV, dopravy
(komunikace, mosty), veřejného osvětlení, správy technického vybavení městyse, bezpečnosti práce a
požární ochrany, elektronických evidencí a elektronických komunikačních systémů. Řízení pracovníků
technické čety městyse.
2. Místo výkonu práce: - správní obvod městyse Machov
3. Předpoklady pro výkon funkce:
- dosažení věku 18 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům;
- státní občanství České republiky (případně cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR);
- ovládání jednacího jazyka (českého jazyka);
- vysokoškolské vzdělání nejlépe v některém z oborů odpovídajícím druhu vykonávané práce;

4. Další požadavky městyse Machov pro vznik pracovního poměru:
- praxe ve stání správě či samosprávě výhodou;
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnosti obecně či správní činnosti na úseku
územního plánování, matriky, silničního hospodářství, životního prostředí či výstavby výhodou;
- řidičské oprávnění min. skupiny B;
- komunikativnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, psychická odolnost;
- znalost uživatelské práce s PC – Word, Excel, elektronická pošta, Internet, datové schránky, Czech
Point, Základní registry, Registr práv a působností, Profil zadavatele apod.;
- základní orientace v právních předpisech v oblastech druhů práce na uvedené pracovní pozici;
- komunikace v některém z cizích jazyků výhodou;
- ochota k dalšímu sebevzdělávání;
5. Platová třída: 10
6. Pracovní úvazek: - pracovní poměr na dobu neurčitou.
- v průběhu roku 2022 dle dohody (možno i částečný), nejpozději od 1. 8. 2022 pak úvazek 1,0
7. Místo a způsob podání žádosti: Písemné žádosti se podávají osobně v podatelně Úřadu městyse
Machov, případně se zasílají poštou na níže uvedenou adresu.
8. Adresa pro zaslání žádosti: Úřad městyse Machov, Ing. Jiří Krtička – starosta, Machov 119, 549 63
Machov.
9. Lhůta pro podání žádosti: do 15. 12. 2021
10. Termín nástupu: v průběhu roku 2022 dle dohody, nejpozději 1. 8. 2022
11. Obsah přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo
trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, pokud
jde o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče.
12. K přihlášce se připojí tyto dokumenty:
- životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se druhu vykonávané práce (viz bod 1), výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Bližší informace o nabízené pracovní pozici získáte u starosty městyse Machov Ing. Jiřího
Krtičky v úředních hodinách úřadu městyse, na telefonu č. 604 569 525, nebo prostřednictvím emailu j.krticka@machov-obec.cz. Vyhlašovatel výzvy si vyhrazuje právo nevybrat žádného
uchazeče.

16. Nová turistická trasa v Machově
Dne 25. října byla členy Klubu českých turistů v terénu vyznačena nová turistická trasa (modrá),
která byla realizována za spolupráce městyse Machov a obce Vysoká Srbská. Trasa začíná v Machově
na odbočce červené tur. značky vedoucí k Machovským Končinám a vede přes Peterák okolo
zrenovované sochy P. Marie směrem k rozhledně ve Vysoké Srbské, kde navazuje na červenou tur.
značku vedoucí do Zlička.
Příští číslo vyjde ve 47. týdnu 2021. Uzávěrka příspěvků ke dni 20.11.2021
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