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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
uplynul už více než rok od začátku pandemie nemoci Covid-19 a po několika vlnách jejího šíření
a s tím souvisejícím vyhlašováním různých opatření proti šíření se konečně zdá, že nemoc začíná
slábnout a šíření viru zpomalovat. V souvislosti s tím byla zrušena některá zásadní omezující opatření,
jako byl zákaz cestování mezi okresy, zákaz nočního vycházení či zákaz pobytu mimo katastr obce.
Zlepšená situace se projevila i u nás v Machově - v polovině dubna nastal okamžik, kdy v naší obci
nebyl oficiálně registrován ani jeden člověk s nákazou nemoci Covid-19. Neznamená to však, že
bychom měli polevit v opatrnosti a v dodržování fungujících opatření proti šíření viru, aby nenastal
návrat k vysokým počtům nakažených, nemocných či umírajících spoluobčanů. Pomoci by mělo
hlavně postupující očkování, nikdo však ani dnes nemůže s jistotou říci, že bude fungovat na nově
vznikající mutace koronaviru. Používejme tedy kromě dodržování nařízených opatření i svůj „selský“
rozum tak, aby se mohl náš život postupně vracet do normálu.
V souvislosti s výše uvedenou situací je určitě dobrou zprávou, že kromě žáků prvního stupně ZŠ
a několika předškoláků v mateřské školce se budou moci od 26. dubna vrátit všechny děti do mateřské
školy. Pokud jde o žáky druhého stupně ZŠ, momentálně jsou povoleny konzultace maximálně
šestičlenných skupin žáků, s návratem celých tříd se uvažuje od začátku května, i když by šlo o
střídání týdnů prezenčně a týdnů distančně. Dalším zařízením, které se ve druhé polovině dubna vrací
k běžnému provozu, je také naše obecní knihovna. Věřím, že v případě příznivého vývoje dojde také
co nejdříve k avizovanému otevření předzahrádek restaurací a k otevření provozoven různých služeb,
jako jsou kadeřnictví, pedikúry apod.
Bez ohledu na epidemiologickou situaci započaly v Machově již v dubnu některé akce plánované
pro letošní rok:
- firma pana Dudka v první polovině měsíce provedla rekonstrukci části kanalizační stoky v lokalitě
„Na Kopci“, kde bylo zrekonstruováno cca 110 m kanalizace, osazeny tři nové kanalizační šachty
a opraveny dvě stávající. Přitom došlo k přepojení všech kanalizačních přípojek v opravovaném
úseku. Tato stavební akce byla financována pouze z obecního rozpočtu, a to ve výši 556 tis. Kč.
- firma ElisaTex s.r.o. z Velkého Třebešova zahájila v polovině dubna stavební práce v rámci akce
„Stavební úpravy obecního hřbitova Machov“. Nejprve byla zahájena oprava cihlové obvodové zdi
v nejhůře poškozených místech a budování odvodňovacího žlabu, následovat bude stavba nového
kolumbária, budování vnitřních páteřních chodníků a příprava na venkovní zpevněnou plochu.
Současně s uvedenou akcí bude probíhat i restaurování historického kříže uvnitř hřbitova, což je
součástí jiné dotační akce zaměřené na opravu drobných sakrálních staveb v obci. Kromě tohoto kříže
dojde i k zrestaurování sochy na Peteráku a křížku u cesty do Řeřišného. Chtěl bych zde poprosit
návštěvníky hřbitova o trpělivost a vstřícnost v souvislosti s možným omezením přístupu k hrobům
v průběhu stavebních a restaurátorských prací a dodržování pokynů pracovníků stavebních firem.
- v posledním dubnovém týdnu bude realizována firmou RI OKNA Bzenec výměna oken na budově
Obecního domu, a to jak v místnostech úřadu městyse, tak i v restauraci. Je možné, že v průběhu
stavebních prací bude muset být omezen na nezbytně nutnou dobu provoz úřadu městyse. Prosím tedy
občany, aby si předem telefonicky ověřili, pokud budou chtít v tomto týdnu řešit nějakou záležitost na
úřadu, zda je to možné.
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 dočasně zrušeny a svozová firma bude realizovat svozy po dohodě
s jednotlivými obcemi v pozdějším termínu. Jakmile budeme znát konkrétní termíny, zveřejníme je.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů z evidence obyvatel k 31. 3. 2021 bylo v Machově hlášeno k trvalému
pobytu celkem 1.084 obyvatel. V uplynulém období se přihlásili 3 občané, zemřeli 2 občané a narodili
se 2 noví občánci.

Společenská kronika

V měsíci dubnu 2021 slaví významné životní jubileum náš spoluobčan pan Karel Winter
z Nízké Srbské – dožívá se 85 let.
Dne 17. dubna 2021 slaví krásné životní jubileum – zlatou svatbu (50 let společného života) –
tito občané Machova:
- Mária a Josef Kociánovi,
- Jana a Jan Ducháčovi.
Jménem městyse přejeme všem jubilantům ještě mnoho let naplněných štěstím, spokojeností
a zdravím.
V průběhu uplynulého období uzavřeli před Úřadem městyse Machov manželství Oldřich Rejl
a Andrea Řezníčková. Svatební obřad se uskutečnil na Junácké vyhlídce.

Změna využití velkokapacitních kontejnerů na bioodpad od 17. 4. 2021
Úřad městyse upozorňuje občany, že dnem 16. 4. skončila možnost odkládání větví a jiných
pevných biologicky rozložitelných částí stromů a keřů do velkokapacitních kontejnerů rozmístěných
v obci. Od 17. 4. slouží kontejnery pouze pro trávu, květiny a jiné měkké biologické odpady.

Velkokapacitní kontejner na železný šrot
Městys Machov zakoupil pro potřeby odpadového hospodářství nový velkokapacitní kontejner,
který bude využíván k celoročnímu sběru kovového odpadu. Uvedený kontejner zelené barvy je od
začátku dubna umístěn na ploše před fotbalovým hřištěm FO Jiskra Machov. Odkládat do něho
můžete veškerý kovový odpad – železný šrot, plechovky od potravin apod.

Noviny „Letní Broumovsko“
Od začátku dubna jsou na všech informačních centrech a také na úřadu městyse Machov
k dispozici nové noviny „Letní Broumovsko“. Z pestrého obsahu novin upozorňujeme například na
článek o tzv. Sypací skále na Boru, který vychází ke stému výročí zřícení skály v noci z 10. na 11. 5.
1921. Milovníky vážné hudby zase jistě zaujme program nového ročníku festivalu „Za poklady
Broumovska“. V novinách nechybí ani tipy na výlety na území celého Broumovska (např. pěchotního
srubu na Turově, mlýnu Dřevíček, nového sportovně-kulturního areálu na Janovičkách) i v blízkém
polském příhraničí (nové cyklotrasy).
Noviny „Letní Broumovsko“ jsou k dispozici také v elektronické verzi, která je dostupná na
webových stránkách www.broumovsko.cz.

Obnovení provozu knihovny v Machově
Milý čtenáři,
s radostí Vám oznamuji, že si při dodržení bezpečnostních opatření můžete knihy opět
vybírat v prostorách knihovny. Otevřeno každý čtvrtek od 16.00 hod. do 19.00 hod.
Na Vaší návštěvu se těší Kratochvílová B.

3. Stomatologická pohotovost v květnu 2021
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci květnu 2021 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
1. - 2. 5.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 502 425
8. - 9. 5.
MUDr.Růžička, ml., poliklinika Broumov
603 479 132
15. - 16. 5.
MUDr. Miloš Pastelák, Sadová 44, Broumov
775 717 666
22. - 23. 5.
MDDr. Petr Houštěk, ZS Machov
602 333 466
29. - 30. 5.
MUDr. Ludvík Neoral, ZS Police n. M.
491 541 654

4. Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů
epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář
naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play
i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní
členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.
Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací
formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého
statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou
poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických
kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do
domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek,
při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně
venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na
koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě
potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo
chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České
pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude
možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít
praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů
nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena
přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu
https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními
předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího
formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci
„Časté dotazy“.
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5. Inzerce

6. „Jeden svět“ v Polici nad Metují
Jaro tradičně přinášelo do Police nad Metují Mezinárodní festival dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět. Ten se koná již 23 let v Praze a více než 30 českých městech.
Vzhledem k přetrvávající pandemii se však mnohé mění. Organizátoři Jednoho světa se museli
rozhodnout, jak dál. A tak se Jeden svět – jako mnohé další aktivity – přesouvá na internet. Díky tomu,
bude festival letos opravdu jen jeden. Od 10. května do 6. června budou moci diváci z celé země

vstupovat do on-line prostoru a sledovat dokumenty a živě vysílané debaty. Zároveň se však v mnoha
městech organizátoři pokusí uspořádat festival v rámci venkovních projekcí. Vše samozřejmě závisí
na epidemiologické situaci.
Téma letošního ročníku může na první poslech působit zvláštně: VYPADÁVÁŠ!. Když si ho
však zasadíme do kontextu současného dění, dává hned smysl. Vypadáváš z on-line výuky, vypadáváš
z připojení k internetové přednášce, vypadáváš z běžných činností, protože je aktuálně nemůžeš
provozovat… Téma, které se dotýká obrovského množství dětí a dospělých na celém světě.
V Polici nad Metují by se měl uskutečnit 10. ročník Jednoho světa na terase Muzea papírových
modelů v druhé polovině května. Pro diváky jsou připraveny čtyři dokumenty a doprovodné debaty.
Projekce poběží vždy v pátek a sobotu večer, konkrétně ve dnech 21. a 22. května a 28. a 29. května
vždy od 20 hodin. Před každým filmem bude debata s hostem, vstupné je 60 korun.
Festival zahájí vizuálně krásný snímek Ponor. Přináší příběh Nizozemky Kiky, která díky
otužování a potápění ve velmi chladných vodách i pod ledem dokázala překonat trauma. Sobotní večer
pak bude příspěvkem k dlouhodobé debatě o respektujícím přístupu k ženám při porodu. Snímek
Neviditelná ukazuje, že to není vždy zvykem. Další víkend zahájí festival již v 19. hodin nezávislá
běloruská hudba a naladí tak diváky na snímek Kuráž. Ten velmi jemným způsobem sleduje
nezávislou divadelní scénu a loňské demonstrace v Bělorusku a připomíná nám, že tamní bitva nebyla
dosud dobojována. Závěrečný sobotní dokument nás zavede do Himálají na nebezpečnou cestu po řece
Čhadar, jejíž kdysi pevnou ledovou pokrývku ovlivňují klimatické změny a ztěžují život místním
lidem.
Police nad Metují se též připojí ke streamovaným debatám na webu celorepublikového Jednoho
světa. Na výbušné téma vlci v krajině budeme debatovat s režisérem snímku Vlci na hranicích
Martinem Pávem 16. května od 17 hodin.
V druhé polovině května uvidíte na plakátovacích plochách v Polici výstavu Práce (bez)
budoucnosti - Jak technologie proměňují svět práce. Polický Jeden svět též připravil komentovanou
procházku Vyvlastněná Police – Proměna města po komunistickém převratu, kterou si můžete projít
spolu s aplikací TourStories kdykoli i po skončení festivalu.
Milí příznivci Jednoho světa, držte nám palce, ať se spolu na konci května potkáme naživo.
Těšíme se na vás!
Aktuální informace sledujte na www.jedensvet.cz/2021, www.jedensvet.cz/2021/police-nad-metuji
a www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji.
Za tým JS Michaela Plchová

7. „Přátelé Na Městečku“ v roce 2021
Opět se Vám ozýváme se zprávami z Městečka. Jak již dobře víte, jsme neformální sdružení
Přátelé Na Městečku, které tvoří především obyvatelé z okolí náměstí, ale také příznivci odjinud.
K založení došlo přibližně před rokem a naše plány byly dosti široké a odvážné. Těšili jsme se, co
všechno podnikneme, aby střed obce ožil.
Uskutečnilo se jediné – podzimní vycházka s historikem Mgr. Janem Tůmou, kdy jsme putovali
z Nízké Srbské na náměstí a pozorně jsme sledovali zajímavý výklad, který se týkal založení a vývoje
obce v rámci dějin Náchodska a Broumovska. Mohli jsme porovnávat nynější stav obydlí s dobovými
snímky, které vlastní Regionální muzeum v Náchodě. Druhá část vycházky – Lhota – měla následovat,
ale kvůli koronavirové pandemii se neuskutečnilo nic. Veškeré plány jsme odložili.
Zdá se, že nastává obrat k lepšímu a s nadějí můžeme pohlížet dále. Prozatím jsme se sešli,
abychom upravili část parčíku u dětského hřiště, kde bylo třeba prostříhat přerostlé stromy a keře,
vyhrabat listí a odstranit plevel.
Jakmile situace dovolí, uspořádáme v květnu nebo v červnu vlastivědnou vycházku do Lhoty,
opět s Mgr. Tůmou. Včas Vás budeme informovat.
Už na začátku činnosti jsme si předsevzali, že s pomocí grantu zařídíme malé přístřeší v rohu
náměstí. Mělo by sloužit místním i turistům, dospělým i dětem tak, aby to bylo místo setkávání,
hlavně při takových příležitostech, jako jsou Vánoce, Mikuláš, Velikonoce a podobně.
Vánoční období a jeho atmosféru určitě doplní malovaný betlém s figurami ve skutečné velikosti.
Na základě žádosti jsme obdrželi grant Nadace Via v programu Živá komunita. Na návrhu již pracuje

paní Mgr. Dagmar Prokopová, učitelka grafické školy ve Velkém Poříčí, která má s podobnou
zakázkou již bohaté zkušenosti. Letos bude betlém obsahovat základní postavy (Maria, Josef, Ježíšek),
doplněné zvířecími figurami. Podle možností budeme betlém rozšiřovat, aby vánoční čas v obci
dýchal pohodou a štěstím.
Abychom mohli na betlém použít kvalitní odolné materiály, budeme potřebovat více peněz, než
přinese grant. Proto jsme se rozhodli požádat o přispění nejen Úřad Městyse Machov, ale prosíme
i Vás, naše spoluobčany, o finanční podporu, třeba jenom drobnou. Bližší podrobnosti Vám
poskytneme prostřednictvím letáku, který Vám osobně doručíme, vše Vám podrobně vysvětlíme
a zodpovíme Vaše dotazy.
Udělejme všechno pro to, abychom se za několik měsíců mohli sejít u slavnostně nasvíceného
betléma. Bude nepochybně ozdobou obce. Doufáme, že nás podpoříte!
Helena Martincová a Marie Prušová

8. Zápis do mateřské školy Machov
Vážení rodiče,
podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném
vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji
ZÁPIS
do Mateřské školy Machov,
okres Náchod
Příjem písemných žádostí vzhledem k současnému mimořádnému opatření je stanoven
v rozmezí od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.
Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a rodičů 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. vhozením do označené schránky na škole
5. osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte do MŠ od 8.00 hod. do 12.00 hod. (nutná
domluva předem na tel. 732 986 013 – p. Jana Cvikýřová, 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
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí
s odkladem školní docházky, tj. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Jakékoliv další dotazy k zápisu do mateřské školy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle
775 909 703 (ředitelka Ing. Bc. Hana Lelková) nebo mailovou korespondencí na
skola@skolamachov.cz
Těšíme se na Vás!

Ing. Bc. Hana Lelková
ředitelka ZŠ a MŠ Machov

9. Daň z nemovitostí 2021

10. Sezona 2020 – 2021 Borského klubu lyžařů Machov
Po jarní části přípravy a první polovině prázdnin bez společných tréninků jsme naplno zahájili
společnou přípravu v druhém srpnovém týdnu na již tradičním soustředění na Stříbrném rybníku
v Hradci Králové. Na Stříbrňáku jsme obsadili tři dvanáctilůžkové chatky a to do posledního volného
lůžka. Celé soustředění se velmi vydařilo a za celý týden jsme si užili spousty sportovních radovánek.
V pestrém programu nechyběly kolečkové lyže a brusle, kolo, běh, plavání, posilování, různé hry
a jiná zábava.
Po soustředění následovaly pravidelné tréninky a v září se rozběhl i krajský pohár lyžařů běžců.
Bohužel se již stihly uskutečnit jen dva závody na Mísečkách a v Trutnově. Místo závodu ve Vrchlabí
absolvovali starší závodníci kontrolní závod na kolečkových lyžích. Jednalo se o 5 km dlouhý výjezd
do vrchu od státní hranice ve Lhotě, přes Nouzín až do nejvyššího místa v sedle u Karlova. Na
domácí jubilejní 50. ročník Borského krosu již nedošlo a musel být zrušen stejně, jako další závody
v rámci vládního nařízení v boji proti koronaviru. Bohužel následně jsme museli zrušit i podzimní
soustředění na Bedřichovce v Orlickém Záhoří a i zimní soustředění na Černé hoře v Krkonoších.
Naštěstí je lyžování venkovní sport a tak jsme na rozdíl od sportů halových mohli s různými
omezeními téměř pořád trénovat. První trénink na lyžích jsme absolvovali 30. listopadu na loukách
u Karlova, kde jsme opět začali projíždět běžecké trasy. První sníh nevydržel ani týden a po
prosincové a Vánoční oblevě jsme si na další lyžování museli počkat až na konec roku. V prvním
lednovém týdnu jsme už udržovali upravené tratě na loukách u Karlova jak pro klasiku, tak i pro
bruslení a od druhého týdne se již dalo lyžovat i dole v Machově. Zima nám nakonec velmi přála
a tratě v Machově a širokém okolí jsme upravovali až do konce února. V provozu byl jak sněžný
skútr, tak i čtyřkolka a rolba Prinoth a najezdilo se několik stovek kilometrů. Kvalitně upravených tratí
jsme využili v tréninku a k rozvoji lyžařských dovedností. Jsme rádi, že si děti dobré sněhové
podmínky užily a strávily na lyžích spousty hodin. Upravené i osvětlené tratě v Dolečku a okolí
Machova využívalo hodně lyžařů a zejména o víkendech to byly davy stovek lidí, kteří si užívali
lyžování na výborně upravených tratích. Opět se reportáž z našich tréninků dostala do hlavních zpráv
České televize a proslavila naši obec.
Veškeré závody pro děti byly v ČR zrušeny a závodit mohli jen dorostenci a dospělí, kteří vlastní
aktivní FIS kód pro účast na mezinárodních FIS závodech. To se v našem klubu týkalo jen našich
dorostenců v severské kombinaci Jendy Johna a Lukáše Doležala. A tito dva kluci pravidelně
trénovali na můstku K 70 a K90 m v Harrachově, v polském Szczyrku a rakouském Ramsau
a Seefeldu a připravovali se na zahraniční závody. Jenda John je již prvním rokem v liberecké

mládežnické Dukle a tak absolvoval hlavně více skokanských tréninků než závodů. Lukáš byl na tom
s absolvováním závodů o trochu lépe.
Zde jsou jejich výsledky: (v závodech OPA Alpen Cup naši kluci soupeříli ve stejné kategorii se
závodníky o 4 roky staršími)
20. 12. - 21. 12. 2020 OPA Alpen Cup Nordic Combined - Ramsau am Dachstein
Jan John – 53. a 45. místo (v běhu do kombinace 21. a 15. místo)
17. 1. - 18. 1. 2021 Youth Cup - Harrachov
Jan John – 7. a 10. místo, celkově 7. místo v Youth Cup overall standings Category II
Lukáš Doležal – 1. a 2. místo, celkově 1. - 2. místo v Youth Cup overall standings Category I společně
s italským závodníkem
19. - 20. 12. 2020 OPA Alpen Cup Nordic Combined – Seefeld
Lukáš Doležal – 41. a 58. místo
Jan John – 53. a 59. místo
29. 1. a 18. 2. 2021 LOTOS CUP – Szczyrk Polsko
–
Lukáš Doležal dvakrát 1. místo
11. 4. 2021 Atletické MČR v přespolním běhu v Táboře – 6. místo Lukáš Doležal
Děkujeme všem trenérům a „rolbařům“ za jejich čas v této zimní sezóně a dětem za trpělivost,
už se to bude určitě zlepšovat! A také díky sponzorům za jejich finanční injekce.
Kdo z dětí má chuť s námi sportovat a užívat si času v přírodě, může se k nám přihlásit.
Kontakt najdete na našich stránkách www.bklmachov.eu
Stanislav Jirásek, BKL Machov

11. Připomínky a postřehy k likvidaci odpadů v obci
Prosíme Vás, abyste do kontejnerů umisťovali pouze odpad, který tam patří (uvedeno na
samolepkách).
Upozorňujeme, že do bílého skla nepatří tabulové sklo, tj. sklo z okenních výplní, jedná se
o barevné sklo. Nepatří sem také 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.
Opět žádáme, 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 potřeba je sešlápnout.

Sběr bioodpadu.
Upozorňujeme, že 16. dubna byl ukončen sběr větví ze stromů a keřů do mobilních kontejnerů,
takže od tohoto data bude do kontejnerů možné odkládat pouze nedřevitý odpad, t,j. trávu, květiny,
plevele, drny, zbytky rostlin, listí, sena, slámy, popele ze spalování dřeva, dřevní štěpky, spadaného
ovoce, zeleniny.
V letním období nebude probíhat kontejnerový sběr dřevitého odpadu, tj. větví stromů a keřů
a pokud tedy v tomto období budete mít nějaký dřevitý odpad, je nutné ho odvézt na skládku větví
u ČOV.

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 – 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 180 – 540 Kč/t.

Možnosti nakládání se starými pneumatikami.
Pneumatiky je vhodné přednostně předávat na místech zpětného odběru, která zřizují jejich
výrobci. Místa jsou veřejně přístupná a zpětný odběr probíhá zdarma bez vázanosti na nákup nové
pneumatiky a bez rozdílu jejich značky.
Nejbližší takováto místa zpětného odběru pneumatik se nacházejí v následujících místech:
- TOMKET s.r.o., Horní Kostelec 232
- LKQ CZ s.r.o.-, Běloveská 944, Náchod
- AUTOSALON DĚDEK s.r.o., Dobenínská 1992, Náchod
- JOPECO spol. s r.o., U Cihelny 1751, Náchod
- DUŠEK AUTOMA s.r.o., Ryšavého 257, Náchod – Babí
- PNEU TRUNĚČEK s.r.o. Havlíčkova 409, Nové Město nad Metují
- AUTO RAMAX – Marián Rudolf, Masarykovo nám. 96, Police nad Metují
- HRNČÍŘ Hronov, A. Jiráska, Hronov
- JAROSLAV STRAŠIL, Náchodská 662, Velké Poříčí
- CDS s.r.o., Kladská 286, Náchod
- JAN DOLEŽAL PNEUSERVIS, Tomkova 65, Police nad Metují.
Úplné seznamy sběrných míst pneumatik najdete v seznamu MŽP a systému ELTMA na
internetových stránkách : www.mzp.cz/cz/odběr_pneu a www.eltma.cz/sberna-mista#map .
Dále je možné pneumatiky předat pouze osobám oprávněným podle zákona o odpadech, což jsou
zpracovatelé pneumatik nebo svozové společnosti.
Obec může na základě zákona o odpadech určit místa, kde budou pneumatiky v režimu odpadů
(nikoliv ve zpětném odběru) od občanů přebírány. Tato možnost pro Machov je pouze při mobilním
svozu nebezpečných odpadů.
Ing. Miroslav Kryl
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