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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
hned v úvodu se s vámi musím podělit o jednu pozitivní zprávu, týkající se rekonstrukce čistírny
odpadních vod v Machově. V prvním březnovém týdnu Ministerstvo zemědělství ČR rozhodlo o
poskytnutí dotace na uvedenou akci, a to ve výši 1,038 mil. Kč. Jedná se tak o první letošní úspěch
na poli předpokládaných dotačních podpor plánovaných investičních akcí městyse. Uvedená dotace
by měla pokrýt zhruba 50% uznatelných nákladů na výstavbu zařízení na předčištění odpadních vod
na nátoku do ČOV (odlučovač štěrku, dvoje česla, odlučovač písku, dopravník vyseparovaných
nečistot a rekonstrukce čerpadel). Veškerá administrativní příprava této akce již proběhla v uplynulých
měsících – máme stavební povolení, je vybrán zhotovitel díla i povinné orgány (TDI, BOZP) – a nic
tak nebrání zahájení realizace v nejbližším období.
Finišují také přípravné práce na realizaci projektu „Naučnou stezkou k přírodním a historickým
památkám“, v jehož rámci by mělo být vybudováno velké turistické parkoviště na odbočce cesty
k Řeřišnému. Byl vybrán dodavatel, který nám pomůže administrovat proces výběru zhotovitele
stavební části akce – je jím agentura RDA při Euroregionu Glacensis z Rychnova nad Kněžnou.
V nejbližších dnech bude vybrán i Technický dozor investora a Koordinátor BOZP a co nejrychleji se
budeme snažit vybrat zhotovitele stavby tak, aby akce mohla být zahájena co nejdříve. Mírnou
komplikací je, že celý proces výběru zhotovitele i průběh realizace akce musíme navíc (dle pravidel
programu Interreg V-A) konzultovat s Centrem regionálního rozvoje ČR, což může jednotlivé kroky
časově brzdit.
V pondělí 13. března zastupitelstvo na svém druhém letošním zasedání schválilo mimo jiné
rozpočet městyse pro letošní rok. Práce na jeho sestavení byly docela náročné zejména z pohledu
zajištění dostatečného množství finančních prostředků na plánované akce. Protože do návrhu rozpočtu
není možno zahrnout zatím neschválené dotace, je rozpočet letos schválen jako schodkový a získané
dotace do něho budou zapracovány postupně formou rozpočtových opatření. Schválený rozpočet je
zveřejněn v další části tohoto zpravodaje.
Další zkvalitnění služeb pro naše občany připravujeme v oblasti odpadového hospodářství. Byla
zahájena jednání se dvěma firmami ve věci likvidace potravinářských olejů, tj. použitých olejů
z fritovacích hrnců apod. Tyto oleje se nyní daly odevzdávat pouze 2x ročně při mobilním svozu
nebezpečných odpadů, ale v letošním roce se pokusíme zajistit sběrné nádoby na tyto oleje zpočátku
v Machově a v Nízké Srbské a v případě pozitivních zkušeností budou sběrné nádoby umístěny i
v Machovské Lhotě a v Bělém. Předpokládá to však zodpovědný přístup občanů - do sběrných
kontejnerů nesmí být vhazovány nádoby s jiným než potravinářským olejem (například vyjetý olej
z automobilů apod. bude svážen nadále 2x ročně jako nebezpečný odpad).
V pondělí 20. 3. na náš úřad dorazila informace o plánovaných uzavírkách krajských komunikací
III/30315 a III/30317, což jsou krajské komunikace od Mýta přes Vysokou Srbskou do Machova
a dále po Machově směrem ke státní hranici s Polskem. Přestože nám bylo několikrát přislíbeno
projednání veškerých záležitostí spojených s rekonstrukcí krajské komunikaci před začátkem prací,
nikdo s námi do tohoto termínu nejednal a byl nám pouze předložen návrh úplných a částečných
uzavírek. Městys tento návrh zatím neakceptoval a jeho schválení bylo podmíněno projednáním
podrobností navržených objížděk, dopravního značení, schůzkou s občany (majiteli nemovitostí
v Machovské Lhotě u státní hranice) a dalších záležitostí ze strany příslušných orgánů (zástupců
investora, zhotovitele i odboru dopravy MěÚ Náchod). Rekonstrukce krajské komunikace po
Machově je jistě potřebná záležitost, ale je třeba při její realizaci postupovat tak, aby omezení občanů
bylo pokud možno co nejmenší. Kromě omezení přístupu k jednotlivým domům se jeví jako možné
také komplikace se zajištěním některých služeb pro občany (např. svoz komunálního odpadu, veřejná
autobusová doprava do Lhoty), ale i omezení přístupu zhotovitelů k naplánovaným investicím v obci
v letošním roce (rekonstrukce ČOV, stavba parkoviště apod.). Navržené uzavírky by měly začít dne
10. dubna a trvat by měly do přelomu srpna a září. Vše je ještě podmíněno i získáním dotace na
uvedenou akci pro Královéhradecký kraj (dosud o ní nebylo rozhodnuto) – jasno by z tohoto pohledu
mělo být dle našich informací do konce března. Protože v této chvíli ještě není ukončeno projednávání
rozsahu uzavírek v obcí (námi vyvolané jednání se teprve uskuteční 28. března), uvádíme v další části
dnešního zpravodaje pro informaci občanů předložený návrh uzavírek, který bude ještě upřesňován.

V každém případě bude nutno sledovat a dodržovat dopravní značení v obci, které by měl investor
projednat se zástupci odboru dopravy, dopravní policie i s vedením městyse. Ať už ale dopadnou
navržená jednání jakkoliv, jisté je, že rekonstrukce krajské silnice se nějakým způsobem bude
realizovat v letošním i v příštím roce a budeme se muset obrnit trpělivostí a tolerancí. Na druhou
stranu je nutno říci, že bychom měli být rádi, že se vůbec našly finanční prostředky na takovouto akci
a pokud by se z nějakého důvodu neměla realizovat nyní, těžko se kdykoliv v budoucnu přistoupí
k celkové rekonstrukci a budou se pouze donekonečna „flikovat“ díry ve staré vozovce.
Na jaře letošního roku se však doslova roztrhl pytel i s dalšími plánovanými rekonstrukcemi
komunikací v našem okolí, které přinesou uzavírky některých cest a tím i komplikace pro občany.
Bezprostředně se nás nyní bude dotýkat plánovaná rekonstrukce a úplná uzavírka silnice č. III/303 19
v Polici n. M. (ulice Na Babí, křižovatka u Adleru ve směru na Bělý a Suchý Důl). Doprava do Bělého
bude možná pouze přes Machov a doprava do Suchého Dolu bude řešena přes Hlavňov. Uvedená
uzavírka má trvat od 10. 4. do 27. 8. 2017. Z dalších plánovaných akcí se nás určitě dotkne také
plánovaná uzavírka silnice v Pěkově ve směru na Broumov (od 18. 4.), silnice z Hronova na Červený
Kostelec i mediálně dostatečně avizovaná uzavírka průtahu Náchodem. Budeme se tedy muset obrnit
trpělivostí při cestování z Machova do všech různých směrů.
Z dalších záležitostí stojí ještě za zmínku dvě následující:
- v posledním březnovém týdnu by měl v obci proběhnout úklid použitého posypového materiálu
z místních komunikací – provádět bude technická četa městyse a p. Kohl s traktorovým zametačem.
Krajskou komunikaci po Machově by SUS měla rovněž zametat v posledním březnovém týdnu;
- na přelomu března a dubna by měly proběhnout dokončovací práce po výstavbě kanalizační stoky E3
(zadní komunikace od náměstí ke Kukuldě) – nejprve bude rekonstruován přejezdný příčný kanál
a následně proběhne odfrézování starého asfaltu a položení celoplošného nového živičného povrchu
(komunikace bude v době zmíněných úprav uzavřena pro automobily).

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 28. 2. 2017 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.082 obyvatel. V průběhu února: se přihlásili 2 občané
zemřel
1 občan
narodil se 1 občánek.

Společenská kronika
V měsíci březnu 2017 oslavil významné životní jubileum náš spoluobčan pan Josef Kaválek
z Machova – dožil se 85 let. Oslavenci přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Nabídka kominických služeb
Městys Machov ve spolupráci s kominíkem Jiřím Meierem z Police nad Metují nabízí kontrolu
a čištění spalinových cest (tuhá paliva a plyn) dle zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. a
prováděcího předpisu - vyhlášce č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinových cest.
Termín 6. 4. a 7. 4. 2017 po telefonické objednávce na tel.723 684 834. Možná dohoda i mimo tento
termín. http://meier.kvalitne.cz/

Sběr starého papíru
ZŠ a MŠ Machov oznamuje, že každoroční sběr starého papíru se uskuteční v týdnu
od 27. března do 3. dubna 2017. Sběr můžete dávat ke vchodu sboru CČSH. Děkujeme.

Sběr železného šrotu v Machově
Oznamujeme všem majitelům nemovitostí v Machově, že ve dnech 22. – 23. dubna proběhne
v obci sběr železného šrotu. V sobotu 22. 4. by měli šrot svážet fotbalisté po Machově a zároveň hasiči
po Nízké Srbské, v neděli 23. 4. pak lhotští hasiči po Lhotě a případné neodvezené zbytky šrotu
po celé obci.

3. Stomatologická pohotovost v dubnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci dubnu 2017 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
1. - 2. 4.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
8. - 9. 4.
Bc. Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
491 502 425
14. 4.
MUDr. Neoral ml., ZS Police n. Met.
491 541 654, 602 333 427
15. 4.
MUDr. Farná, Tyršova 327, Police n. M.
491 512 277
16. 4.
MUDr. Růžička, Poliklinika Broumov
603 479 084
17. 4.
MUDr. Blažek, ZS Police n. Met.
491 543 844
22. – 23. 4.
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n. M. 602 333 460
29. 4.
MUDr. Kubec, ZS Police n. Met.
491 543 398
30. 4.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 27. 2. se uskutečnilo první letošní veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v roce
2017. Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- projednání financování investiční akce „Naučnou stezkou k přírodním a historickým památkám“,
- žádost ZŠ a MŠ o rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2016 do fondů,
- volba přísedících pro Okresní soud v Náchodě,
- schválení neinvestičního finančního transferu z rozpočtu městyse Knihovně města Police n. Met. na
nákup výměnného knižního fondu,
- projednání zprávy o inventarizaci majetku městyse k 31. 12. 2016,
- návrh rozpočtu sociálního fondu městyse na rok 2017,
- majetkové záležitosti – propachtování pozemků, směna pozemků městyse se Státním pozemkovým
úřadem, bezúplatný převod pozemku městyse Povodí Labe s.p. HK, záměry prodeje a propachtování
pozemků městyse.
Dne 13. 3. se uskutečnilo druhé letošní veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v roce
2017. Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- účetní závěrka městyse za rok 2016,
- účetní závěrka ZŠ a MŠ Machov za rok 2016,
- návrh rozpočtu městyse na rok 2017,
- schválení cenové nabídky ERV Jaroměř – zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci ČOV Machov,
- akceptace přijetí dotace na základě „Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Doplnění technologie –
ČOV Machov“,
- návrh na rozšíření odpadového systému obce – zajištění nádob na použité potravinářské oleje,
- informace o schválení Povodňového plánu městyse Machov odborem živ. prostředí MěÚ Náchod,
- projednání návrhu odb. silnič. hosp. MěÚ Náchod na zřízení objížďky do Bělého přes Machov,
- schválení kroniky městyse za rok 2016,
- majetkové záležitosti (záměry pronájmů, odkupy pozemků, záměr prodeje pozemku) a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Duben: 1.4. – Cvičení s Olgou Šípkovou, sál Pellyho domů v Polici n.M. od 9,30 hod.
31.3.-2.4. – Jarní výstava ČSZ v restauraci „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě
3.4. – Beseda s občany – rekonstrukce krajské komunikace v Machově na sále
Obecního domu od 18 hod.
2.4. – Tradiční výstava velikonočních stolů v Polsku – Scinawka Srednia, od 12 hod.
5.4. – Postel, hospoda, kostel – setkání se Zb. Czendlikem, divadlo Police v 18 hod.
8.4. – Velikonoční trh na náměstí v Polici n. Met. od 8,00 hod.
11.4. – Školení řidičů amatérů, Pellyho domy Police od 17 hod., vstupné dobrovolné
25.4. – Tuva – země šamanů, cestopisná přednáška v divadle Police n. M. od 18 hod.
30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – pořádá SDH Nízká Srbská od 18 hod.
na hřišti v N. Srbské, hudba, občerstvení

6. Rozpočet městyse Machov na rok 2017
Zastupitelstvo městyse Machov na svém veřejném zasedání dne 13. 3. 2017 schválilo definitivní
podobu rozpočtu na letošní rok. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce městyse a byly do
něho zapracovány i opodstatněné dodatečné připomínky. Rozpočet byl schválen jako schodkový, kdy
rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt formou financování ze zůstatku finančních prostředků na
bankovních účtech z minulého účetního období. Celý rozpočet vychází z doporučené predikce MF ČR
a z návrhu úvěrující banky, ovšem s poměrně realističtějším náhledem na výběr sdílených daní. Z toho
pak vychází i rozpočtovaná struktura výdajů, kdy většina výdajových položek jsou mandatorní výdaje
městyse a další položky jsou rozpočtovány na základě schválených investičních či neinvestičních akcí
pro letošní rok. Limitujícím faktorem je především tvorba rezerv na krizový vývoj v obci a na úhradu
dluhu firmě Norex. Rozpočtový schodek je tvořen právě tvorbou zmíněných rezerv a dále zahrnutím
části investičních nákladů na výstavbu parkoviště u Řeřišného do výdajové části rozpočtu, zatímco
předpokládaná dotace na uvedenou akci zatím není zahrnuta do příjmové části rozpočtu. Základní
struktura rozpočtu je následující:
Příjmy :
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob z podnikání
daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů
daň z příjmu právnických osob za obce
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
celkem daňový příjem

2,700.000,65.000,270.000,375.440,2,750.000,5.500.000,700.000,12.360.440,-

poplatky za komunální odpad
poplatek ze psů
pobytové poplatky
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovacích kapacit
příjmy z loterií
správní poplatky
převody z rozpočtových účtů
příjem z poplatků celkem

605.000,12.500,5.000,1.000,8.000,40.000,15.000,72.960,759.460,-

lesní hospodářství
prodej propagačních materiálů, vstupné ….
služby ČOV
poskytování služeb a výrobků
pronájmy
EKOKOM – za třídění odpadů
služby správy
příjem z úroků na běžném účtu
příjem z vlastní činnosti celkem

221.042,13.000,697.200,120.800,342.928,214.000,20.000,7.000,1.635.970,-

splátky půjček od příspěvkových organizací (ZŠ)
kapitálové příjmy celkem – prodej pozemků
dotace od krajů investiční (projekt ČOV)
dotace ze SR neinvestiční (pro ZŠ Machov)
dotace ze státního rozpočtu (přenesená působnost státu)
příjmy městyse celkem pro rok 2017
Financování :
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2017
Česká spořitelna – splátky úvěru v r. 2017
Půjčka SFŽP ČR – splátky 2017
financování celkem

92.000,50.000,90.000,384.039,315.600,15.687.509,- Kč

+ 3.970.900,- 1.044.000,- 326.900,+ 2.600.000,- Kč

Výdaje režijní:
lesní hospodářství
14.500,ubytování a stravování (restaurace OD)
245.000,cestovní ruch
79.632,místní komunikace
1.910.000,čistírna odpadních vod
1.018.525,škola /neinvestiční příspěvek+ dotace ze SR/
1.611.039,knihovna
35.057,kronika, památky
43.200,rozhlas
18.000,sál OD a soc. zázemí sálu
63.000,kultura, vítání občánků, jubilea
70.000,tělocvična a hřiště
450.000,tělovýchova, sportovní akce a zájmová činnost
180.000,zdravotnictví
243.000,bytové hospodářství
280.000,příspěvek Hospic Červený Kostelec
5.000,veřejné osvětlení
250.000,hřbitovy
20.000,technické služby, správa majetku obce, územní rozvoj
1.604.860,odvoz odpadu
1.008.000,vzhled obcí a veřejná zeleň
75.000,příspěvek na terénní pečovatelskou službu
25.000,hasiči
280.440,činnost zastupitelských orgánů
937.830,činnost místní správy
2.484.696,/spotřeba energií, provoz budovy, počítačů, kopírek, opravy,
služby techniků, mzdy, dohody, příspěvky DSO Policko, SMS ČR,
poštovné, telefony, cestovné atd./
bankovní poplatky, úroky
190.000,převody vlastním fondům
72.960,pojištění majetku městyse
28.648,daň z příjmu právnických osob za obce
375.440,režijní náklady celkem
13.491.827,--

Výdaje investiční :
ČOV – rekonstrukce
Parkoviště Řeřišný
Zateplení ZŠ
nákup nemovitostí /pozemky/
celkem investiční výdaje

965.000,1.250.000,127.000,50.000,2.392.000,-

povinná rezerva na případný krizový stav v obci
rezerva Norex
rezerva na obnovu vodohospodářské infrastruktury
Rezerva celkem:

50.000,2.193.397,160.285,2.403.682,-

Výdaje městyse celkem pro rok 2016

18.287.509,- Kč

7. Návrh uzavírek krajské silnice v městysu Machov a veřejné
projednání stavebních prací v rámci rekonstrukce této komunikace
Zveřejňujeme zde návrh uzavírek krajských komunikací III. třídy 30315 a 30317 v takové
podobě, v jaké nám byl materiál poskytnut dne 20. března 2017. Je třeba vzít na vědomí, že se jedná
o návrh a může být na základě výsledků jednání zúčastněných orgánů změněn. Jakmile budou známy
jiné informace, zveřejníme je ve zpravodaji či na webových stránkách městyse.

K plánované uzavírce v Machovské Lhotě v úseku od čp. 39 (bývalý mlýn) po státní hranici
proběhlo první jednání s obyvateli – majiteli nemovitostí v blízkosti státní hranice již ve středu 22. 3.
Byly zde řešeny otázky dostupnosti v průběhu stavby pro obyvatele i pro případný příjezd vozidel IZS
(lékař, hasiči apod.).
Pro ostatní obyvatele Machovské Lhoty, Machova i Nízké Srbské, kteří by se chtěli dozvědět
bližší informace o plánované rekonstrukci silnice, o dopravních omezeních, řešení objížděk i
dostupnosti obslužných činností (svoz komunálního odpadu, veřejná autobusová doprava …) je
naplánováno veřejné projednání stavebních prací v rámci rekonstrukce krajské komunikace
III/30317, které se uskuteční na sále Obecního domu v Machově v pondělí 3. dubna 2017
od 18 hodin. Odpovědět na otázky v souvislosti s uvedenou akcí by měli zástupci investora, tj.
Královéhradeckého kraje a SUS, zástupci zhotovitele (firma Eurovia) a zástupci odboru dopravy MěÚ
Náchod (řešení objízdných tras), pokud přijmou pozvání na toto jednání.

8. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 8. dubna 2017 (sobota)
Stanoviště:

BĚLÝ
NÍZKÁ SRBSKÁ
MACHOV
MACHOV. LHOTA

u bývalé váhy
u hasič. zbrojnice
pod Hubkovými
proti Lokvencovým
na náměstí
u hasič. zbrojnice

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

Vybírané nebezpečné odpady:











oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
pneumatiky (osobní)
(elektrospotřebiče) – viz. Poznámka

Poznámka:

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky lze celoročně odevzdávat na sběrném místě v nákupním
středisku v Machově (zadní rampa), elektrospotřebiče proto budou odebírány
pouze ve výjimečných případech.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI
BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU!
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ!

9. Další etapa oprav průtahu Náchodem
V letošním roce bude dokončena rekonstrukce průtahu Náchodem opravou úseku od
okružní křižovatky u Slávie po výjezd z města směrem na Hradec Králové, tj. až po tzv.
„Rybárnu“. Dalším úsekem, který ještě stavbařům zbývá dokončit z loňského roku, je úsek
v Bělovsi u obchodního domu Penny Market. Předpokládaným termínem zahájení prací je
27. březen 2017. Dokončení je plánováno do 30. 11. 2017.
V první fázi oprav bude veškerý provoz ve směru od Hradce Králové na hraniční přechod veden
stavbou jednosměrně ulicí Pražskou a Běloveskou (v místě opravovaného úseku).
Objízdná trasa pro nákladní vozidla nad 3,5 t ve směru od Polska bude stejně jako v loňském roce
vedena ze silnice I/33 po místní komunikaci (MK) ul. Kladská – silnice II/303 na OK u Itálie, dále
vpravo po silnici I/14 přes Červený Kostelec, Úpici do Trutnova a následně přes Choustníkovo
Hradiště do Jaroměře, kde se napojí zpět na silnici I/33.
Po dobu rekonstrukce úseku silnice v Bělovsi od Penny Marketu po Ametek pojedou všechna
vozidla (osobní i nákladní) ve směru od Hronova a státních hranic po ul. Kladské a na okružní
křižovatce „u Itálie“ dojde k rozdělení dopravy.
Osobní vozidla a autobusy budou moci jet pod viadukt přes OK Čedok směrem na OK Slávie a
následně ve směru na Hradec Králové ulicí Němcové, Mlýnskou, Riegrovou, Tyršovou, Komenského
a Českoskalickou až na výjezd z Náchoda.
Zastávky BUS budou přemístěny následovně:
- na trase od Hradce Králové budou autobusy odbočovat do ul. Jugoslávské, dále ul.
Myslbekova, do ul. Bílkova, kde bude umístěna náhradní autobusová zastávka (BUS „Staré
Město“)
- v opačném směru bude přemístěna zastávka „Hamra“ do ul. Komenského do místa před
bývalou autoškolou (mezi ul. Šafránice a Na Letné), další zastávka BUS „Staré Město
rozcestí“ bude přemístěna před budovu pošty ve Starém Městě v ul. Českoskalické
Pro aktuální informace o průběhu stavby a souvisejících dopravních opatřeních sledujte
www.prutahnachoda.cz.

10. Včelaři vzpomínají (pokračování)
V tomto pokračování vzpomeneme na historii včelařského kroužku, který byl založen v roce
1958 za řídícího učitele p. Šamana. Prvním vedoucím kroužku byl J. Winter a to až do roku 1978. Po
něm převzal funkci na jeden rok V. Hošek. Dalším vedoucím včelařského kroužku byl do konce
března 1981 Josef. Ducháč, který také začal vést o práci kroužku přesné záznamy. Jeho nástupcem se
stal Robert Mazurek, který ve vedení záznamů pokračoval.
Školní včelstva byla dva roky umístěna na školní zahradě v altánku. V roce 1960 byla
v 5. třídě vyměněna podlaha a z těchto starých prken byl na školní zahradě postaven včelín. V tomto
včelíně byla školní včelstva umístěna až do roku 1978. Z důvodu přístavby školní budovy musel být
včelín přestěhován a to na pozemek k „Berance“, který poskytlo místní JZD Bor. Po opravě včelína
bylo do něj na jaře 1979 umístěno jediné včelstvo, které všechny tyto změny přežilo. Tento pozemek,
na který byl včelín přestěhován, bylo vlastně takové malé „smetiště“. Bylo třeba jej upravit, zarovnat
celý okolní terén, znovu vysít trávu, prořezat starší stromy a vysadit nové. V roce 1982 bylo
rozhodnuto o vystavění pracovny včelařského kroužku vedle včelína. Včelín byl malý, takže se v něm
nedaly provádět práce potřebné pro včelaření, aniž by byly včely rušeny. Byly získány 4 stropní
panely z přístavby školy, které byly prasklé. Byly použity jako základy a na nich byla postavena
chatka, která měla 2 části – pracovnu a klubovnu. Celý pozemek byl oplocen. Na těchto pracích se
podíleli členové základní organizace: V. Kulich, V. Hošek, J. Foglar, J. Vajsar, Fr. Kubeček, B. Vítek,
J. Obršál, J. Exner, R. Mazurek. Na výstavbě pracovny a oplocení bylo odpracováno celkem na 1 500
brigádnických hodin. Největší zásluhu na této akci měli předseda ZO včelařů V. Kulich a vedoucí
včelařského kroužku R. Mazurek se svojí manželkou a rodinou. Za tuto činnost bylo R. Mazurkovi
uděleno čestné uznání od MNV a od okresního výboru SSM. ZO včelařů klubovnu využívala též pro
své schůze a k uskladnění inventárního a historického materiálu.
Od roku 1978 se kroužek každoročně účastnil okresních kol soutěže „Zlatá včela“, v nichž
bylo dosaženo pěkných výsledků. Nejúspěšnější byl rok 1984, kdy žák M. Mazurek okresní kolo
vyhrál, žák Jar. Ducháč byl čtvrtý.
Tady zápisy ohledně včelařského kroužku končí a tím také končím včelařské vzpomínání.
Lyže jsme uložili na půdu, jaro je tady, začíná nový včelařský rok a s ním nastávají radosti
i starosti s našimi včelkami.
Zpracoval Jaroslav Novák, předseda ZO ČSV Machov

11. Svoz velkoobjemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz velkoobjemných odpadů
Kdy : v sobotu 29. dubna 2017
Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ................................8,00 – 8,20 hod.
- pod Hubkovými....................................... 8,25 – 8,45 hod.
Machov – proti Lokvencovým ……………………........ 8,50 – 9,10 hod.
- na náměstí ......................................................9,15 – 9,45 hod.
Machovská Lhota – u hasičské zbrojnice ......................... 9,50 – 10,20 hod.
Bělý – u bývalé váhy ......................................................10,50 – 11,20 hod.

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!
: 494 629 050 fax: 494 629 070

12. Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana životního prostředí za
něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali
termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu
staletí hodně změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno
hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací
v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při
svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající
přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů
zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na
zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy,
motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu.
Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit,
zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují
totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější, než
nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje již 7. rok kolektivní systém EKOLAMP, který v České
republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá na provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných
nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří městys Machov finanční prostředky, které
bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat kolem 5 miliónů kusů
zářivek a výbojek. To představuje 25 - 30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu téměř
dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do
koše.
Městys Machov má sběrné místo zřízené ve skladu nákupního střediska (vchod z nákladové rampy).
Sběrné místo je přístupné po telefonické nebo osobní domluvě s odpovědným pracovníkem úřadu
v pracovních dnech – v pondělí a ve středu od 8°° do 12°° a od 13°° do 17°° hodin, v ostatní dny od 8°° do
12°° hodin. Sběrné místo mohou využít všichni občané a dále také živnostníci podnikající v katastru
Machova, kteří mají s městysem uzavřenou řádnou smlouvu o nakládání s komunálním odpadem.
Mapu všech sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.

13. Zápis do 1. ročníku ZŠ Machov
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY MACHOV,
OKRES NÁCHOD
Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném
vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji Z Á P I S do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy
Machov, okres Náchod, který se uskuteční dne 18. dubna 2017 od 14.00 do 16.00 hodin v budově
školy.
Povinná školní docházka začíná, podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), počátkem školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku
kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je–li
tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá–li o to jeho zákonný zástupce.
Zákonní zástupci dítěte si s sebou přinesou: občanský průkaz
rodný list dítěte
průkaz zdrav pojišťovny
vyplněnou žádost
K zápisu se musí dostavit všechny děti, které do 31. 8. 2017 dovrší věku 6 let.
V Machově 14. 3. 2017

Mgr. Helena Martincová, ředitelka ZŠ a MŠ Machov

14. Putovní výstava fotografií našeho regionu
Na podzim roku 2016 destinační společnost Branka, o.p.s. uspěla s česko-polským projektem
s názvem Blíže přírodě - blíže kultuře, který by měl připomínat 20leté výročí existence organizace
a 10 let úspěšné česko-polské spolupráce s Powiatem Kłodzkim.
V dubnu se poprvé budete moci setkat s jejími výstupy, a to na vernisáži putovní venkovní
výstavy, která spatří světlo světa ve středu 19. 4. v Náchodě a potrvá do 5. května. Výstava bude
umístěna na Masarykově náměstí před kostelem sv. Vavřince a složena je z celkem 14 fotografií z
české strany a 22 z polské strany. Fotografie budou znázorňovat všechna velká města a památky
regionu bez rozdílu, na které straně hranice leží. Autory jednotlivých fotografií se stali Jan Záliš
(Křinice), Oldřich Jenka (Police nad Metují) a Tomáš Vojtíšek (Jaroměř).
„Jsme rádi, že můžeme alespoň pomyslně touto výstavou oslavit již 20 let trvání Branky, o.p.s. a
představit nejen v v Náchodě, Adršpachu, Ratibořicích, ale v srpnových dnech i v Praze náš krásný
kout Kladské pomezí a jeho atraktivity,“ zve na návštěvu výstavy Markéta Venclová, ředitelka
Branky, o.p.s.

15. Jarní zahrádkářská výstava

16. Inzerce

Příští číslo vyjde v 17. týdnu 2017. Uzávěrka příspěvků ke dni 20.4.2017
Machovský zpravodaj – vydává Městys Machov, tel. 491 547 121, e-mail ou.machov@worldonline.cz, č.ú. 1183009319/0800
Evid.č. MK ČR E 13449. Vychází nepravidelně v nákladu 510 výtisků. www stránky městyse – www.machov-obec.cz

