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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
Vánoční svátky rychle utekly, novoroční oslavy proběhly v Machově celkem v klidu a většina
z nás se rychle musela adaptovat na každodenní starosti, ať už pracovní, či soukromé. Také úřad a
zastupitelstvo městyse začaly fungovat naplno okamžitě od prvních dnů nového roku. Plesová sezona
v naší obci byla totiž již tradičně zahájena Machovským obecním plesem, který se konal v pátek
15. ledna již po osmé. Účast byla přibližně stejná jako v roce minulém, přišlo 113 milovníků dobré
hudby a tance. Režie byla stejná jako minule - hudbu obstaraly dvě osvědčené kapely - taneční
orchestr Relax Band z Hronova pod vedením Jana Drejsla a skupina BTK z Bezděkova pod vedením
Martina Jirmanna. Na parketu byl dostatek místa pro všechny, kteří si přišli zatančit. Pozitivně byla
hodnocena i tombola, ve které se letos sešlo 213 (většinou hodnotných) cen. Hlavní cenou byl také již
tradičně vyhlídkový let nad Machov z letiště Velké Poříčí. Spoustu hodnotných cen (domácí
spotřebiče, zvěřina, med) dodaly jednak firmy budující v Machově kanalizaci a dále machovské
spolky (včelaři, myslivci), kterým patří za jejich vstřícnost velké poděkování. Poděkování však patří
i všem ostatním přispěvatelům do tomboly, kterých letos bylo kolem sedmdesáti. Hezké předtančení
v rytmu latinskoamerických tanců obstarali tanečníci z tanečního klubu HOP Dobruška. Podle
propočtů příjmů a výdajů nakonec ples vyšel finančně mírně do plusu a podařilo se tak splnit
předsevzetí pořadatelů nepoužít na pořádání plesu žádné finanční prostředky z rozpočtu městyse.
Nejen kultura však naplnila pracovní začátek roku na našem úřadu. Bohužel se objevila
i spousta poměrně závažných problémů, které se dotýkají, či by se mohly dotknout většiny z nás. Mám
tím na mysli především záležitost průzkumu těžby uranu a metanu v těsné blízkosti státní hranice na
polském území. Zjistili jsme totiž, že polské úřady schválily provádění průzkumných vrtů na poměrně
velkém území obepínajícím Broumovský výběžek, konkrétně od Nowe Rudy až po Lubawku. Tyto
vrty by mohly zapříčinit porušení geologických vrstev Polické křídové pánve s neodhadnutelnými
důsledky pro výskyt kvalitní pitné vody v naší oblasti a její možné kontaminace chemikáliemi
používanými při různých metodách průzkumu. Průzkum by měl nedozírné následky i pokud jde o
vzhled krajiny a cestovní ruch na Broumovsku a Policku. Vlna odporu ze strany naší samosprávy,
státní správy i občanských iniciativ vyvrcholila setkáním v Božanově dne 14. ledna, kterého jsem se
zúčastnil s dalšími dvaceti starosty, poslanci PČR, zástupci CHKO, Ministerstva životního prostředí a
dalšími odpůrci průzkumu těžby uranu a metanu v Polském příhraničí. Setkání, kterému věnovali
zaslouženou pozornost i zástupci médií, skončilo přijetím Deklarace, která bude prezentována
zástupcům polských úřadů, široké veřejnosti i zástupcům ministerstva zahraničních věcí a ministerstva
životního prostředí ČR. Rovněž byla ustavena delegace zástupců místních samospráv, která byla
pověřena jednáním s příslušnými úřady na české i polské straně. Doufám, že naše iniciativa bude
stejně úspěšná, jako
ta v roce 2012, kdy se podařilo zabránit průzkumným pracím pro těžbu
břidlicových plynů v našem regionu. Tentokrát však je situace o to těžší, že problém se týká jiného
státu a náš vliv na dění za hranicí je velice omezený.
Dalším problémem, který musí naše zastupitelstvo řešit hned z kraje roku, je nepříznivý vývoj
při provozování restaurace Obecní dům. Nynější provozovatel podal výpověď z nájemní smlouvy
k 30. dubnu a nezbývá, než opět spustit proces hledání nového provozovatele restaurace. Podmínky
výběrového řízení jsou zveřejněny v dnešním vydání zpravodaje i na webových stránkách městyse
s tím, že nového provozovatele bychom chtěli vybrat na začátku dubna tohoto roku.
Podařilo se také pokročit v oblasti nabídky terénní pečovatelské služby pro Machov. Tento druh
sociálních služeb v naší obci dlouhodobě chyběl a jsem rád, že jsme našli společnou řeč s Městským
úřadem v Polici nad Metují a podařilo se připravit nabídku celé škály služeb a úkonů, které by
Pečovatelská služba Police n. M. mohla poskytovat pacientům i v Machově. Stručný popis služby
včetně orientačního ceníku jednotlivých úkonů je zveřejněn rovněž v dnešním zpravodaji.
Zastupitelstvo na svém jednání rozhodlo přispívat na tuto sociální službu prostředky z rozpočtu
městyse – v praxi by to znamenalo, že občan (pacient) bude hradit jednotlivé úkony dle ceníku a
městys bude přispívat celý rozdíl mezi ceníkovou cenou a cenou za jednu hodinu pečovatelské služby,
která je zkalkulována přibližně ve výši 220,- Kč za hodinu. Myslím, že to je velice vstřícný krok
zastupitelstva vůči našim seniorům a věřím, že v mnoha případech to přispěje k prodloužení pobytu

těchto občanů ve svém domácím prostředí, aniž by museli být přemístění do různých zařízení typu
LDN, domovů důchodců či pečovatelských domů.
V pondělí dne 18. ledna proběhl zápis dětí do 1. třídy naší školy. K zápisu se dostavilo 9 dětí
(všechny z Machova), zapsáno bylo osm. Z devátého ročníku letos odejde 7 dětí, takže by stav žáků
v naší škole měl zůstat přibližně stejný. Záleží ovšem ještě na tom, kolik dětí odejde po absolvování
páté třídy na víceletá gymnázia.
Pokud jde o další záležitosti z přelomu roku a začátku ledna, zaslouží si pozornost následující
informace:
- proběhla jednání mezi zastupitelstvem městyse a zástupci FO Jiskra Machov s cílem pomoci
fotbalovému oddílu řešit problematiku oprav fotbalových kabin (střecha …),
- získali jsme informace o záměru Královéhradeckého kraje opravit krajskou komunikaci od
Mýta až po hraniční přechod v Machovské Lhotě,
- proběhlo další jednání zástupců Bezděkova a Vysoké Srbské se zástupci Ministerstva
zemědělství ohledně záměru zadržování vody na toku Židovky vybudováním nádrže pod
Vysokou Srbskou – záměr zatím zůstává mezi vytipovanými lokalitami vodních nádrží,
- pokračují projektové práce na připravovaných investičních akcích v Machově – rekonstrukce
čistírny odpadních vod, vybudování záchytného parkoviště na odbočce do Řeřišného a
doplnění veřejného osvětlení v obci. Realizace jednotlivých akcí bude záviset na úspěšnosti
získání dotačních prostředků na realizaci.
Závěrem pár slov ke kultuře – kromě dalších plesů v Obecním domě bych chtěl upozornit
zejména na tradiční masopustní průvod po Machovské Lhotě, který se letos uskuteční již v úterý 9.
února, a dále na připravované divadelní představení, které je naplánováno na neděli 3. dubna.
Tentokrát k nám zavítají ochotníci z Meziměstí s nově nastudovanou komedií „Habaďůra“.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 12. 2016 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.068 obyvatel. V průběhu prosince zemřel 1 občan.

Vybírání místních poplatků v Bělém
Pro občany Bělého jsme připravili i letos speciální termín ve čtvrtek 25. února 2016 od 14 hod.
do 15.30 hod., kdy mohou místní poplatky (likvidace odpadů, psi) pro rok 2016 zaplatit přímo
v Bělém. V uvedené době bude poplatky vybírat pracovnice úřadu paní Thérová v domě Grossových
na křižovatce. Využijte tuto možnost a ušetřete si cestu do Machova.

Výzva občanům – zjištění občanů Machova a Nízké Srbské padlých
v 1. světové válce
Mgr. Věra Vlčková připravuje publikaci o padlých obyvatelích okresu Náchod v 1. světové válce
a obrátila se na úřad městyse s prosbou o pomoc při zjišťování jmen padlých z Machova a Nízké
Srbské (v Machovské Lhotě a v Bělém jsou padlí uvedeni na pomnících). Dle historických záznamů
bylo těchto obyvatel Machova a Nízké Srbské kolem 25, zatím se však podařilo dohledat pouze deset
z nich (Karel Bergmann, Josef Bittnar, Josef Borna, František Jansa, Václav Jansa, Augustin Lecnar,
Jindřich Plný, Jan Prouza, Adolf Russ, František Týfa). Pokud tedy znáte ve svých rodinách či
rodinách sousedů nějaké oběti 1. světové války (padlé v boji či zemřelé na následky válečných útrap),
prosíme o jejich nahlášení na úřad městyse a Mgr Vlčková před zveřejněním jejich jmen
v připravované publikaci provede ověření v Kartotéce NÚA Praha. Zjištěná jména by se také mohla
doplnit na pomník padlým v Machově.

Poděkování
Jménem zarmoucené rodiny děkujeme všem přátelům a známým za projev soustrasti při úmrtí
pana Ladislava Begy z Machova a za účast při posledním rozloučení s ním. Zvláštní poděkování pak
patří MUDr. Pavlu Maršíkovi za jeho vstřícnost, obětavost a mimořádný přístup k pacientovi po celou
dobu léčení.
Rodina Begova

Upozornění – platba záloh na stočné
Upozorňujeme občany, kteří se v uzavřených smlouvách o stočném zavázali hradit poplatek za
stočné zálohově, aby lednovou zálohu uhradili tak, aby platba byla připsána na bankovní účet městyse
Machov nejpozději do 31. 1. 2016 (případně zálohu uhradili hotově v pokladně úřadu).

Uzavření ordinace praktického lékaře
MUDr. Maršík oznamuje svým pacientům, že v měsíci únoru a březnu 2016 nebude ordinovat
v období od 29. 2. do 4. 3. z důvodu čerpání dovolené. V uvedeném období lékaře zastupuje MUDr.
Zemanová ve své ordinaci ve firmě Wikov v Hronově.

3. Stomatologická pohotovost v únoru
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci únoru 2016 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
6. - 7. 2.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
13. - 14. 2.
MUDr. Kopecký, 17.listopadu 387, Police n.M. 602 304 594
20. - 21. 2.
MUDr.. Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
491 502 425
27 .- 28. 2.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 11. 1. se konala první pracovní porada zastupitelů se starostou v letošním roce. Na programu
byla následující témata:
- informace o výsledku poptávkového řízení na dodavatele energií (plyn, elektřina),
- projednání vyhlášení výběrového řízení na provozovatele restaurace a sálu „Obecní dům“,
- informace o daňových příjmech městyse za rok 2015 (celostátní sdílené daně),
- příprava obecního plesu,
- dotační projekt turistického parkoviště na odbočce do Řeřišného (program EU Interreg V. A),
- rekonstrukce ČOV – vývoj projektu,
- projednání podmínek provozování pečovatelské služby v Machově,
- info o jednání ohledně plánované těžby uranu v příhraniční oblasti Polska,
- kronika městyse za 2. pololetí 2015 a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Únor: 6. 2. – Ples sportovců, Obecní dům Machov, pořádá FO Jiskra Machov, hraje BTK,
9. 2. – Masopustní průvod po Machovské Lhotě,
11. 2. – Domácí štěstí? Ivo s pravdou ven! – divadlo v Teplicích n. Met. od 19 hod.,
12. 2. – Mistrovství KHK v běhu volnou technikou – pořádá BKL v areálu v Dolečku,
17. 2. – Sůl nad zlato – pohádka pro děti v Kolárově divadle v Polici, 17,30 hod.,
21. 2. – Dětský karneval, Pellyho domy v Polici n.M. od 14 hod.,
25. 2. – Koncert Marty Kubišové, kulturní sál Střelnice Broumov od 19 hod.,
27. 2. – Republikový závod ve skoku a severské kombinaci žáků – BKL, areál Hůrka a Doleček
27. 2. – Ples SDH Nízká Srbská, Obecní dům Machov, hraje P+P Broumov,

6. Tříkrálová sbírka 2016
Letos opět proběhla v našem městysu Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity České republiky.
Tradičně chodilo po obci 5 skupinek. Všechny procházely městysem v sobotu 9. 1. 2016. Ráno jsme
byli překvapeni pohledem na teploměr, který na některých místech ukazoval -12°C. Během dopoledne
se oteplilo a byl krásný den.
Náměstí s přilehlými ulicemi a kopec u hřbitova prošla skupinka pod vedením Mgr. Ludmily
Čížkové. Třemi králi byli Jan Nawrat, Magdalena Nawrat a Adéla Čížková.
Od náměstí směrem do Nízké Srbské (až k panu J. Ducháčovi) vaše obydlí navštívila skupinka s
panem Jaromírem Skálou. Třemi králi byli: Tereza Kujínková, Tomáš Šandor a Mikuláš Konečný.
Po zbývající části Nízké Srbské chodila skupinka pod vedením pana Vladimíra Scholze. Třemi
králi byli: Tomáš Forman, Vojtěch Kincl a Luboš Matěna.
V Machovské Lhotě jste mohli potkat skupinku čtyř králů pod vedením paní Ludmily Kujínkové.
Králi byli: Anežka Rückerová, Vítek Rücker, Edita Straubeová a Hedvika Straubeová.
V Bělém chodila skupinka pod vedením paní Jany Jirmanové. Třemi králi byly Denisa Luňáčková,
Julie Konečná a Alžběta Konečná.
Děkuji dospělému doprovodu skupinek a zvlášť všem dětem, které se s chutí a nadšením pro
dobrou věc svého úkolu zhostily na výbornou. Děkuji všem, kteří jste jakoukoliv částkou do sbírky
přispěli. Letos se vybralo 23.546 Kč. Výtěžek sbírky bude použit na přímou podporu osobám a
rodinám v nouzi, pomoc a podporu starším, osamoceným a nemocným lidem, aktivitám pro ohrožené
děti a mládež, podporu sociálního zařízení Dům na půli cesty Náchod, podporu sociálního zařízení Sv.
Anna Domov pro matky s dětmi Náchod, podporu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
Náchod. 65% finančních prostředků je určeno pro oblasti konání sbírky, 35 % fin. prostředků je
určeno pro organizaci pomoci a dále pro národní a zahraniční humanitární aktivity.
Spoluobčanům přeji do nového roku 2016 pevné zdraví a vše dobré.
Ludmila Kujínková

7. Inzerce

Koupím starý nábytek a veškerou půdní veteš.
Dobře zaplatím.
Likvidace, vyklizení nemovitostí. Tel.: 777 200 126

8. Vostatkovej maškarní průvod po Lhotě
Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a pan Norbert Wintr, náš kamarád
a hlauni Nouzinskej mecenáš, pořádaj

v úterý dne 9. února 2016

„Vostatkovej maškarní průvod“
krz celou Lhotu, až do Nouzina,
s nevobyčejnym překvapenim u hranic
a veselici na sále u Lidmanů s hudbou pana Matysky
za laskavýho přispění a pochopení
Úřadu městyse Machov, Kvíčerouský pekárny a mnoha jednotliuců.
Po celý cestě bude vyhrávat tradičně dechouka

„Broumovanka“

Začátek bude u mostku na Řejšnej v 15.30
Z vozu se budou prodávat túze dobrý jitrnice řeznika pana Hampla z Trutnova, po
kerejch se voblizuje i sám Krakonoš.

K máni budou i předobrý, pořánně cukrovaný koblihy, kerý jediný na sjetě umí upíct
Kvíčerouská pekárna z Police.
Veškerý vobecenstvo z širokýho vokolí,na tu slávu do Lhoty, dovolujeme si
s úctou pozvat. Špalír, aby pořánnej kolem cesty zmáklo, na průvod mávalo
a kořaukou nepančovanou v dobrý náladě porád pryč udržovalo.
Soukromý a uzauřený zábavy v hospodě se može účasnit každej, kdo se jen malinko
vochomejtne kolem průvodu.

9. Terénní pečovatelská služba v Machově
Zastupitelstvo městyse Machov se dohodlo na spolupráci s Městským úřadem Police nad Metují
v oblasti terénní pečovatelské služby. Pečovatelská služba nabízí možnost poskytovat jednotlivé druhy
služeb i v Machově. Pacient by si hradil jednotlivé úkony dle platného ceníku a městys Machov
by ze svého rozpočtu doplácel pečovatelské službě rozdíl mezi ceníkovou cenou úkonů a
hodinovou sazbou pečovatelky (v sazbě je již zahrnuta doprava pečovatelky do Machova). Terénní
pečovatelská služba v Machově by byla provozována na základě smlouvy mezi městysem Machov
a městem Police nad Metují. Pro její uzavření potřebujeme zjistit zájem občanů Machova o tuto službu
a její přibližný rozsah.
Terénní pečovatelská služba je sociální služba v domácím prostředí uživatele v pracovních dnech od
6,30 hod. do 19 hodin.
Posláním terénní pečovatelské služby je zejména:
- poskytovat terénní pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postiženým občanům se
sníženou soběstačností v jejich domácnostech
- službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující a podporovala jejich samostatnost
a sociální začlenění
- službu poskytovat na základě individuálních potřeb uživatelů.
Cílová skupina pacientů - senioři a zdravotně postižení občané se sníženou soběstačností (z důvodu
věku, chronického onemocnění, úrazu), kteří potřebují pomoc jiných osob a služby poskytované
pečovatelskou službou jsou pro ně dostačující
Věková struktura - osoby se zdravotním postižením od 40 let výše, senioři od 65 let výše.
Orientační ceník jednotlivých úkonů (tyto ceny by hradil pacient):
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při prostorové orientaci
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

80,- Kč/hodinu
80,- Kč/hodinu
80, -Kč/hodinu
80,- Kč/hodinu

b) Pomoc při osobní hygieně
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC

100,- Kč/hodinu
100,- Kč/hodinu
100,- Kč/hodinu

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. dovoz nebo donáška jídla
2. pomoc při přípravě jídla a pití

12,- Kč/úkon
60,- Kč/hodinu

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
1. běžný úklid a údržba domácnosti
2. mytí oken
3. úklid společných prostor
4. údržba domácích spotřebičů

100,- Kč/hodinu
110,- Kč/hodinu
60,- Kč/hodinu
80,- Kč/hodinu

5. pomoc při zajištění velkého úklidu, např. sezónního úklidu,
úklidu po malování
6. donáška vody
7. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva a vyhrnování sněhu
8. běžné nákupy (1 nákup 15 minut)
9. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení, vybavení domácnosti
10. pochůzky (zajištění léků, vyzvednutí receptu od lékaře, donáška léků
z lékárny, objednání na vyšetření, zajištění řemeslníků, vyřizování
na úřadech, pošta- placení složenek)
11. praní a žehlení ložního prádla ložního prádla, popř. drobná oprava
12. praní a žehlení osobního prádla popř. drobná oprava
(drobné opravy- přišití knoflíku, poutka, výměna gumy)
13. samostatné žehlení
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. doprovod k lékaři
2. doprovod na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby, např. ke kadeřníkovi, na poštu, na hřbitov,
do knihovny, doprovod do divadla
3. zdravotní procházka
Fakultativní služby
1. telefonické vyřizování (objednání sanitky, lékaře, objednání služeb)
(objednání sanitky, lékaře, terénní sestry, objednání služeb)
2. zapůjčení jídlonosiče
3. doprovod služebním vozem PS mimo obec max. do 20km
(o tuto službu je nutné požádat minimálně 2 pracovní dny dopředu)

120,- Kč/hodinu
50,- Kč/hodinu
100,- Kč/hodinu
80,- Kč/hodinu
60,- Kč/úkon

80,- Kč/hodinu
50,-Kč/ 1kg
50,- Kč/1kg
40,-Kč/ 1kg

100,-Kč/hodinu

130,- Kč/hodinu
100,-Kč/hodinu

20,- Kč/úkon
20,-Kč/měsíc
130,- Kč/úkon

Svůj případný zájem o nabízenou terénní pečovatelskou službu prosím nahlaste na Úřad
městyse Machov (tel. 491 547 121 nebo osobně), aby mohla být uzavřena smlouva s městem
Police nad Metují.
Případné odborné dotazy zodpoví vedoucí sociálního odboru MěÚ Police nad Metují paní Ilona
Kejdanová – tel. 491 509 995, mobil 775 442 409, e-mail: kejdanova@meu-police.cz.

10. Výběrové řízení na pronájem restaurace Obecní dům Machov
Městys Machov ve smyslu §39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vyhlašuje

Výběrové řízení
na pronájem restaurace Obecní dům
Předmět pronájmu:
Prostory restaurace Obecní dům v přízemí budovy čp. 119 v Machově (na st.p.č. 106/2 a
106/3 v katastrálním území Machov) včetně vybavení vnitřním zařízením a inventářem.
Jedná se o nebytové prostory o celkové výměře 278 m2 sestávající z výčepu, jídelny, kuchyně
+ přípravny, skladu, sociálního zařízení pro personál a hosty, šatny, zádveří a vstupní chodby,
sklepních prostor a venkovní předzahrádky.
Je možný i pronájem kulturního sálu Obecního domu.
Požadavky pronajímatele:
• zahájení provozu od 1. 5. 2016,
• nájemní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
• platba nájemného bude probíhat jedenkrát za měsíc, a to vždy do posledního dne
měsíce,

•

pravidelná provozní doba min. 5 dnů v týdnu včetně So a Ne, čerpání dovolené
mimo turistickou sezonu.
• nekuřácký provoz v celém prostoru, mimo venkovní předzahrádky,
• možnost bezplatného využití výčepu místními spolky při pořádání plesů na sále OD,
• vaření vlastních jídel v rozsahu 1-2 hotová jídla a jedné polévky denně, a to minimálně
v době oběda,
• nutnost zajištění vytápění restaurace mimo pracovní dobu úřadu obce (způsob
vytápění – kotel na dřevěná polena ze zásob městyse Machov).
Kvalifikační předpoklady účastníka (zájemce):
• minimálně roční praxi v oboru v předchozích 5 letech žadatel doloží čestným
prohlášením s uvedením referencí, kontaktů a délky praxe v měsících,
• uchazeč doloží kopii živnostenského listu, případně výpis z Obchodního rejstříku pro
danou činnost, případně registraci k DPH,
• uchazeč doloží před uzavřením smlouvy originál nebo kopii výpisu z Rejstříku trestů ne
starší 30 dnů ke dni podání.
Obsah nabídky:
• identifikace uchazeče, případně spolupracujících osob,
• podnikatelský záměr (koncept provozu stravovacího zařízení, otevírací doba,
dovolené, plánovaný počet zaměstnanců, marketing, předpokládaná nabídka
v rozsahu 1 – 2 strany A4),
• navrhovaná výše nájemného v Kč (bez služeb a energií),
• prokázání praxe, kopii oprávnění k podnikání, reference s kontakty,
Místo a termín pro zaslání nabídek:
Městys Machov
Machov 119
PSČ 54963
Tel.: 491 547 121
Email: m.kryl@machov-obec.cz
IČ: 00272809
Nabídky v zalepené obálce označené „Restaurace Obecní dům - neotevírat“ zasílejte
poštou nebo podávejte osobně do 31. března 2016.
Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny zastupitelstvem městyse Machov. Zastupitelstvo si vyhrazuje
právo předvolat si žadatele k ústní prezentaci záměru. Výběr bude proveden tajným
hodnocením zastupitelů (jednotlivými zastupiteli bude přiděleno bodové ohodnocení
jednotlivých uchazečů 1 - 5 bodů). Po veřejném sečtení přidělených bodů bude vyhlášeno
pořadí uchazečů, vítěz bude vyzván k podpisu smlouvy.
Informace pro účastníka (zájemce):
• prohlídku prostor lze zajistit po předchozí dohodě na úřadu městyse,
• kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Miroslav Kryl, tel. 491547121, m.kryl@machov-obec.cz,
• zalepenou obálku s nabídkou označte výrazně v levém horním rohu nadpisem
“Restaurace Obecní dům- neotevírat“,
• účastník výběrového řízení (zájemce) předložením nabídky souhlasí s tím, aby veškeré
informace obsažené v jeho nabídce byly zveřejněny,
• vyhlašovatel/pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, případně
nevybrat žádného zájemce,
• veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce,
• písemné vyrozumění obdrží pouze vybraný zájemce, ostatní budou vyrozuměni
telefonicky či e-mailem,
• toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů.
Ing. Jiří Krtička, starosta městyse Machov

11. Borský klub lyžařů Machov – ohlédnutí za podzimní sezonou
a co nového v zimě
Letošní podzimní sezóna byla opět ve znamení běžeckých krosů, skoků na umělé hmotě a
náročných údržbářských prací na našem movitém i nemovitém majetku.
Borský pohár se tentokrát konal až 14. 9. a sešli se zde závodníci ze všech klubů ČR. V severské
kombinaci, která byla součástí Českého poháru, startovalo 42 závodníků a ve skoku 67 závodníků.
Z našich závodníků byla v předžactvu v severské kombinaci Verča Dostálová pátá, Vendula Šrůtková
desátá a jedenáctá Stela Notková. V žácích 9-10 let obsadil 4. místo Lukáš Doležal a kategorii 11-12
let Jenda John vyhrál.
11. 10. se běžel již 45. ročník Borského krosu za účasti 223 závodníků jako krajský pohárový
závod. Na startu se objevilo skoro 40 závodníků našeho klubu a vedli si dobře. Na 50 metrů bylo
pořadí: 1. Bejšovcová Pavlína, 2. Holubová Magdaléna a 3. Notková Alžběta a Doležal Jonáš čtvrtý.
Běh na 100 metrů vyhrál Tauc Antonín a druhý byl Koláčný Vilém. Předžákyně na 350m vyhrála
Doležalová Tereza. Kategorii nejmladších žákyň vyhrál nový machovský objev Ficencová Barbora,
třetí byla Ducháčová Ema. V nejmladších žácích kraloval Doležal Lukáš. Druhé a třetí místo
vybojovaly v žákyních mladších Plná Natálka a Kubečková Vendula, pátá byla Taucová Simona.
V žácích mladších byl John Jenda čtvrtý. Den předtím se společně s Doležalem Lukášem zúčastnil
Mistrovství ČR v severské kombinaci v Novém Městě na Moravě a vyčerpání z jeho stíhacího běhu se
projevilo. Lukáš Doležal skončil v kategorii 9-10 let na čtvrtém místě a Jenda John v kategorii 11-12
let doběhl ze 16. místa po skoku na konečné páté místo.
Většina našich závodníků se zúčastnila dalších několika krosů, odkud si přivezli cenné medaile,
ale to by byl výčet úspěchů na další dvě stránky. V celkovém pořadí Královéhradeckého poháru
v krosu obsadila první místo Ducháčová Ema a Doležal Lukáš – žactvo 2006 a John Jenda-žáci 2005.
Plná Natálka byla druhá a Taucová Simona pátá v žákyních 2004.
Od 17. 1. 2016 se v Krušných horách koná Olympiáda dětí a mládeže. Mezi osmi běžci
reprezentující Královéhradecký kraj je i Natálka Plná a Jenda John. 18.1 v běhu volnou technikou se
umístil Jenda na vynikajícím 5. místě a Natálka byla dvanáctá. 19. 1. se jelo klasickou technikou a
Natálka obsadila 17. místo. Jenda opět zářil a skončil zase na 5. místě.
Za těmito úspěchy je třeba vidět obětavou práci trenérů a ostatních členů klubu, kteří se zase
starají o údržbu majetku, přípravu tratí atd. Abychom splnili vše, co jsme si na rok 2015 předsevzali,
museli jsme sehnat od sponzorů a z grantů více jak půl miliónu korun. Za tímto číslem se zase skrývají
desítky hodin dobrovolné administrativní práce.
A co v Machově připravujeme? 31. 1. 2016 - okresní přebor vesnických TJ v běhu na lyžích,
12. 2. - Mistrovství KHK v běhu volnou technikou, 27. 2. - Republikový závod žactva ve skoku
a severské kombinaci, dále dle sněhových podmínek uspořádáme pro děti Běh při pochodních
a pro dospělé výjezd Postaru.
Všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají, patří velký dík.
Stanislav Jirásek, předseda BKL
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