Machovský zpravodaj 2/2020
Periodický tisk Městyse Machov

Toto číslo vyšlo 25. února 2020

Uvnitř dnešního vydání zpravodaje najdete:
1. Informace starosty
2. Informace úřadu městyse
3. Stomatologická pohotovost v březnu
4. Kulturní a sportovní akce
5. Informace z jednání zastupitelstva
6. Šibřinky 2020
7. Sousedské setkání ve Lhotě – spuštění historické opony
8. Inzerce
9. Pozvánka do knihovny
10. Okénko z naší školičky

Sponzory tohoto vydání Machovského zpravodaje jsou:
KOMINÍCI Police nad Metují
www.kominicipolice.cz, tel. 774 022 126

________________________________________________________

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
na úřadu městyse dospěly do svého závěru práce na tvorbě rozpočtu příjmů a výdajů na letošní rok.
Rozpočet by měl být projednán na veřejném zasedání zastupitelstva v první polovině měsíce března a
stejně jako vloni je navržen jako schodkový, kdy výdaje jsou rozpočtovány vyšší než příjmy o 1 mil.
Kč. Je to umožněno zapojením finančních prostředků z minulých let deponovaných na našich
bankovních účtech. Důvodem vyšších rozpočtovaných výdajů jsou hlavně plánované výdaje na
investiční akce - především jde o projekt rekonstrukce hřbitova a dále o opravy dalších místních
komunikací a mostů na nich, rekonstrukci zahrady a dětského hřiště u tělocvičny či generální opravy
čerpací nátokové šachty na ČOV a čerpací šachty na splaškové kanalizaci. Další výdaje jsou
plánovány například na doplnění veřejného osvětlení v obci či odvodnění některých lokalit místních
komunikací do dešťové kanalizace. Návrh rozpočtu bude v souladu se zákonem zveřejněn na úřední
desce úřadu městyse.
Začátkem února byla zpracována a podána žádost o dotaci na rekonstrukci zahrady a dětského
hřiště u tělocvičny s názvem „Přírodní zahrada MŠ v Machově“. Hodnota předpokládaných úprav celé
akce činí cca 900 tis. Kč, přičemž pro žádost o dotaci byl projekt rozdělen a do aktuální žádosti na
SFŽP byla uplatněna část úprav v hodnotě 533 tis. Kč. Pro další část úprav zahrady se počítá se
zpracováním žádosti o dotaci na MAS Stolové hory v příštím roce.
Další žádostí o dotaci, která byla zpracována a podána v únoru tohoto roku, je žádost z programu
Ministerstva zemědělství ČR s názvem „Oprava drobných sakrálních staveb v Machově“. V této
žádosti se jedná o opravu tří drobných památek v Machově – kamenného kříže u Machovské studny,
sochy p. Marie na Peteráku a kamenného kříže na katolickém hřbitově. Předpokládaná hodnota oprav
činí 150 tis. Kč, maximální hodnota dotace dosahuje 70 % uznatelných výdajů.
V průběhu února vyhlásilo nový dotační titul Ministerstvo financí ČR – zaměřen je na rekonstrukce
škol a školek – na zpracování záměru, stavebního řízení a podání žádosti o dotaci je však pouhý měsíc.
Přesto se pokoušíme v tomto šibeničním termínu o zpracování podkladů pro podání žádosti na
rekonstrukci školní kotelny, neboť výše dotace pokrývající až 90% výdajů určitě za to úsilí stojí.
Průběžně probíhají také práce na přípravě Změny č. 2 Územního plánu městyse Machov. Jednotlivé
požadavky byly po zpracování projektantem postoupeny k posouzení a projednání orgánům územního
plánování, které v další fázi musí zajistit stanoviska dotčených orgánů a následně vyhlásí termín
veřejného projednání návrhu změny ÚP.
Koncem ledna proběhla další pracovní schůzka se zástupcem realitní kanceláře Broker Consulting
a.s. Cílem bylo vytipovat parcely v našem městysu, které by byly v souladu s územním plánem
vhodné pro výstavbu rodinných domů a pro jejich budoucí zasíťování. Zástupci uvedené firmy by nyní
měli postupně oslovovat majitele vytipovaných pozemků a pokoušet se zajistit výkup těchto pozemků
do majetku městyse Machov. Alternativním řešením by mohla být možnost navrhnout uzavření
trojstranných smluv, v nichž by se majitelé zavázali k prodeji svých pozemků zájemcům o stavbu
rodinných domů a městys by se zavázal k zasíťování těchto pozemků.
Nepříjemnou informaci jsme obdrželi v průběhu ledna od svozové odpadové společnosti Marius
Pedersen. V důsledku propadu trhu se sběrovým papírem, který začal být zcela neobchodovatelný,
firma od 1. února 2020 zavádí recyklační poplatek na tuto komoditu ve výši 907,- Kč/tunu papíru
(včetně DPH). Jedním z udávaných důvodů je přetlak levného kůrovcového dřeva na trhu, které je
pro papírny lepší surovinou než sběrový smíšený papír. Finanční dopad do rozpočtu městyse pro
letošní rok tak bude z uvedeného důvodu minimálně 20 tis. Kč navíc za svozové služby.
Vichřice Sabine, která potrápila velkou část Evropy včetně naší republiky, se nevyhnula ani
Machovu. Kromě poškozeného vedení veřejného osvětlení vichřice vyvrátila například také
historickou lípu u křížku „Nad Horou“ v Bělém.
Během února jsme zveřejnili v různých médiích inzerát na pronájem restaurace Obecní dům. Tato
nabídková kampaň již přinesla dílčí úspěch – momentálně registrujeme čtyři zájemce, s nimiž budeme
postupně projednávat jejich a naše představy o fungování obecní restaurace a termín zahájení provozu.
Pokud jde o kulturu v obci, končí letošní plesová sezona, která v Machově a ve Lhotě čítala čtyři
plesy. Obecní ples navštívilo 150, ples sportovců kolem 120 a ples SDH Lhota (na sále U Lidmanů)
86 zájemců o tanec a dobrou zábavu. Největší zájem bývá tradičně o ples SDH Nízká Srbská, který
nás teprve čeká 29. února.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 1. 2020 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.082 obyvatel. V průběhu ledna zemřel 1 občan, odhlásili se 3 občané, přihlásilo se 5 občanů.

Dovolená praktického lékaře v letošním roce

Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům, že v pondělí 9. března 2020 nebude
ordinovat ve své ordinaci v Machově z důvodu čerpání dovolené. V nutných případech je možné
v uvedeném termínu navštívit jeho ordinaci v Hronově.

3. Stomatologická pohotovost v březnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci březnu 2020 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
1. 3.
MUDr. Neoral ml., ZS Police n. M.
491 541 654, 602 333 427
7. - 8. 3.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084
14. - 15. 3.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844
21. - 22. 3.
MUDr. Neoralová, Horní 109,Teplice n. M.
602 333 460
28. - 29. 3.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 398

4. Kulturní a sportovní akce
Březen: 2.3. – Kdo je pan Schmitt? – Kolárovo divadlo Police nad Met. od 19 hod.
3.3. – Hana Zagorová a Petr Rezek – sál Jos. Čapka Hronov od 19 hod.
6.3. – Lékaři bez hranic – beseda na sále Pellyho domů v Polici n. M. od 18 hod.
7.3. – Alcoholica (Polsko), Heebie Jeebies, Trilobeat – KD Žďárky v 19 hod.
9.3. – Lví král – kino Police n.M. – animovaný film USA od 18 hod.
13.3. – Sousedské setkání ve Lhotě (histor. opona) – rest. U Lidmanů od 18 hod.
14.3. – Šibřinky, poř. Nízkosrbský baroni, Obecní dům, 20 hod., kapela PRORADOST
15.3. – Taneční odpoledne v Broumově na Střelnici od 14 hod.
18.3. – Dakar 2020 – beseda s J. Veselým – Pellyho domy Police n. M. v 17,30 hod.
21.3. – Vladimír Merta a Jan Hrubý – Undergroundový klub Eden Broumov - 20 hod.
24.3. – David Koller – koncert - sál Jos. Čapka Hronov od 19 hod.
26.3. – Zdeněk Izer – Na plný „coole“ – Jiráskovo divadlo Hronov od 19 hod.

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 3. 2. se konala první letošní pracovní porada zastupitelů se starostou. Na programu byla
následující témata:
- zhodnocení a vyúčtování obecního plesu městyse Machov,
- „Stavební úpravy obecního hřbitova Machov“ – podání žádosti o dotaci,
- informace o postupu prací na Změně č. 2 územního plánu městyse Machov,
- vývoj jednání s TJ Jiskra Machov o odkupu (výměně) garáží,
- ukončení dotačního projektu „Posílení vybavení technikou a věcnými prostředky JPO“,
- projednání nacenění stav. prací – odvodnění MK u Macurů a pod Hubkovým kravínem v NS,
- návrh doplnění veřejného osvětlení v Nízké Srbské a v Machovské Lhotě,
- cenový návrh na opravu střešní krytiny (nad bytovou částí) na tělocvičně,
- projednání podmínek správcovství hřiště u tělocvičny,
- kalkulace ceny stočného od 1. 5. 2020 v souvislosti se změnou zákona o DPH,
- projednání Kroniky městyse Machov za 2. pololetí 2019,

-

návrh finančních darů na činnost některých spolků působících v městysu Machov,
souhlas s pořádáním závodů „NOVA CUP 2020“ dne 10. 5. 2020 v Machově,
Rozpočtové opatření č. 8/2019,
návrh Rozpočtu sociálního fondu městyse na rok 2020,
návrh Rozpočtu městyse Machov pro rok 2020,
informace o zavedení recyklačního poplatku za sběr směsného sběrového papíru,
podání žádosti o dotaci na spolufinancování projektu „Přírodní zahrada MŠ v Machově“,
požadavek poskytovatele dotace na akci „Parkoviště u Řeřišného“ na instalaci sčítače
automobilů využívajících parkoviště,
žádost o spolupráci městyse na přípravě a realizaci „Cecilské zábavy“ na sále OD Machov,
návrh majitele pozemku a stavby „váhy“ v Bělém na prodej těchto nemovitostí do majetku
městyse Machov (stanoviště kontejnerů na odpad),
návrh podmínek jednorázového pronájmu prostor obecní restaurace pro pořádání kultur. akcí,
informace o jednání se zástupcem realitní kanceláře ve věci výkupu vybraných pozemků pro
stavbu rodinných domů v obci a další různé informace.

6. Šibřinky 2020
Spolek Nízkosrbský Baroni
pořádá v sobotu
14. března 2020 od 20 hodin
na sále Obecního domu v Machově

ŠIBŘINKY
aneb
maškarní merendu
k reji masek hraje PRORADOST
Vstupné 80,- Kč, masky 50,- Kč + malé občerstvení zdarma
Kdo neviděl – neuvěří, kdo viděl – ví, do čeho jde

7. Sousedské setkání ve Lhotě – spuštění historické opony

8. Inzerce

Firma CZECH TOOL DESIGN v Machově, čp. 190 (bývalá traktorová stanice) hledá uklízečku na
3 hodiny týdně. Bližší informace na tel. 724 230 236 p. Křička.

9. Pozvánka do knihovny
Z nových knih:
Simona Votyová: CHCI TĚ MÍT VE SKŘÍNI
Román o vývoji jednoho vztahu v průběhu dvaceti let nahlížený očima obou aktérů.
Marcela Mlynářová: ROZCOURANÁ DUŠE
Energická hrdinka, odmítající nálepku starší důchodkyně, úsměvně a sebeironicky popisuje svá putování po
zahraničí i tuzemsku. Autorka znovu neúnavně radí, jak s nadhledem a elegancí vyzrát na přibývající léta. Stačí
život "neodžívat, ale prožívat."
Miika Nousiainen: KOŘENY
Dojemný příběh s humorem vypráví o tom, jak i v zubní ordinaci může nečekaně dojít k překvapivému odhalení
rodinných vztahů.
Luděk Václav Wellner: POSLEDNÍ Z FARAONOVY DRUŽINY
Podmanivý dobrodružný příběh nás vtáhne do doby před třemi tisíci lety. Hlavním hrdinou je mladý Řek
Bríseus, který se se svými druhy vrátil z dlouhé plavby. Má v plánu usadit se v rodné Trifýlii a založit rodinu
s krásnou Egypťankou Amiai. Krutě zlomyslný osud jeho plány ale naprosto převrátí.
Lone Theilsová: DÍVKY Z TRAJEKTU
Dánský thriller o pátrání novinářky Nory Sandové po dvou dívkách, které se beze stopy ztratily z paluby trajektu
mezi Kodaní a Anglií.
Petra Stehlíková: NASLOUCHAČ
Původní česká fantasy z fascinujícího temného světa, kde se na pravdu a naději téměř zapomnělo.
Ivona Březinová: ŤAPKA KOČKA STĚHOVAVÁ
Maminka malé Lily přinese domů tři slabá koťátka, která se našla opuštěná venku pod keřem. Kočičí miminka
potřebují hlídat a pravidelně krmit. Celá rodina, včetně fenky Meg, si malé chlupáče ihned zamiluje. Lily se
snaží co nejvíce pomáhat a o mláďátka pečovat. Podaří se koťátka zachránit, nahradit jim maminku a najít nový
domov?

Helena Žižková:: JÁ NIKDY NELŽU
Prázdninová dobrodružství malé rozpustilé školačky Barči, která se občas cítí sama, ale naštěstí má po ruce svou
stejně rozpustilou kamarádku Elvíru. Pro děti kolem 8 let.
Na Vaši návštěvu se těší B. Kratochvílová – knihovnice

10. Okénko z naší školičky
Letošní zima zatím nepřeje zimním sportům, přesto žáci 8. a 9. ročníku ZŠ a MŠ Machov
vyrazili na lyžařský výcvik, který se konal od 1. do 8. února v Deštném v Orlických horách. Byli jsme
ubytováni na Horské chatě Radost, kde o nás bylo výborně postaráno, včetně plné penze i vlastního
skibusu do lyžařského areálu. I přes počáteční nepřízeň počasí, žáci strávili 5 dnů výuky na
sjezdovkách, kde technický sníh vydržel. Déšť z prvních dnů vystřídal sníh a druhá polovina kurzu už
probíhala v krásných zimních podmínkách. Výuka probíhala ve dvou skupinách na sjezdových lyžích
a snowboardu. Pro nedostatek sněhu mimo sjezdovky byla zrušena výuka na běžeckých lyžích, kterou
nahradila turistika. Výuka na svahu proběhla v plném rozsahu a každý žák určitě zlepšil své lyžařské
dovednosti. Úplní nováčci na konci kurzu bez problémů sjížděli svah. Mimo lyžování jsme poznávali
okolí Deštného a Orlické hory při pěší turistice. Další program byl zaměřen na bezpečný pohyb na
horách, vývoj zimních sportů a jejich historii. Také proběhl turnaj ve stolním tenise a v taneční hře
Just Dance. Žáci si zimní kurz užili, naučili se novým dovednostem na lyžích a snowboardu a vraceli
se domů sice unaveni, ale s mnoha zážitky a novými zkušenostmi a dovednostmi.
David Plný
22. ledna se naše žákyně Barbora Notková zúčastnila Olympiády v českém jazyce. Ve velmi
silné konkurenci obsadila krásné 6. místo. Pouhé dva body ji dělily od stupně vítězů. Také Dějepisná
olympiáda se letos neobešla bez našich zástupců. Školu úspěšně reprezentovali: Andrea Pamánková,
Jana Vovsová a Jan John. Velmi nás také potěšil úspěch Viléma Koláčného, který nás reprezentoval
v oblastní pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek 2020, kde obsadil 2. místo. Blahopřejeme!

Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod
… zdravá škola pro všechny.

Dny otevřených dveří
Chcete si prohlédnout, jak to u nás vypadá, poznat naše učitele i žáky a zeptat se
jich na cokoli, co vás zajímá?
Pak jsou právě pro vás určeny naše dny otevřených dveří. Kdy se budou konat?
•
•

Středa 18. 3. 2020 v době od 8:00 do 13:00 hodin
Pondělí 23. 3. 2020 v době od 8:00 do 13:00 hodin

Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy. Těšíme se na Vás.
Učitelé, žáci a vedení školy.

Příští číslo vyjde ve 13. týdnu 2020. Uzávěrka příspěvků ke dni 20.3.2020
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