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Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám touto cestou popřát jménem svým, jménem
Zastupitelstva městyse Machov i jménem zaměstnanců úřadu
prožití vánočních svátků v klidu, radosti, spokojenosti i pokoře
v kruhu Vašich rodin či Vašich nejbližších.
Zároveň Vám přeji hodně zdraví, síly, vzájemné úcty i nadhledu
při zvládání všeho, co nadcházející rok 2019 přinese.
Ing. Jiří Krtička – starosta

1. Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
od minulého vydání našeho zpravodaje uběhlo jen pár dnů, přesto pokročilo řešení některých
záležitostí a proběhla řada jednání. Musím konstatovat, že předvánoční hektický čas se netýká jen
rodinného života - ani na úřadu městyse se o klidném období nedá vůbec mluvit. Potěšitelné je, že se
v tomto náročném období objevují i některé pozitivní zprávy, jež přinášejí chuť a sílu řešit i tu spoustu
ostatních problémů a starostí.
Jednou z takových pozitivních zpráv je určitě promlčení závazku městyse Machov vůči firmě
Norex Praha ve výši 2,2 mil. Kč v souvislosti s historickou stavbou ČOV a kanalizace před 20 lety.
Ani 10 let od uzavření soudního smíru tato firma nesplnila své sliby (dodání dokumentace skutečného
provedení díla, vystavení závěrečné faktury apod.), které byly podmínkou pro úhradu dlužné částky ze
strany městyse a v souladu s platnou legislativou a po konzultaci s právním zástupcem městyse
v uvedené kauze můžeme konečně po 20 letech tuto historickou akci uzavřít i účetně.
Dalším pozitivem je, že jsme tento měsíc obdrželi od ministerstva vnitra – generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru - dotaci ve výši 23.218,- Kč na pokrytí části výdajů Jednotky sboru
dobrovolných hasičů.
Začátkem prosince proběhlo jednání s firmou Marius Pedersen na téma svozů odpadů v příštím
roce a také poplatků za tyto služby. Pro příští rok nedochází k žádné podstatné změně harmonogramu
- svozy komunálních odpadů budou nadále ve čtvrtek v každém sudém týdnu pro Machov, Bělý,
Machovskou Lhotu i Nízkou Srbskou. Poplatky hrazené městysem za svoz a likvidaci separovaného
komunálního odpadu se pro příští rok opět zdražují o několik procent, zastupitelstvo městyse však
rozhodlo v této oblasti ještě nezdražovat a nadále bude vybírán poplatek jako letos, tj. ve výši 550,- Kč
za osobu a rok. V roce 2019 se očekává podstatná změna legislativy v souvislosti s odpadovým
hospodářstvím a je pravděpodobné, že pro rok 2020 již bude nutné místní poplatky za svoz a likvidaci
odpadů upravit.
Pokud jde o realizaci investičních a stavebních akcí městyse, za zmínku stojí následující:

- v závěru listopadu jsme absolvovali kontrolu z Ministerstva pro místní rozvoj (prostřednictvím
pracovníků CRR Hradec Králové) zaměřenou na realizaci a administraci výstavby nového parkoviště
u odbočky na Řeřišný. Kontrola nezjistila žádné závady a již jsme obdrželi i rozhodnutí o ukončení
kontroly, ve kterém se konstatuje, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- v průběhu prosince byla zpracována projektová dokumentace k realizaci kanalizační přípojky
k hasičské zbrojnici v Nízké Srbské a bylo zažádáno o stavební povolení. Realizace se předpokládá
v prvním pololetí 2019 před zahájením rekonstrukce krajské komunikace.
- připravené výběrové řízení na dodavatele prací na akci „Zateplení ZŠ Machov“ muselo být odloženo
na začátek roku 2019, neboť se sešlo několik žádostí o dodatečné informace k vyhlášené stavební
dokumentaci, které musel projektant zapracovat do Výzvy k podávání nabídek.
- do finále dospěly práce na rekonstrukci tělocvičny, kdy zbývá položit nový sportovní povrch na
podlahu a dokončit výměnu venkovních dveří. Dokončena byla rekonstrukce osvětlení, bylo
instalováno nové obložení stěn v tělocvičně a některé části tělocvičny byly vymalovány.
- na sále Obecního domu byla provedena oprava osvětlení – byly vyměněny vadné objímky a byly
instalovány LED žárovky v hodnotě cca 20 tis. Kč.
- problém nastal v Obecním domě na vodovodní síti, kdy došlo k závadě – prasknutí trubky v místě,
kde je vodovod veden v zemi pod chodbou zdravotního střediska. Aby se nemusely bourat podlahy na
zdravotním středisku, bylo nutno zhotovit nový přívod vody do ordinací lékařů i do sociálního zázemí
za jevištěm jinou cestou a vadný úsek vodovodu vyřadit z provozu.
Závěrem bych se ještě zmínil o kulturních akcích:
– listopadové divadelní představení „Tik Ťak“ v podání ochotníků z Broumova přišlo shlédnout 92
platících diváků;
- velký úspěch mělo Rozsvícení vánočního stromu v Machovské Lhotě a poděkování patří pořádajícím
členům SDH i žákům místní základní školy;
- do oblasti kultury určitě patří i provoz místní knihovny. Ke konci roku končí ve funkci knihovníka
pan Michal Plný a také tímto způsobem mu děkujeme za odvedenou práci. Ze dvou zájemců o funkci
knihovníka zastupitelstvo vybralo paní Blanku Kratochvílovou, se kterou se návštěvníci knihovny
budou setkávat v obvyklém čtvrtečním termínu od nového roku.
- dalšími kulturními akcemi pořádanými městysem, na které bych vás chtěl srdečně pozvat, jsou
tradiční „Štědrovečerní vytrubování“ a dále 11. Machovský ples. Bližší informace k oběma akcím
najdete v tomto zpravodaji.

2. Tradiční štědrovečerní vytrubování
Vážení občané,
jak už se stalo tradicí, i letos ve vánočním čase jsme pro Vás připravili oblíbené štědrovečerní
vytrubování – hraní vánočních koled v podání několika muzikantů z blízkého okolí pod vedením pana
Manfréda Koláčného. Vytrubování se uskuteční
dne 24. prosince 2018 v 15,00 hod. před Úřadem městyse Machov
(v případě nepříznivého počasí na sále Obecního domu).
Srdečně Vás tedy zveme ke chvilce zastavení v tom předvánočním shonu a poslechu několika
vánočních melodií. Restaurace „Machovský hostinec“ otevřena od 14 do 17 hod. Svařák při
vytrubování zdarma.
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3. Informace úřadu městyse
Poplatek za likvidaci odpadů 2019
Úřad městyse Machov oznamuje všem spoluobčanům, že místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl stanoven
pro rok 2019 v nezměněné výši 550,- Kč na poplatníka (i přes avizované zdražení poplatků svozovou
firmou Marius Pedersen), jak to vyplývá z Obecně závazné vyhlášky městyse Machov č. 5/2018.
S celým zněním vyhlášky je možno se seznámit na úřadu městyse v úředních hodinách, nebo na
webových stránkách www.machov-obec.cz.
Poplatek je možno hradit v hotovosti na úřadu městyse hned od ledna 2019. Pro občany Bělého
opět připravujeme možnost uhradit poplatek přímo v Bělém u Grossů, termín bude upřesněn.
Poplatek je možné zaplatit i bezhotovostně převodem na účet č. 1183009319/0800. Variabilní symbol
je rozlišen dle částí obce Machov :
Nízká Srbská
11340 + čp.
Machov
21340 + čp.
Machovská Lhota 31340 + čp.
Bělý
41340 + čp.
Rovněž poplatek ze psa je možné uhradit bezhotovostně na stejný účet jako za likvidaci odpadů.
Variabilní symbol prosím uveďte opět dle částí obce:
Nízká Srbská
11341 + čp.
Machov
21341 + čp.
Machovská Lhota 31341 + čp.
Bělý
41341 + čp.

Uzavření úřadu městyse o svátcích
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům provozní dobu a uzavření úřadu o letošních
vánočních svátcích následovně:
čtvrtek 20. 12. – do 10 hod.
pátek 21. 12. – zavřeno
čtvrtek 27. 12. – zavřeno,
pátek 28. 12. – zavřeno,
pondělí 31. 12. – zavřeno.
V roce 2019 bude úřad otevřen od středy 2. ledna.

Vítání občánků
V neděli 25. listopadu 2018 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových občánků
v letošním roce. Členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová společně s matrikářkou paní Dagmar
Krtičkovou Heritesovou slavnostně přivítaly mezi občany Machova tyto malé občánky:
- Matěje Ševčíka z Machova,
- Jana Kubína z Nízké Srbské,
- Bohuslava Ježka z Nízké Srbské,
- Kryštofa Čečo z Nízké Srbské,
- Elišku Vlachovou z Machova,
- Martina Středu z Machova,
- Anu Novákovou z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly tradičně svým vystoupením i děti z místní mateřské
školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové. Fotografie z vítání budou k dispozici na webových
stránkách městyse v sekci Fotogalerie.
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Společenská kronika
V měsíci prosinci 2018 slaví významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Lucie Hubková
z Machovské Lhoty – dožívá se 90 let. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let života.

Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 30. 11. 2018 bylo v Machově hlášeno k trvalému
pobytu celkem 1.085 obyvatel. V průběhu listopadu: - se přihlásili 3 občané
- se odhlásil 1 občan
- se narodili 2 občánci
- zemřeli
2 občané.

Ordinace praktického lékaře a zubního lékaře na přelomu roku
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem svým pacientům, že ordinace v Machově i
v Hronově budou uzavřeny ve dnech 27. – 31. prosince 2018. V těchto dnech zastupuje v nutných
případech MUDr. Zemanová v ordinaci ve firmě Wikov.
MDDr. Houštěk oznamuje, že ordinace zubního lékaře v Machově bude uzavřena z důvodu
dovolené v období od 21. 12. 2018 do 6. 1. 2019. Posledním ordinačním dnem tedy bude čtvrtek
20. 12. a prvním ordinačním dnem v novém roce bude pondělí 7. 1. 2019.

Tříkrálová sbírka 2019
Charita České republiky oznamuje, že Tříkrálová sbírka letos proběhne ve dnech 1. – 7. ledna
2019 do zapečetěných pokladniček. Dospělý doprovod koledníků bude vybaven průkazem
a informačními materiály. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, osobám
s handicapem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným lidem v regionu, kde
sbírka probíhá. Část sbírky pak je určena také na další charitní akce v ČR i zahraničí. Děkujeme všem,
kdo se prostřednictvím této akce podílíte na pomoci lidem v nouzi.
Biskupství královéhradecké

Svoz komunálního odpadu v roce 2019
Firma Marius Pedersen, která v Machově zajišťuje svoz komunálního odpadu, oznamuje všem
občanům, že pravidelný čtrnáctidenní svoz bude v roce 2019 v Machově, Nízké Srbské, Bělém
i v Machovské Lhotě organizován stejně jako v letošním roce vždy ve čtvrtek, a to v každém sudém
týdnu. První lednový svoz se uskuteční ve čtvrtek 10. 1. 2019.
Svoz plastů a papíru bude v roce 2019 probíhat rovněž ve stejných termínech jako v letošním roce.

Poděkování
Maminka nemocného chlapce Járy Křepelky děkuje všem občanům Machova za pomoc při sběru
plastových víček po celý rok 2018. Bude vám vděčná, když budete ve sběru pokračovat. Sběrným
místem je vestibul Nákupního střediska v Machově.

4. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 24.12. – Štědrovečerní vytrubování – před Úřadem městyse Machov v 15 hod.
24.12. – Půlnoční mše vánoční – Husův sbor Machov ve 21 hod.
25.12. – Vánoční bohoslužba – koledy a vánoč. písně – Husův sbor Machov v 10 h.
25.12. – Štěpánská zábava – KD Suchý Důl. hraje Ledvin Stones
26.12. – koncert vánoční hudby – T. Čuhanič + T. Weissar – kostel Police v 17 hod.
29.12. – Luboš Malina a přátelé – country, Obec. dům V. Poříčí v 18 hod.
31.12.- Silvestrovskej vejšlap k Čertově skále (více www.turistipolice.cz)
Leden: 5.1. – Ples zastupitelstva obce Velké Petrovice
6.1. – Gentlemen Singers – koncert – Kolárovo divadlo Police n. M. v 19 hod.
12.1. - Novoroční koncert Police Symphony Orchestra – divadlo Hronov 14 a 18 hod.

12.1. – 11. Machovský ples – pořádá Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
19.1. – Vepřové hody – restaurace Machovský hostinec – náměstí Machov
19.1. – Ples města Broumova – sál Střelnice ve 20 hod., Prima Jazz Band
25.1. – koncert Marie Rottrové a skupiny Neřež – Dřevník Broumov v 19 hod.
26.1. – Ples města Hronova, sál J. Čapka Hronov ve 20 hod., Relax Band Hronov

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 19. 12. 2018 se uskutečnilo 5. veřejné zasedání zastupitelstva v letošním roce. Na programu
byly následující záležitosti:
- schválení ceny stočného na rok 2019,
- Rozpočtová opatření č. 8/2018, 9/2018 a 10/2018,
- Rozpočtové provizorium městyse Machov na leden – březen 2019,
- Obecně závazná vyhláška městyse č. 5/2018 o místním poplatku za provoz odpadového systému,
- Obecně závazná vyhláška městyse č. 6/2018 o systému nakládání s odpady,
- žádost Hospice Anežky České Červený Kostelec o příspěvek na provoz,
- žádost Nadačního fondu Hospital Boumov o příspěvek na činnost,
- schválení záměru zpracování žádostí o dotace na obecní projekty pro rok 2019,
- žádost Českého svazu včelařů Machov o finanční podporu,
- žádost o pořízení Změny č. 2 Územního plánu městyse Machov a určení odpovědného zastupitele,
- projednání změny knihovníka městyse Machov,
- informace o promlčení závazku městyse vůči firmě Norex Praha a další.

6. Stomatologická pohotovost v závěru roku 2018 + v lednu 2019
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech a svátcích v závěru roku 2018 – vždy
v době od 9,00 do 11,00 hod.:
22. 12.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
23. 12.
MUDr. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
491 502 425
24. 12.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
25. 12
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n.M.
603 333 460
26. 12.
MUDr. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
491 502 425
29. - 30. 12.
MUDr. Neoral Lukáš, ZS Police nad Metují
491 541 654
1. 1.
MUDr. Neoral Lukáš, ZS Police nad Metují
491 541 654
5. - 6. 1.
MUDr. Farná, Medical Cannabis s.r.o. Tyršova 327, Police n. M. 491 512 277
12. - 13.1.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084
19. - 20.1.
MUDr. Blažek, ZS Police n. M.
491 543 844
26. - 27.1.
MUDr. Neoralová, Horní 19, Teplice n. M.
602 333 460

7. Slavnostní ocenění dárců krve
V pondělí 6. prosince 2018 proběhlo v penzionu Adler v Polici nad Metují slavnostní ocenění
dobrovolných dárců krve. Toto ocenění uděluje každoročně Český červený kříž formou předání
medailí prof. MUDr. Jana Jánského. Také v letošním roce byli mezi oceněnými někteří naši
spoluobčané:
- Zlatý kříž 3. třídy získala paní Věra Nemejtová z Nízké Srbské,
- Zlatou Jánského medaili získal pan Milan Kubín z Machova.
Městys Machov se přidal k poděkování dárcům krve a předal jim drobné dárky a tímto ještě
jednou vyjadřujeme všem dárcům veřejné uznání za tuto záslužnou a potřebnou činnost.
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8. Pozvánka na obecní ples

Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
ve spolupráci s SDH Nízká Srbská

pořádá na sále restaurace

„Obecní dům“ v Machově

v sobotu 12. ledna 2019 od 20 hod.

11. Machovský ples
K tanci i příjemnému posezení vám zahraje kapela Reflex Hronov
Taneční vystoupení: Taneční klub TK Akcent Dobruška
Vstupné 80,- Kč – v ceně je vstupenka a místenka – místenky je možno zakoupit
Hodnotná tombola.
od 12. prosince na úřadu městyse v pracovní době úřadu.
Teplá jídla i nápoje v restauraci „Machovský hostinec“ manželů Mikešových.
Společenský úbor, vstup od 16 let. Odvoz po skončení plesu zajištěn do Hronova a Police.

K tanci či příjemnému posezení zvou pořadatelé.
9. Sdělení VaK a.s. Náchod – cena vodného pro rok 2019
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 22. 11.
2018 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2019 a vyhlašuje od 1. 1. 2019 tyto ceny:
Vodné a stočné
bez DPH
s 15 % DPH
Vodné
35,15 Kč/m3
40,42 Kč/m3
3
Stočné
35,20 Kč/m
40,48 Kč/m3
3
Vodné a stočné
70,35 Kč/m
80,90 Kč/m3
Proti roku 2018 dochází k navýšení ceny vodného o 6,9 % a ceny stočného o 5,4 %.
Cenová kalkulace a zdůvodnění přijatých cenových změn jsou zveřejněny na webových
stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a .s. – www.vakna.cz
Ing. Dušan Tér
Upozorňujeme, že pro majitele nemovitostí v Machově platí od firmy VaK pouze cena vodného –
stočné bude hrazeno Městysu Machov dle samostatného cenového výměru !!!!! (je zveřejněn
v tomto vydání Machovského zpravodaje – cena stočného v Machově bude 28,05 Kč včetně DPH).

10. Informace k zimní údržbě komunikací v Machově
Zima se opět pomalu hlásí, první sněhové nadílku již máme za sebou, a proto neuškodí osvěžit
informace, jak bude probíhat údržba obecních cest.

Nákupem nové techniky bychom chtěli co nejvíce zajistit zimní údržbu místních komunikací
vlastními silami. Do provozu jsme v letošním roce uvedli nový traktor i čelní sněhovou radlici. Přesto
nám zatím s posypem a odstraňováním sněhu zejména v Bělém pomáhají místní podnikatelé.
Zimní údržba komunikací probíhá dle schváleného plánu. Nařízením č. 1/2007 městyse Machov
jsou vymezeny úseky komunikací na území městyse, na kterých se provádí a stanoví rozsah, způsob a
lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací a dále také vymezeny komunikace,
na kterých se zimní údržba neprovádí vůbec. Dle tohoto nařízení jsou místní komunikace rozděleny do
4 tříd (I. - III. třída jsou cesty pro motoristy, IV. třída jsou chodníky) a pro účely zimní údržby
k zajištění sjízdnosti jsou dále rozděleny podle dopravního významu na komunikace 1. – 3. pořadí
důležitosti. (mezi komunikace 1. pořadí důležitosti je zařazena pouze silnice z Machova do Bělého, ve
2. pořadí jsou všechny ostatní komunikace, ve 3. odstavné plochy). Na komunikacích I. – III. třídy se
závady ve sjízdnosti odstraňují pluhováním a posypem inertním materiálem. Odstraněný sníh zůstává
shrnutý na krajnicích komunikací, na křižovatkách je odstraňován mimo komunikaci. Vjezdy a
průchody k soukromým nemovitostem se neudržují.
Posyp je prováděn pouze ve vymezených úsecích tam, kde to vyžaduje dopravně technický stav
(křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky …). Lhůty pro zmírnění závad jsou stanoveny takto:
a) komunikace 1. pořadí důležitosti – do 4 hodin od zjištění, že napadlo 3 cm sněhu;
b) komunikace 2. pořadí důležitosti – do 12 hodin …;
c) komunikace 3. pořadí důležitosti – do 24 hodin.
Všechny komunikace kromě parkovišť by tedy měly být vypluhovány do 12 hodin od doby, kdy
napadlo 3 cm sněhu. Je zřejmé (komunikací je zhruba 15 km), že všude nelze zajistit vypluhování
ihned, někde se musí začít, někde skončit. Proto jsou stanoveny výše uvedené lhůty. Pro informaci,
pokud chumelí v noci, začínáme pluhovat před 5. hodinou ranní tak, aby se do a z Machova dostali
cestující prvními autobusy, teprve potom se pluhují komunikace ve 2. pořadí. Všude ale nemůžeme
být hned po páté hodině. Prosíme Vás proto o trpělivost, nevolejte pracovníkům údržby a nezdržujte je
zbytečně někdy i nereálnými požadavky. Když chumelí, většinou jsou v terénu a mají plné ruce práce.
Každým rokem narůstá počet soukromých automobilů a vozidel pro podnikání parkovaných na
veřejných prostranstvích nebo přímo na komunikacích. V letním období se až tak moc neděje, ale
pokud napadne sníh, je to kolikrát i velký problém, jelikož zimní údržba většinou probíhá za snížené
viditelnosti (za tmy, v průběhu sněžení) a kličkovat s radlicí mezi zaparkovanými auty není žádný
med. Žádáme Vás proto, abyste své automobily nenechávali stát na úzkých obecních komunikacích,
ale umístili je na své pozemky, popřípadě na parkovací plochy. Předejdete tak tomu, že vaše vozidlo
bude zavaleno, eventuálně i poškozeno odhrnovaným sněhem. Rovněž tak žádáme, abyste sníh shrnutý
z obecních komunikací před Vašimi vjezdy a vchody neházeli zpátky na vyčištěnou a posypanou
komunikaci, ale vždy mimo ní. Víme, že když napadne hodně sněhu, je to kolikrát problém, ale my
sníh z cesty odstranit musíme, shrnuje se na krajnici, ale není v našich silách (časových ani
finančních), abychom ho ještě před každým vjezdem odstraňovali. Uklízíme i chodníky, autobusové
zastávky, plochy pro odkládání odpadů apod. Děkujeme za pochopení a také všem, kdo přiloží ruku k
dílu a pomohou část „obecního“ sněhu uklidit.
Zima je někdy nevyzpytatelná, jednou suchý sníh a závěje, podruhé mokrý sníh s deštěm, potřetí
ledovka. Nejsme ani schopni se plně připravit na všechny eventuality, byť sledujeme předpovědi,
vstáváme v noci a kontrolujeme stav. Mnohdy zase ani několikanásobný posyp do vrstvy mokrého
uježděného sněhu nebo na ledový povrch není nic platný. Buďte proto i vy připraveni. V případě, že
nemůžete cestu odložit, musíte se na ni řádně vybavit – zimní pneumatiky, případně i řetězy, pořádná
zimní obuv, či „nesmeky“ by měly být standartní zimní výbavou řidiče a chodce.
Případné požadavky nebo stížnosti směřujte vždy co nejdříve na úřad městyse a pokud možno
uveďte i kontakt na Vás pro případnou zpětnou vazbu. Jsme v kontaktu i s dispečery Údržby silnic
Královéhradeckého kraje, kteří zajišťují průjezdnost silnice v Machově a případné Vaše požadavky a
stížnosti na stav silnice ihned tlumočíme. Nezřídka, pokud je to možné, pomůžeme i vlastní technikou.
Přejeme Vám, a něco se pro to budeme snažit taky udělat, abyste nemuseli v zimním období řešit
žádné problémy s poškozenými plechy Vašich automobilů nebo polámané končetiny a těšíme se
s Vámi na příznivější období roku.
Za spolupracovníky údržby Ing. M. Kryl

11. Místní akční skupina Stolové hory: rok 2018 nejen dotační
Počátek nového roku vybízí k zamyšlení nad rokem uplynulým a nutno na úvod podotknout, že
pro Místní akční skupinu Stolové hory (MAS), která podporuje a rozvíjí regiony Hronovska, Policka a
město Náchod, byl v pozitivním smyslu slova turbulentní. Podařilo se nám vyhlásit 8 výzev
v oblastech zemědělství, životního prostředí, zaměstnanosti, dopravní infrastruktury a občanské
vybavenosti na území MAS. A do této chvíle MAS schválila přidělení dotace pro celkem 32 projektů!
U projektů zaměřených na zemědělství a lesnictví čekáme na hodnocení Ministerstva zemědělství, ale
v dalších oblastech se už projekty realizují. A které to jsou? Například v Bezděkově nad Metují se
oprav dočkal kostel sv. Prokopa, jenž momentálně prochází náročnou rekonstrukcí vnějšího pláště a
dvou hřbitovních zdí. Dále se v Polici nad Metují o letních prázdninách uskutečnily příměstské tábory,
které budou pokračovat i v následujících dvou letech. Jedním z projektů zaměřujících se na
bezpečnější dopravu v obcích je výstavba lávky pro pěší přes železniční trať, která propojuje ulice Na
Letné a Za Tratí v Náchodě. Tímto samozřejmě výčet realizovaných akcí nekončí, neboť jsme nelenili
ani v závěru roku, kdy jsme vyhlásili dalších 5 výzev, v rámci kterých podpoříme předškolní
vzdělávání nebo rozvoj sociálních služeb.
Kromě přerozdělování finančních prostředků se MAS zaměřuje v rámci svého největšího
projektu na rozvoj regionu i v oblasti předškolního, základního a neformálního vzdělávání na
Náchodsku. Formou seminářů podporujeme i vzdělávání dospělých; zkraje roku 2018 jsme na
Slavném uspořádali seminář pro zemědělce a lesníky. Pro stejnou skupinu byl určený seminář o
agrolesnictví, uskutečněný v září v Polici nad Metují. V létě jsme se zúčastnili akce Farmářské
filmové léto na ekofarmě v Bělém a k příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa jsme ve
spolupráci s Městem Stárkov uspořádali akci spojenou s výsadbou lípy svobody doplněnou o bohatý
doprovodný program.
I v nadcházejícím roce vyhlásíme další výzvy, již nyní probíhá příprava čtyř výzev, jež
napomůžou například hasičům k pořízení techniky nebo krajině při výsadbě dřevin v alejích. MAS
bude nadále sdružovat místní města, obce, neziskový sektor, podnikatele a další k naplňování
krásného, ale nelehkého údělu, kterým je rozvoj regionu. Děkujeme všem našim členům a dalším
příznivcům za to, že jsou v tomto s námi na jedné lodi. Celému regionu MAS Stolové hory přejeme,
aby i nadále na radnicích a obecních úřadech seděli osvícení starostové a starostky, kteří dohlédnou i
za hranice svého města.
O našich aktivitách se více dozvíte na www.mas-stolovehory.cz a najdete nás také na facebooku.
Mirka Soldánová – MAS Stolové hory

12. Vánoční hudba v Husově sboru v Machově
Náboženská obec Církve československé husitské v Machově
Vás tímto zve na následující sváteční program do Husova sboru v Machově

PŮLNOČNÍ MŠE VÁNOČNÍ
24. prosince 2018 ve 21:00

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
25. prosince 2018 v 10:00
Po oba dny zazní české koledy a vánoční písně.
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13. Cenové oznámení – cena stočného pro rok 2019
Zastupitelstvo Městyse Machov projednalo dne 19. 12. 2018 kalkulaci ceny stočného pro rok
2019 a usnesením č. /7/2018 vyhlašuje v souladu se zněním zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích a v souladu s dalšími platnými právními předpisy od 1. 1. 2019 následující výši ceny za
odvádění a likvidaci odpadních vod prostřednictvím kanalizace městyse zakončené čistírnou
odpadních vod:
bez DPH
včetně 15% DPH
Stočné (Kč za 1 m3)
24,39
28,05
Podkladem pro stanovení ceny stočného je kalkulace, která je k dispozici na Úřadu Městyse
Machov.
Cena stočného je v souladu s finanční analýzou projektu „Machov – dostavba splaškové
kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě“ a byla zkonzultována a
odsouhlasena SFŽP ČR (č.j.: SFZP 164358/2015).
V Machově 20. 12. 2018

Ing. Jiří Krtička v.r.

14. Inzerce

Potraviny Petr Rýgl, Machov čp. 13
přijme
PRODAVAČKU – pracovní úvazek dle dohody
nástup od 1. 4. 2019
Bližší informace na tel. č.: 737 852 994, nebo přímo v prodejně.

15. Ohlédnutí za podzimní sezonou mladých běžkařů a skokanů kombiňáků Borského klubu lyžařů Machov
Po velmi úspěšné uplynulé sezóně a zaslouženém odpočinku v první polovině prázdnin, započali
mladí lyžaři z BKL Machov přípravu na další závodní sezónu srpnovým soustředěním na Stříbrném
rybníku v Hradci Králové. Opět využili téměř 20 km asfaltových cyklostezek pro trénink na
kolečkových bruslích a lyžích, vyzkoušeli si triatlon, orientační běh, plážový volejbal, okolí
prozkoumali na horských kolech a užili si koupání v písníku u Bělče. Po letním soustředění
pokračovaly pravidelné tréninky 2x týdně a téměř každý víkend se machovští lyžaři účastnili okolních,
zejména běžeckých závodů.
14. října jsme uspořádali Borský kros - Memoriál Vladislava Doležala a Lídy Ducháčové.
Závodu se na náročných tratích v Dolečku a pod Borem zúčastnilo téměř 250 závodníků. Pro nás je
velmi potěšující, že více než 50 z nich jich bylo z BKL Machov. Hlavní závod přes Bor vyhrál
machovský Vítězslav Šolc.
Borský kros byl součástí žákovského krajského poháru lyžařů běžců 2018-19, do kterého se
započítávají dva nejlepší výsledky z pěti podzimních krosů a v zimě se k nim připočítají výsledky na
běžkách. Po podzimní části získalo body do poháru 30 žákovských závodníků z BKL, což je pro klub
úžasné číslo a je pravda, že machovské dresy byly hodně vidět. Na průběžných stupních vítězů jsou
nyní v ročníku narození: 2008 - 1. Tereza Doležalová, v 2006 - 2. Ema Ducháčová a 3. Aneta Gultová,
3. Lukáš Doležal, 2005 - 1. Veronika Nyklíčková, 2004 - 2. Natálie Plná, 3. Barbora Notková.
Pochvalu zaslouží i všichni ostatní, kteří se zúčastnili závodů a zabojovali o svůj dobrý výsledek.
Při podzimních prázdninách proběhlo soustředění v Orlickém Záhoří na chatě Bedřichovce. Pro
trénink na kolečkových lyžích a bruslích jsme využili kvalitní silnice po obou stranách Divoké Orlice.
Chybět nemohla ani tradiční návštěva bazénu v penzionu u Cvrčků a výlet po Orlických horách.
7. listopadu jsme uspořádali běh z Machova na Bor, který je součástí Běžeckých vršků Středečního
poháru. Závodu se zúčastnilo 46 běžců. Nejrychleji byli po 3 km v cíli u skal pod vyhlídkou na Boru

Anna Beranová z Police a Jan Nápravník ze Rtyně. Dětskou trať, která měla cíl v půli trati u krmelce,
ovládli Veronika Nyklíčková z Machova a Michal Petr z Náchoda.
Mladí skokani - kombiňáci začali s přípravou již v květnu na domácích i zahraničních můstcích.
Ochutnali jsme můstky v německém Klingenthalu, Breitenbergu a Oberstdorfu a v rakouském Ramsau
a polském Szczyrku na prvním sněhu. Běžecké tréninky, závody a soustředění absolvovali většinou
společná s běžci. Závodů jsme se zúčastňovali v rámci ČR. Jen Lukáš Doležal závodil v německém
Oberstdorfu na YOUT Cupu a obsadil 23 a 28. místo. V Letním Českém poháru v kombinaci bylo
vypsáno 5 závodů, kterých jsme se zúčastnili. Předžáci jezdili na závody spíš jen na zkušenou, ale
starší kluci měli výborné výsledky :
1. 9. 2018 Harrachov – 1. Jan John
2. 9. 2018-Machov – 1. Jan John, 2. Lukáš Doležal, 3. Jonáš Doležal, 8. Ondra Ducháč, 11.Vítek
Rücker
8. 9. 2018 Osek u Duchcova – 2. Jan John, 4. Lukáš Doležal
23. 9. 2018 Desná – 2. Lukáš Doležal
13. 10. 2018 Desná – Mistrovství ČR – bronzová medaile pro Lukáše Doležala !
6. 10. 2018 Rožnov p. R. – 1. Lukáš Doležal
Jenda John si na kole zlomil klíční kost a tak jeho posledním závodem na podzim byl Osek. Nyní
již dva týdny trénuje a tak bychom mohli v nadcházející zimní sezóně zase vytvořit úspěšnou dvojici.
Velkým problémem na několik let je zavření můstků v Harrachově, kde probíhala veškerá zimní
příprava a závody. Můstky byly včas pokryty umělým sněhem a tak byl zabezpečen provoz až do
konce března. Starší žáci a dorostenci z celé ČR nyní nemají v zimě kde trénovat. Tím vzniká další
už tak finančně náročný problém s dojížděním na trénink. Nabízí se nejbližší možnost Klingenthal,
Breitenberg, nebo polský Szczyrk …….
Nyní už mají závodníci z BKL za sebou zimní soustředění na Černé hoře a naběhané první
desítky kilometrů na lyžích. Po vánočních svátcích již na nás čekají první závody. V zimě máme
v plánu se zúčastnit středečního, krajského a českého poháru a případně i dalších závodů, jako např.
ze seriálu Stopa pro život a Ski Tour, nebo i závodů v nedalekém Polsku. Pokud to sněhové podmínky
dovolí, tak budeme pořádat 16. ledna Středeční pohár na běžkách a 17. února Krajský přebor v běhu
na lyžích. Do zimní sezóny přejeme našim sportovcům, ať se jim daří a pokud zopakují úspěchy
z minulé zimy, tak budeme velice rádi.
Naši členové BKL byli úspěšní i při hostování v jiných klubech. David Plný v barvách Enervitu
úspěšně prohání naše nejlepší silniční běžce. Dominika Jirásková vybojovala na MS v mažoretkovém
sportu zlato a stříbro v barvách Náchoda. David Šrůtek je ve stáji Rossignol nejlepším dálkovým
běžcem na lyžích a Stanislav Jirásek za Golf club Grosshof vybojoval v srpnu a listopadu prvenství
ve Světovém poháru hendikepovaných golfistů.
Letos jsme nezaháleli ani při opravách a úpravách našeho skokanského areálu. Můstek K 19m
jsme zvětšili na K23m a hmotu na celém dopadu přeložili. Do areálu jsme umístili biologické WC
a opravili hrazení podél mostů na dojezdu. V Dolečku jsme vyměnili prasklý panel přes potok
a vyměnili u trati staré nevyhovující výbojky za nové šetrnější. Dětem jsme nakoupili nové běžecké
a skokanské lyže a vázání a další nové boty a hole. V současnosti můžeme směle říct, že jsou naši
závodníci vybaveni na špičkové úrovni. Celkové náklady BKL Machov dosáhly do konce listopadu
2018 výše 545 tisíc korun.
Na závěr chci všem členům a trenérům poděkovat za jejich dobrovolnou práci a Vám všem bych
chtěl jménem našeho klubu popřát radostné a požehnané svátky vánoční a popřát Vám do nového roku
2019 pevné zdraví, štěstí a splnění všem přání.
Stanislav Jirásek – předseda klubu
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