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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2017 se pomalu blíží ke svému konci a nastává bilancování, co se nám letos podařilo a co
naopak mohlo být lepší. Za sebe mohu říci, že letošní rok byl asi nejnáročnější za celou dobu mého
působení ve funkci starosty. Pustili jsme se do řady investičních a s tím spojených dotačních projektů,
jejichž souběžná realizace vyžadovala a stále vyžaduje mnohdy téměř nadlidské nasazení. K tomu se
přidaly i další záležitosti, které realizovali vlastníci a provozovatelé infrastruktury v Machově, ať už
jde o rekonstrukci vysokého napětí, vodovodních řadů či krajské komunikace. Všechny zmíněné akce
velmi často omezovaly a ztěžovaly běžný život občanům městyse, ale je třeba se na vše dívat také z té
lepší stránky, že nám do budoucna přinesou lepší a komfortnější podmínky pro rozvoj obce.
V úvodu dnešního článku se vrátím k některým záležitostem, o kterých jsem informoval už
v minulých vydáních našeho zpravodaje:
- rekonstrukce ČOV Machov byla zakončena kolaudačním řízením, které se uskutečnilo v areálu
čistírny dne 31. října. Jednání se zúčastnili zástupci vodoprávního orgánu (OŽP MěÚ Náchod),
SCHKO Broumovsko, stavebního dozoru (firma VRV Praha) a investora městyse Machov. Dne
1. listopadu pak byl vydán vodoprávním orgánem kolaudační souhlas, přičemž nebyly zjištěny žádné
závady či nedodělky;
- negativní zprávu jsme začátkem listopadu obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj, u něhož jsme
měli podanou žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci tělocvičny. Žádost nám byla zamítnuta
přesto, že jsme měli zpracován jeden z nejlepších projektů, a to proto, že objekt tělocvičny je zatížen
zástavním právem vůči SFŽP ČR (podmínka poskytnutí půjčky na budování kanalizace). Naši snahu
o získání dotace na rekonstrukci tělocvičny jsme však nevzdali a na jednání zastupitelstva jsme se
rozhodli podat žádost znovu v další dotační výzvě, která končí v polovině ledna 2018. Podmínkou
úspěchu se tak stalo rychlé vynětí tělocvičny ze zástavního práva. V rekordně krátkém čase se mi
podařilo projednat refinancování půjčky u SFŽP ČR formou získání investičního úvěru u České
spořitelny za téměř stejných úrokových podmínek, avšak bez zajištění závazku městyse jakýmkoliv
majetkem. Rovněž jsem projednal na právním oddělení SFŽP rychlé vystavení dokladů o uvolnění
zástavního práva a nyní zbývá dotáhnout výmaz zástavy na katastrálním pracovišti v Náchodě. Věřím,
že i to se v požadovaném termínu do poloviny ledna podaří a budeme moci znovu požádat o dotaci na
rekonstrukci tělocvičny, která by měla řešit výměnu podlahy, obložení, oken, vnitřního osvětlení,
žlabů a nátěr střechy;
- záležitost pořízení nového traktorového nosiče kontejnerů a několika kontejnerů na bioodpad dospěla
do fáze výběrového řízení dodavatele. Na závěr listopadu bylo naplánováno otevírání obálek
s nabídkami firem a v případě splnění požadovaných parametrů nosiče i kontejnerů budou tyto
pořízeny s využitím dotace z Operačního programu životní prostředí;
- dokončeny byly i na letošní rok naplánované rekonstrukce místních komunikací. Posledním úsekem
bylo zrekonstruování příjezdu k tělocvičně a souběžné místní komunikace u pomníku padlých. Bylo
opraveno odvodnění uvedených úseků a položen nový asfaltový povrch. Zároveň proběhlo po uznané
reklamaci i nové položení asfaltu na zadní cestě k fotbalovému hřišti, kterému předcházela rovněž
požadovaná stabilizace podkladních vrstev vozovky;
- dokončena byla investiční akce „Doplnění veřejného osvětlení“ na řadě míst v obci, která byla
spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Celkové náklady projektu nakonec činily
necelých 800 tis. Kč. Realizací se na řadě míst zlepšily podmínky z hlediska bezpečnosti chodců, ale
i z hlediska ochrany majetku;
- v průběhu listopadu bylo rovněž ukončeno výběrové řízení na dodavatele kolového traktoru pro
technickou četu městyse. Parametry zadání nakonec splnila jediná nabídka a tak rozhodování bylo
jednoduché – za cca 2 mil. Kč byl pořízen traktor Fendt 211 Vario, který by měl do budoucna řešit
mimo jiné hlavně soběstačnost městyse při zajišťování zimní údržby místních komunikací. V příštím
roce bude nutno ještě zakoupit některé doplňkové mechanismy, např. radlici, čelní nakladač apod.
- pokud jde o budování turistického parkoviště v Machovské Lhotě v rámci projektu „Naučnou
stezkou k přírodním a historickým památkám“, dospěla akce do fáze dokončení stavebních prací.
V průběhu listopadu došlo k dokončení zemních prací, vyasfaltování plochy parkoviště i přilehlé
místní komunikace na Řeřišný, instalaci veřejného osvětlení a začala montáž doplňkových prvků

parkoviště – přístřešku pro turisty, laviček, WC, dopravního značení apod. Součástí konečných úprav
je i výsadba stromů a keřů. Některé práce budou muset být dokončeny až na jaře, kdy budou
příznivější klimatické podmínky. Přesto již nyní bude zahájena příprava na kolaudaci, která by měla
proběhnout ve dvou etapách – část díla bude kolaudovat odbor výstavby MěÚ Police n. Met. a část
odbor dopravy MěÚ Náchod. Součástí tohoto projektu bylo i restaurování Mariánského sloupu na
náměstí a také tato část díla byla dokončena v průběhu listopadu. Přes zimu by měly být v rámci
projektu ještě zhotoveny informační tabule, propagační materiály pro turisty a slavnostní otevření
parkoviště je naplánováno na květen společně s dalšími dílčími projekty – parkovištěm v polských
Vambeřicích a informačním centrem na Slavném.
Pokud jde o investiční akci Královéhradeckého kraje – rekonstrukci krajských komunikací od
Mýta po polskou hranici v Machovské Lhotě, byli jsme informování o termínu dokončení letošních
prací kolem 10. prosince. Do tohoto termínu by měl být provizorně zaasfaltován most ve Lhotě u
Kujínků a stejně tak i most pod Vysokou Srbskou. Všechny úseky by měly být po 10. prosinci
průjezdné a skončila by tak až do jara objížďka do Machovské Lhoty.
Neúspěšně se zatím vyvíjí snaha městyse o zajištění nového nájemce restaurace Obecní dům. Ze
tří zájemců se nakonec nepodařilo domluvit ani s jedním a tak bohužel ke konci listopadu dojde
prozatím k uzavření restaurace. Zastupitelstvo schválilo i nadále vynaložení úměrně vysokých
prostředků na reklamní kampaň a můžeme si jen přát, aby se časem našel vhodný provozovatel, který
by obnovil poskytování restauračních služeb v uvedené provozovně. Situace s momentálně volným
bytem využijeme k jeho vylepšení – na přelomu listopadu a prosince dojde k plynofikaci bytu, čímž se
podstatně zlepší podmínky pro případného nájemce (nyní se topilo elektrickými přímotopy). Rovněž
spotřebiče v kuchyni restaurace budou napojeny na přívod plynu.
Pozitivně se i v této části roku vyvíjela situace při získávání dotačních prostředků na
spolufinancování různých oblastí činnosti městyse Machov. V průběhu listopadu jsme získali
následující dotace:
- od Královéhradeckého kraje jsme obdrželi 44.226,- Kč na pokrytí části nákladů za zhotovení nového
Lesního hospodářského plánu městyse na dalších 10 let;
- od ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru jsme obdrželi dotaci
ve výši 55.572,- Kč na pokrytí části výdajů Jednotky sboru dobrovolných hasičů;
- na Ministerstvu životního prostředí prošly kontrolou dvě žádosti o dotace na budovu ZŠ a MŠ
Machov – na zateplení budovy by dotace měla činit 2,6 mil. Kč (50 % nákladů) a na instalaci
rekuperačních jednotek do jednotlivých učeben 700 tis. Kč (70% nákladů).
Kromě výše zmíněných investičních akcí bych zmínil i některé jiné záležitosti obecního života:
- kvapem se přiblížila plesová sezona – pro informaci uvádím s předstihem letos naplánované plesy na
sále Obecního domu v Machově: - 13. ledna Obecní ples (místenky od 13. 12. na úřadu městyse)
- 3. února Ples fotbalového oddílu Jiskra Veba Machov
- 24. února Ples SDH Nízká Srbská
- 10. března Šibřinky (Spolek Nízkosrbských Baronů);
- dobrovolní hasiči z Machovské Lhoty připravují dětský karneval na termín 17. nebo 18. února;
- od 1. ledna platí nová Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, která stanoví poplatek za odpady. Pro
příští rok zůstává tento poplatek ve výši 550,- Kč, přestože jsme tento měsíc obdrželi oznámení firmy
Marius Pedersen o zdražení svozového poplatku o 6% a poplatku za likvidaci plastů o 4,1%. Pro
městys se toto zdražení projeví zvýšením nákladů na likvidaci odpadů o cca 65 tis. Kč.
- od 1. ledna nabývá platnosti nová sazba stočného, které se zvyšuje o 5% v souladu se schválenou
finanční analýzou SFŽP ČR v rámci vybudování nové kanalizace v obci. Přesto vypočtená cena ve
výši 26,71 Kč/m3 odpadní vody zůstává hluboko po cenou stočného u jiných provozovatelů
kanalizací.
Závěrem bych chtěl všechny upozornit na tradiční „Štědrovečerní vytrubování“, které se opět
uskuteční na Štědrý den v 15 hodin před úřadem městyse, nebo na sále Obecního domu (dle počasí).
Bližší informace přineseme v prosincovém zpravodaji.
Pro zájemce o pověsti z místního kraje je na 12. prosince připraveno představení nového vydání
Pověstí z Policka, které v 18 hodin v obřadní síni úřadu městyse představí Mgr. Michal Bureš
s možností zakoupení knihy na místě.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 10. 2017 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.081 obyvatel. V průběhu října: - se odhlásili 2 občané
- zemřel
1 občan

Zimní noviny
Oznamujeme všem zájemcům o zimní noviny „Kladské pomezí“ a o noviny „Zimní
Broumovsko“, že jsou k dispozici na Úřadu městyse Machov i ve všech informačních centrech.

Slavnostní představení knihy místních pověstí – 12. prosince v 18 hod.
Kniha „Pověsti z Policka - o kraji mezi Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují“
předkládá známé i zapomenuté texty Antonína Krtičky-Polického. Od jeho smrti uplynulo už
65 let, přesto tento polický knihař a knihkupec, sběratel lidových povídaček a spisovatel,
regionální patriot a nadšený průvodce zanechal v našem regionu výraznou stopu. Nová kniha
přináší pověsti z Policka, Machovska a Broumovska, je čtivá i pro současnou mladou
generaci, oživená komiksem a ilustracemi Dalibora Nesnídala. Součástí publikace je i
poslechové CD s deseti pověstmi, které namluvil herec a dabér Karel Richter. Představení
knihy proběhne v Machově v budově obecního úřadu v úterý 12. prosince od 18 hodin.
Přijďte se zastavit v předvánočním shonu a zaposlouchat se do Krtičkova vyprávění.
V rámci představení knihy bude možno si ji za zvýhodněnou cenou zakoupit na místě.

Společenská kronika
V měsíci listopadu 2017 slaví významné životní jubileum dvě naše spoluobčanky:
- paní Zdena Ševců z Nízké Srbské se dožívá 85 let,
- paní Olga Červenková z Nízké Srbské se dožívá 80 let.
Oběma oslavenkyním přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

3. Stomatologická pohotovost v prosinci 2017
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci prosinci 2017 – vždy v době od
9,00 do 11,00 hod.:
2. - 3. 12.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084
9. - 10. 12.
MUDr. Blažek, ZS Police n.M.
491 543 844
16. - 17. 12.
MUDr. Neoralová, Teplice n. M.
602 333 460
23. 12.
MUDr. Kubec, ZS Police n. M.
491 543 398
24. 12.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 132
25. 12.
MDDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466
26. 12.
MUDr. Kopecký, 17.listopadu, Police n. M.
602 304 594
30. 12.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
31. 12.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 132
1. 1.
MUDr. Blažek, ZS Police n. M.
491 543 844

4. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 1.12. – Můj báječný rozvod – divadlo Police n.M. v 19 hod.
1.12. – Jitka Zelenková – adventní koncert, divadlo Hronov v 19 hod.
2.12. – Mikulášská merenda – hospoda U Božky v Nízké Srbské od 20 hod.
2.12. – M. Holanová, M. Vojtko a další – adventní koncert, Police, 15 hod.

6.12. – Janek Ledecký – koncert, Hronov v 19 hod.
8.12. – Sen noci svatojánské – Kolárovo divadlo Police n.M. v 19 hod.,
8.12. – Monika Načeva a Michal Pavlíček – koncert, Dřevník Broumov, 19 hod.
10.12. – Vono to pude aneb Král Ubu – divadlo Police n.M. v 19 hod.
12.12. – Představení knihy Pověsti z Policka – obřadní síň městyse v 18 hod.
14.12. – Lucie revival – koncert, kino Teplice n. Met. v 19 hod.
17.12. – Adventní trhy v klášteře Broumov – od 8,30 hod.
18.12. – Poslední ze žhavých milenců – divadlo Hronov v 19 hod.
20.12. – Vánoční koncert Václavy Hybše – Kolárovo divadlo Police v 19,30 hod.
24.12. – Štědrovečerní vytrubování – Machov, náměstí, 15 hod.
29.12. – Hráči – divadlo Police nad Metují v 19 hod.
31.12. – Silvestrovskej vejšlap k Čertově skále, KPT Police n. Met.

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 25. 10. se konala pracovní porada zastupitelů se starostou. Na programu byla následující
témata:
- návrh Rozpočtového opatření č. 7/2017,
- příprava divadelního představení „Nejkrásnější válka“,
- projednání kalkulace stočného pro rok 2018 a návrhu cenového výměru za stočné pro r. 2018,
- projednání problematiky ochrany osobních údajů – GDPR,
- projednání Změnového listu č. 1 – výstavba parkoviště,
- projednání výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
- informace o reklamačním řízení – asfaltový povrch místní komunikace „zadní ke hřišti“,
- informace o žádosti spolku „Přátelé Lhoty u Machova“ – účast na správních řízeních na
kácení stromů v katastru obce,
- informace o otevírání obálek s nabídkami dodávky kolového traktoru pro obec,
- informace o průběhu projektového řízení na výstavbu místní komunikace „na Záduší“,
- projednání požadavků VaK Náchod v souvislosti se stavbou parkoviště,
- projednání majetkových záležitostí a další.
Dne 31. 10. se uskutečnilo 7. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov, které mělo na
programu následující body:
- schválení rozpočtového opatření č. 7/2017,
- schválení finančního daru pro MO Českého svazu včelařů v Machově,
- přijetí dotace na činnost hasičů od KHK,
- projednání výroční zprávy ZŠ a MŠ Machov,
- informace o výsledku kontroly Ministerstva zemědělství ČR – hospodaření v obecních lesích,
- schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou BSS s.r.o. Broumov – výstavba parkoviště,
- schválení Plánu inventarizace majetku městyse k 31. 12. 2017,
- jmenování členů zastupitelstva do Školské rady ZŠ a MŠ Machov,
- schválení návrhu hodnotitelské komise – výběrové řízení na dodávku kolového traktoru,
- projednání nabídky firmy Voda CZ Service s.r.o. na opravu elektroinstalace na ČOV Machov,
- výběr firmy a schválení cenové nabídky na administraci dotačního řízení na rekonstrukci
jediné místní komunikace v roce 2018,
- schválení žádosti ZŠ o souhlas zřizovatele s pořízením majetku do vlastnictví ZŠ Machov,
- schválení návrhu na vyřazení majetku ve výpůjčce ZŠ a MŠ Machov,
- schválení podmínek odměňování zastupitelů městyse v souvislosti se změnou legislativy,
- projednání a schválení nabídky na vyhotovení prováděcí dokumentace na akci „Zateplení ZŠ a
MŠ Machov“, schválení nabídky na administraci výběrového řízení na dodavatele akce,
- schválení příspěvků na vítání občánků městyse.
Dne 21. 11. se uskutečnilo 8. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov, které mělo na
programu následující body:

- návrh rozpočtového opatření č. 8/2017,
- schválení Rozpočtového provizoria městyse Machov na 1. čtvrtletí 2018,
- schválení Cenového oznámení – stanovení ceny stočného pro r. 2018,
- schválení Obecně závazné vyhlášky městyse č. 1/2017 o místním poplatku za provoz
odpadového systému v obci,
- informace o získání dotace KHK na zpracování Lesního hospodářského plánu,
- projednání refinancování půjčky u SFŽP ČR formou sjednání investičního úvěru u České
spořitelny a.s. a zároveň uvolnění majetku městyse Machov ze zástavního práva vůči SFŽP,
- projednání žádosti Hospice Anežky České Červený Kostelec o příspěvek na provoz hospice,
- projednání žádosti Nadačního fondu Hospital Broumov o příspěvek na činnost,
- nabídka firmy Axiom engineering s.r.o. na zajištění zadávací dokumentace a výběrového řízení
pro projekt „Zateplení budovy ZŠ a MŠ Machov“,
- žádost o změnu Územního plánu městyse Machov,
- majetkové záležitosti, informace a další.

6.Podávání žádostí o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les
S přicházejícím zimním obdobím ukončují dřeviny většinu svých vegetačních a biochemických procesů
a nastupuje období vegetačního klidu. Toto období je nejvhodnější pro kácení dřevin rostoucích mimo les. Tak
to také požaduje vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování kácení, která provádí zákon
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. U nás je období vegetačního klidu stanoveno od
1. listopadu do 31. března kalendářního roku.
V souvislosti s kácením dřevin proto připomínáme, že podle výše uvedených právních předpisů je k pokácení:
• dřevin, které jsou součástí stromořadí,
• dřevin s obvodem kmene 80 cm a více ve výšce 130 cm nad zemí,
• zapojených porostů dřevin o ploše větší než 40 m2,
potřebné povolení správního orgánu.
Na území městyse Machov vydává toto povolení (formou rozhodnutí podle správního řádu) Úřad městyse
Machov na základě žádosti. Formulář žádosti o povolení k pokácení je k dispozici na úřadě, nebo je možné si
ho stáhnout na internetových stránkách městyse. Podle zákona je možné pokácení povolit pouze ze závažného
důvodu, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dané dřeviny. Pro zmírnění ekologické újmy se za
pokácené dřeviny předepisuje náhradní výsadby nových dřevin.
Povolení není potřebné pro:
• dřeviny, které nedosahují výše uvedených parametrů,
• dřeviny, pěstované na pozemcích vedených v KN ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
• ovocné dřeviny rostoucí v zahradách u bytových nebo rodinných domů v zastavěném území obce, které
jsou stavebně oplocené a nepřístupné veřejnosti,
• kácení z pěstebních důvodů za účelem obnovy nebo výchovy porostů, z důvodů zdravotních nebo při
výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (v ochranném pásmu el. vedení apod.); takovéto kácení ale
musí být 15 dní předem oznámeno úřadu,
• dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného
rozsahu; i takovéto kácení ale musí být do 15 dnů od jeho provedení oznámeno úřadu.
Spolek Přátelé Lhoty u Machova z.s si v souladu s výše uvedeným zákonem vyžádal právo být účastníkem
ve správních řízeních o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v případě dřevin, jejichž obvod ve výšce 130
cm přesahuje 250 cm a dále v případech, kdy dřeviny rostou do 15 m od asfaltových komunikací mimo
zastavěné území obce. Termín povolení se tak prodlouží. I v relativně jednoduchých případech musí být vypsáno
správní řízení. Dosud po podání žádosti bylo vydáváno rozhodnutí bez čekání. Nenechávejte proto podávání
žádostí o povolení k pokácení dřevin na poslední chvíli, protože je možné, že se nestihne do 31. března vyřídit
a budete muset s kácením počkat až na příští období vegetačního klidu.

7. Nabídka provozování restaurace Obecní dům v Machově
Městys Machov nabízí k provozování restauraci Obecní dům na náměstí v Machově
formou pachtovní smlouvy s následujícími podmínkami:
- zahájení provozu od 1. 12. 2017 kdykoliv dle dohody,
- pravidelná provozní doba min. 5 dnů v týdnu včetně So a Ne,
- vaření vlastních jídel v době oběda,
- možnost pronájmu společenského sálu včetně soc. zázemí (není podmínkou),
- možnost pronájmu služebního bytu 4+1 (není podmínkou),
- nutnost zajištění vytápění restaurace mimo pracovní dobu úřadu obce.
Nabídky se zájmem o provozování zasílejte poštou, e-mailem, nebo podávejte
osobně na Úřad městyse Machov, 549 63 Machov 119.
Bližší informace o podmínkách pronájmu lze získat na Úřadu městyse Machov (ing. Krtička,
ing. Kryl) na tel. 491 547 121, nebo e-mailem: j.krticka@machov-obec.cz, m.kryl@machovobec.cz.

8. Mikulášská merenda
Spolek Nízkosrbských Baronů si dovoluje pozvat širokou veřejnost na

MIKULÁŠSKOU MERENDU
která se koná v sobotu 2. 12. 2017 od 20 hod. v hospodě "U Božky" v Nízké Srbské
Těšit se můžete na kapelu Domamazec, navštíví nás Mikuláš s družinou, na sále nekuřácké prostředí. Rezervace se
předem nepřijímají, přijďte včas a místo určitě bude, kapacita lokálu restaurace se sálem cca 130 míst.

9. Den otevřených dveří – Gymnázium Broumov

10. Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby
nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují
ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na
skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však
„wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty
ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně
elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je
k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného
odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu
dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika.
Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické
formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných
malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a v řadě firem.
EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4400 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte
na www.ekolamp.cz.
Městys Machov má zřízeno sběrné místo, kde je možné předat vysloužilé úsporné žárovky
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.
Dále je možné „úsporky“ odložit do malých sběrných nádob umístěných ve vestibulu
nákupního střediska a úřadu městyse.

11. MAS Stolové hory rozšiřuje nabídku podpory vašich projektů
Místní akční skupina Stolové hory, která si klade za cíl zlepšit kvalitu života obyvatel na venkově mimo
jiné i prostřednictvím získávání a rozdělování dotačních prostředků, vyhlásila nové výzvy na předkládání
projektových žádostí. Pokud máte v šuplíku projekt zaměřený na zvýšení lokální zaměstnanosti, tak neváhejte
s podáním projektové žádosti v rámci vyhlášené výzvy s názvem Zaměstnanost I.
Finanční příspěvek můžete získat např. na aktivity vedoucí k nalezení či zprostředkování zaměstnání a jeho
udržení, na rozvoj základních kompetencí pro lepší uplatnění se na trhu práce (vč. rekvalifikace), na zjišťování
osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání, na vytváření nových pracovních míst, na
podporu umísťování na uvolněná pracovní místa, na podporu spolupráce lokálních partnerů na trhu práce či na
podporu flexibilních forem zaměstnání. V rámci těchto aktivit může být podporováno i jazykové vzdělávání, PC

kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, měkké dovednosti (např. komunikační dovednosti apod.), čtenářská a
numerická gramotnost apod. – tyto aktivity jsou ale pouze doprovodné a musí vést přímo k uplatnění osob z
cílových skupin na trhu práce. Dané aktivity je možné doplnit i o zajištění doprovodných služeb typu dluhové
poradenství, rodinné poradenství, psychologické poradenství, poradenství v oblasti bydlení apod. Aktivity jsou
vhodné zejména pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané a osoby s kumulací hendikepů na trhu práce.
Žadateli mohou být například obce a jejich organizace, DSO, příspěvkové a neziskové organizace, obchodní
společnosti a družstva, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení. Celková alokace pro
tuto výzvu činí 5 416 000 Kč. Minimální výše rozpočtu projektu je 400 000 Kč, maximální 1 805 333 Kč. Výše
podpory závisí na typu žadatele a může být až 100 %. Projekty mohou trvat až 36 měsíců. Příjem žádostí o
podporu bude ukončen 16. 1. 2018 ve 12.00 hod. Seminář pro žadatele proběhne dne 7. 12. 2017 od 10 hod
v kanceláři MAS, 2. patro, Náměstí 102, Velké Poříčí. Konzultace k dané výzvě poskytne Pavel Pinkava
(pinkava.masstolovehory@gmail.com).
Dále byla v rámci IROP vyhlášena výzva zaměřená na Ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví,
která napomůže řešit dopady dlouhodobého podfinancování péče o klíčové památky v území MAS. Jedná se o
památky zapsané v indikativním seznamu národních kulturních památek, jimiž jsou státní zámek Náchod,
pevnostní systém Dobrošov a kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují, pro které je vyčleněno dohromady
přes 5 milionů korun. Na konci listopadu jsme vyhlásili prozatím poslední výzvu s názvem Bezpečnost dopravy.
Obce, DSO a Královéhradecký kraj mohou získat finanční příspěvek na rekonstrukci, modernizaci či výstavbu
komunikací pro pěší (chodníky, lávky, stezky) včetně realizace prvků zvyšujících bezpečnost dopravy.
Projektové žádosti je možné konzultovat s Pavlem Rejchrtem (rejchrt.masstolovehory@gmail.com) a bude
možné je podávat do 28. 2. 2018.
Na začátku nového roku také plánujeme přijímat projektové žádosti v oblasti Programu rozvoje venkova.
V případě, že zvažujete realizovat projekt zaměřený například na zakládání a rozvoj nezemědělských činností,
investic do zemědělských podniků, lesnické infrastruktury nebo investic do lesnických technologií a zpracování
dřeva, obraťte se se žádostí o konzultaci na Mirku Soldánovou (soldanova.masstolovehory@gmail.com).
Pevně věříme, že vaše projekty podpoří rozvoj regionu. Pro kontakty a bližší informace sledujte webové stránky
www.mas-stolovehory.cz nebo náš facebookový profil MAS Stolové hory.
Mirka Soldánová

12. Koncert v polickém kostele
Římskokatolická farnost Police nad Metují
si vás dovoluje pozvat na

KONCERT
SLAVNOSTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBY
dne 26. prosince od 17:00 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují
Ondřej Čuhanič – trubka
Tomáš Weissar – varhany
Vstupné dobrovolné

13. Cenové oznámení – cena stočného pro rok 2018
Zastupitelstvo Městyse Machov projednalo dne 21. 11. 2017 kalkulaci ceny stočného pro rok
2018 a usnesením č. 12/7/2017 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. 2018 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)
23,23
26,71
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 21. 11. 2017

Ing. Jiří Krtička v.r.
starosta

14. 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 13. ledna 2018 od 20 hod.

10. 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
od 13. prosince na úřadu městyse v pracovní době úřadu.
Hodnotná tombola.
Společenský úbor, vstup od 16 let. Odvoz po skončení plesu zajištěn do Hronova a Police.

K tanci či příjemnému posezení zvou pořadatelé.
Příští číslo vyjde v 51. týdnu 2017. Uzávěrka příspěvků ke dni 15.12.2017
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

