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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
nacházíme se ve velice obtížné situaci vzhledem k celosvětové pandemii koronaviru. Nebudu zde
suplovat všeobecně známé skutečnosti a informace, kterých je ve sdělovacích prostředcích dostatek.
Chtěl bych zde ale vyzdvihnout chvályhodný přístup některých našich spoluobčanů, kteří se v této
těžké době snaží pomáhat nejen svým bližním, ale také sousedům či dalším obyvatelům naší obce.
V Bělém dobrovolní hasiči operativně zorganizovali nákup potravin a léků starším spoluobčanům.
Velikou pomocí je rovněž šití ochranných textilních roušek několika dobrovolnicemi v Machově,
přičemž je dávají svým spoluobčanům k dispozici zdarma. Na úřad se nám přihlásilo i několik
spoluobčanů ochotných v případě potřeby pomáhat v období vyhlášeného stavu nouze. Jsem rád, že
většina obyvatel Machova pochopila nutnost opatření přijímaných vládou či dalšími orgány a
ukázněně začala používat ochranné pomůcky a dodržovat rozhodnutí příslušných orgánů. Bohužel
jsou i tací, kteří se stále chovají nezodpovědně a ohrožují tak nejen sebe, ale všechny ve svém okolí.
Doufám však, že vývoj v Itálii či dalších zemích přesvědčí i ty méně zodpovědné o nutnosti dodržovat
všechna rozhodnutí a doporučení a neriskovat tak životy a zdraví všech obyvatel městyse.
Ani přes pokračující epidemii se však nezastavil život obce v mnoha různých oblastech. Z těch
nejdůležitějších bych zmínil následující:
- ve středu 4. března zastupitelstvo na svém prvním letošním zasedání schválilo mimo jiné
rozpočet městyse pro letošní rok. Práce na jeho sestavení byly opět náročné zejména z pohledu
zajištění dostatečného množství finančních prostředků na plánované investiční akce (přehled těch
nejdůležitějších najdete v další části tohoto zpravodaje). Protože do návrhu rozpočtu není možno
zahrnout zatím neposkytnuté dotace, je rozpočet stejně jako v minulém roce schválen jako schodkový
ve výši 1,25 mil. Kč. Schodek rozpočtu v uvedené výši a splátky investičních úvěrů (1,362 mil. Kč)
jsou kryty zůstatkem na finančních účtech městyse z minulých let. Případné další získané dotace do
rozpočtu budou zapracovány postupně formou rozpočtových opatření. Schválený rozpočet v členění
do jednotlivých tříd rozpočtové skladby je zveřejněn v další části tohoto zpravodaje. V podrobnějším
členění bude rozpočet možno shlédnout na úřadu městyse Machov, případně vybraných veřejných
zdrojích (např. na Monitoru státní pokladny – www.monitor.statnipokladna.cz). Již nyní však je jasné,
že struktura letošního rozpočtu dozná v průběhu roku podstatných změn. Důvodem je vývoj
hospodářství státu, od něhož se bude odvíjet i objem daňových příjmů obcí – odklady splátek
některých daní a pokles jejich výběru se jistě významně promítnou do poklesu příjmů obce a
v návaznosti na to budeme zřejmě muset i redukovat některé své rozpočtované výdaje, zejména ty
investiční. Ale to ukáže až průběh roku, jak zásadní budou muset být rozpočtové úpravy.
- v průběhu března se rozběhly v obci některé plánované stavební práce, které zde provádí firma
Dudek z Přibyslavi. Asfaltování pak bude provádět fy Repare Trutnov. Jedná se o následující lokality:
- instalace přejezdného betonového žlabu na napojení polní cesty okolo Maroulových v Nízké Srbské
na krajskou komunikaci s cílem zabránit pravidelným nánosům bahna na hlavní cestě při větších
deštích;
- úprava příjezdové komunikace k čp. 6, čp. 7 a čp. 102 v Nízké Srbské za finanční spoluúčasti
majitelů nemovitostí;
- doasfaltování některých napojení místních komunikací na hlavní silnici – odbočka pod hospodu
v Nízké Srbské, nájezd přes mostek k Sauerově mlýnu …;
- oprava a asfaltový povrch části místní komunikace v Bělém směrem k rybníku – od stávajícího
konce asfaltového povrchu po čp. 78;
- odvodnění prostoru v Nízké Srbské pod Hubkovým kravínem vedle čp. 52 – vybudování dešťové
kanalizace se třemi kanalizačními vpustěmi.
- dne 10. března provedla firma Voda CZ přestrojení technologie čerpací stanice splaškové
kanalizace u prodejny Doldy v Machově v hodnotě téměř 150 tis. Kč.
- s Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj se podařilo dojednat nové mapování
katastrálního území Bělý, které se uskuteční na podzim letošního roku. Bližší informace k tomuto
tématu najdete v další části tohoto zpravodaje.
- po několika neúspěšných pokusech se v průběhu března podařilo zajistit nové nájemce obecní
restaurace na náměstí – bohužel zrovna v období šířící se epidemie koronaviru a uzavření provozoven

veřejného stravování. Termín otevření restaurace tak zatím není možné předvídat. Nový nájemce nyní
hledá kuchaře či kuchařku, případní zájemci se mohou s nájemcem kontaktovat přes úřad městyse.
- z důvodu probíhající epidemie se změní i způsob zápisu dětí do 1. ročníku naší základní školy.
Zápis tentokrát proběhne bez účasti dětí ve škole buď písemně (poštou) či elektronicky (datovou
schránkou či e-mailem). Bližší informace jsou uvedeny v dnešním zpravodaji, či na webu ZŠ Machov.
- v rekordně krátkém termínu se nakonec podařilo zajistit projektové dokumentace a další
dokumenty pro zpracování žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce kotelny ZŠ Machov“ a ve
stanoveném termínu ji podat na Ministerstvo financí ČR. Předpokládaná hodnota projektu se nakonec
vyšplhala na 1,9 mil. Kč, přičemž v případě úspěchu ministerstvo poskytuje dotace ve výši až 90%.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 29. 2. 2020 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.079 obyvatel. V průběhu února se odhlásili 3 občané.

Společenská kronika
V měsíci březnu 2020 slaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
- pan Břetislav Ševců z Nízké Srbské – slaví 90 let,
- paní Věra Krtičková z Machova – slaví 85 let.
Oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Likvidace bioodpadu - větve
Městys Machov oznamuje, že jsou na stanovištích opět rozmístěny velkokapacitní
kontejnery, tentokráte pouze pro sběr větví ze stromů a keřů. Pro tento druh odpadu budou
k dispozici až do 17. 4., poté bude možno opět do kontejnerů opět odkládat trávu a jiné složky
rozložitelného bioodpadu. Prosíme nevhazovat nyní jiný druh bioodpadu (listí, seno …).

Honební společenstvo Machov
Myslivecký spolek a Honební společenstvo Machov oznamují svým členům, že posezení s
hudbou a občerstvením, která se mělo konat v sobotu dne 4. dubna 2020 v 17 hod. v penzionu „U
Lidmanů“ v Machovské Lhotě, se uskuteční v náhradním termínu, o které budeme v předstihu
informovat.
Za HS a MS: Břetislav Plný

3. Stomatologická pohotovost v dubnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci dubnu 2020 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
4. - 5. 4.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí, Školní 196 491 582 381
10. 4. MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 132
11. 4. MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV
775 717 666
12. 4. MDDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466
13. 4. MUDr. Neoral, ZS Police n. Met.
491 541 654, 602 333 452
18. - 19. 4.
MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police n.M. 602 304 594
25. - 26. 4.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí, Školní 196
491 582 381

-3-

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 4. 3. 2020 se uskutečnilo první veřejné zasedání zastupitelstva v letošním roce. Na jeho
programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- schválení Rozpočtu městyse Machov na rok 2020, závazných ukazatelů rozpočtu a pravomocí
k provádění rozpočtových opatření,
- schválení rozpočtu sociálního fondu městyse Machov na rok 2020,
- projednání rozpočtového opatření č. 8/2019,
- schválení kalkulace ceny stočného od 1. 5. 2020,
- podmínky pronájmu restaurace Obecní dům na jednorázové akce,
- schválení výběru dodavatele na investiční akci „Oprava části místní komunikace 59c v Bělém
- schválení příspěvku na činnost příspěvkové organizace městyse – ZŠ a MŠ Machov,
- schválení žádosti ZŠ a MŠ Machov o rozdělení HV za rok 2019 do fondů ZŠ,
- schválení finančních darů místním spolkům,
- schválení účetní závěrky městyse Machov za rok 2019,
- schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Machov za rok 2019,
- projednání výsledků inventarizace městyse Machov k 31. 12. 2019,
- kronika městyse Machov za rok 2019,
- doplněk Smlouvy o poskytnutí fin. příspěvku do výměnného fondu Knihovny Police n. Met,
- žádost o dočasné snížení nájmu nebytových prostor – provozovna kadeřnictví,
- žádost o podporu projektu „Knihobudka“,
- projednání změny úročení dočasně volných fin. prostředků městyse Českou spořitelnou,
- kalkulace ceny – stůl s lavicemi na turistická místa,
- projekt „Rekonstrukce kotelny ZŠ Machov“,
- schválení navržených majetkových záležitostí a další.

5. Nová služba „Mobilní rozhlas městyse Machov“
Vážení spoluobčané,
spustili jsme přípravy pro zavedení nové informační služby Mobilní Rozhlas, která by měla
nahradit v naší obci nefunkční obecní rozhlas a díky které s vámi budeme moci komunikovat moderně
a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat upozornění
prostřednictvím SMS, hlasových zpráv, e-mailů a také zpráv do aplikace.
Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?
• Upozornění na epidemie a karantény a příslušná opatření či omezení.
• Upozornění na extrémy počasí, živelné pohromy (povodně, vichřice, sněhové kalamity,
požáry) – hlášení výstražné služby ČHMÚ.
• Upozornění na sportovní a kulturní akce v obci
• Aktuální oznámení úřadu městyse a spoustu dalších zpráv a informací.
Registrace je zdarma! V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše
údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Jak se zaregistrovat?
1. Přes webovou stránku www.machov-obec.mobilnirozhlas.cz
2. Vyplněním registračního letáku přiloženého do dnešního zpravodaje a jeho předáním na úřad
městyse Machov (další přihlašovací letáky jsou k dispozici na úřadu městyse Machov).
3. Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko.
Pokud první informace do vašich mailů dojde do složky „hromadné“, stačí takový mail přesunout do
složky „doručené“ a další zprávy vám již budou chodit do této složky.
Pro občany, kteří nemají možnost přijímat e-maily, je možné zaregistrovat pouze telefonní číslo pro
zasílání SMS či hlasových zpráv v případě krizových situací.

6. Rozpočet městyse Machov na rok 2020
Zastupitelstvo městyse Machov na svém veřejném zasedání dne 4. 3. 2020 schválilo definitivní
podobu rozpočtu na letošní rok. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce městyse a byly do
něho zapracovány i opodstatněné dodatečné připomínky.
Rozpočet na rok 2020 byl schválen jako schodkový ve výši 1,25 mil. Kč, přičemž rozdíl mezi
příjmy a výdaji bude pokryt formou financování ze zůstatku finančních prostředků na bankovních
účtech z minulých účetních období. Celý rozpočet vychází z doporučené predikce MF ČR,
z dostupných údajů státního rozpočtu, z návrhu úvěrující banky, ze střednědobého výhledu rozpočtu
městyse a z údajů o skutečném čerpání rozpočtu městyse v předchozích letech. Z toho pak vychází
rovněž rozpočtovaná struktura příjmů i výdajů, kdy většina výdajových položek jsou mandatorní
výdaje městyse a další položky jsou rozpočtovány na základě schválených investičních či
neinvestičních akcí pro letošní rok. Do kapitoly Financování se pak promítají splátky úvěrů
vyčerpaných na investice v předchozích letech. Zadluženost městyse formou úvěrů činí momentálně
13 mil. Kč.
Základní struktura rozpočtu je následující:

Další plánované investiční akce pro rok 2020 navržené zastupitelstvem městyse Machov budou
realizovány v případě získání dotačních prostředků (tyto akce zatím nejsou součástí návrhu rozpočtu
městyse) či v případě příznivého vývoje financování městyse ve 2. pololetí roku:
- obnova místní komunikace Nizká Srbská
420 tis. Kč
- obnova místní komunikace Machov – ke hřbitovu
567 tis. Kč
- rekonstrukce školní kotelny
cca 1.900 tis. Kč.

7. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů (pokud
nedojde k jeho zrušení v souvislosti s pandemií koronaviru)
Dne: 4. dubna 2020 (sobota)
Stanoviště:

BĚLÝ
MACHOV. LHOTA
MACHOV
NÍZKÁ SRBSKÁ

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

9,25 – 9,40 hodin
9,50 – 10,05 hodin
10,15 – 10,30 hodin
10,35 – 10,50 hodin
10,55 – 11,15 hodin
11,20 – 11,35 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
pneumatiky (osobní) – odevzdávejte přednostně zdarma v místech zpětného odběru
pneumatik – u prodejců, pneuservisů (obec za svoz pneumatik platí vysoké poplatky)
(elektrospotřebiče) – viz. Poznámka
Poznámka:

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

SVOZ VELKOOBJEMNÉHO ODPADU JE PŘEDBĚŽNĚ PLÁNOVÁN
NA SOBOTU 25. DUBNA 2020.
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8. Dětský karneval 2020
V sobotu 22. února 2020 proběhl v Obecním domě v Machově již tradičně dětský karneval.
Chřipková epidemie, bohužel, poznamenala účast masek a jejich doprovodu, přesto jej považuji za
vydařený. Děti se skvěle bavily soutěžemi, které organizovala jako vždy výborná Radka Kubečková.
O hudební doprovod a dobrou náladu se postarala skupina EMMA. Rádi bychom poděkovali všem,
kteří se o hladký průběh karnevalu postarali, počínaje rodiči, kteří věnovali ceny do tomboly, dále MŠ
a ZŠ Machov, která organizačně tombolu připravila, Městysem Machov, který nám bezplatně zapůjčil
prostory obecního domu, již zmiňované Radce Kubečkové, která děti provedla celým odpolednem a
nakonec i skupině EMMA, která koncertovala bez nároku na honorář. Na závěr děkuji všem
nejmenovaným, kteří se na zdárném chodu této dětské akce jakkoliv podíleli.
Karneval 2020 skončil a my se můžeme společně těšit na shledanou v příštím roce.
Za SDH Machovská Lhota - Lada Hlušičková

9. Zápis do 1. ročníku ZŠ Machov
Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném
vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji
ZÁPIS
do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Machov, okres Náchod,
který se uskuteční dne 6. dubna 2020.
Příjem písemných žádostí vzhledem k současnému mimořádnému opatření je stanoven
v rozmezí od 6. 4. 2020 do 19. 4. 2020.
Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole!
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o
přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit
následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou.
Zákonní zástupci dítěte k žádosti o přijetí a dotazníku (uloženo na www.skolamachov.cz – Dokumenty) přiloží
také prostou kopii svého občanského průkazu, rodného listu dítěte a průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.
Povinná školní docházka začíná, podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do prosince, může být přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto školním roce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
K zápisu se musí dostavit všechny děti, které do 31. 8. 2020 dovrší věku 6 let.
Ing. Bc. Hana Lelková,
ředitelka ZŠ a MŠ Machov
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10. Inzerce

11. Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro naši
budoucnost?
O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření
zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i

sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným
chováním přírodě způsobuje.
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu
života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou
součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů.
Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické
recyklaci. Například u vysloužilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít více než 90 %
materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny, jakými jsou kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží
k další výrobě, a bude tak možné omezit spotřebu surovin z přírodních zdrojů. Pečlivým tříděním a
sběrem se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se látky
z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.
Obyvatelé městysu Machov mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat ve sběrném
místě, které je zřízené ve skladu nákupního střediska (vchod z nákladové rampy). Sběrné místo
je přístupné po telefonické nebo osobní domluvě s odpovědným pracovníkem úřadu
v pracovních dnech – v pondělí a ve středu od 8°° do 12°° a od 13°° do 17°° hodin, v ostatní dny
od 8°° do 12°° hodin. Sběrné místo mohou využít všichni občané a dále také živnostníci
podnikající v katastru Machova, kteří mají s městysem uzavřenou řádnou smlouvu o nakládání
s komunálním odpadem.
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o
ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím zcela zdarma.
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete odevzdat na více než 4400 sběrných míst,
která společnost EKOLAMP po celé České republice zřídila, a to bez ohledu na místo trvalého
bydliště. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení
bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz.

12. Jak používat ochrannou roušku
Aby roušky plnily svůj účel, je nutné dodržovat určitá pravidla při jejich používání a také je nutné se o ně
starat – prát, sterilizovat a žehlit. A to i před prvním nasazením roušky.
Jak se o roušku starat?
- použité roušky skladovat odděleně (sáček), bez přítomnosti jiného prádla!
- sterilizovat - vyvářet na min. 90 ° - nejsnadnější způsob - nechat v hrnci s vodu projít varem pod dobu min.
5 minut, je zbytečné přidávat do vody jakoukoliv další desinfekci,
- vyžehlit – ideálně parní žehličkou. Pokud nemáte parní žehličku, tak vyžehlit na nejvyšší stupeň.
Jak roušku používat?
- před nasazením roušky si umyjte ruce,
- nasaďte si roušku tak, aby překrývala nos i bradu a dobře přiléhala k obličeji,
- během nošení na roušku nesahejte,
- po sundání roušky si umyjte ruce, při sundávání a nandávání roušky jí držte nejlépe jen za tkanice.
Jak často roušku měnit?
Často! Ihned, jak zavlhne! Ideálně cca po 1- 2 hodinách.
Ale i když ji použijete třeba jen na nákup, který bude trvat kratší dobu a rouška nestihne navlhnout, i v takovém
případě ji nepoužívejte podruhé a vyměňte! Rouška je prostě vždy „na jedno použití“, a to i ta pratelná, kterou je
právě před dalším použitím nutné sterilizovat.
Pokud do roušky vkládáte ještě další filtr (papírový kapesník, Perlan), je nutné měnit vždy celou roušku za
novou, ne pouze filtr!
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Co nefunguje:
- dezinfekce lihem funguje pouze pro koncentrovaný etanol. Vodka nebo slivovice sice zahřejí, ale vir neničí, a
to ani na roušce.
- mrazák
- horká voda z varné konvice také není dost silná.
- při sterilizaci v mikrovlnce hrozí vznícení roušky, jestli nechcete vyhořet, nezkoušejte!

13. Nové mapování katastrálního operátu Bělý
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