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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
ve středu 14. 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. Protože do
návrhu rozpočtu není možno zahrnout zatím neposkytnuté dotace, je rozpočet stejně jako v minulém
roce schválen jako schodkový (- 7.751.800,- Kč) a získané dotace do něho budou zapracovány
postupně formou rozpočtových opatření. Schválený rozpočet v členění do jednotlivých paragrafů
rozpočtové skladby je zveřejněn v další části tohoto zpravodaje.
V únoru byla podána žádost o poskytnutí dotace na vybudování nové místní komunikace
v lokalitě Záduší, kterou jsem zpracoval na základě rozhodnutí našeho zastupitelstva. Jedná se o
žádost směrovanou do dotačního programu Královéhradeckého kraje „Program rozvoje venkova“.
Předpokládaná výše investice je 841,5 tis. Kč a v případě schválení by nám dotace měla pokrýt 50%
uznatelných nákladů.
V průběhu března byl odstartován proces výběru nového ředitele ZŠ a MŠ Machov. Dne 21. 3.
se poprvé sešla výběrová sedmičlenná komise, aby protokolárně otevřela obálky s přihláškami do
konkursu a prověřila úplnost a formální správnost přihlášek. Termín uskutečnění výběrového řízení
byl stanoven na 16. dubna. Do konkursu se přihlásili 2 uchazeči. Výběrová komise je složena ze
zástupců Krajského úřadu KHK, Krajské školské inspekce, zástupce ZŠ Machov, Školské rady,
nezávislého pedagogického odborníka a zástupců zřizovatele – městyse Machov.
V úterý 6. března jsem se zúčastnil v sídle Údržby silnic v Hradci Králové koordinační schůzky
v rámci projektu rekonstrukce krajských komunikací III/303.15 a III/303.17. Zcela novou informací,
která z jednání vyplynula, je návrh podstatné změny původně schváleného časového harmonogramu
akce. Důvodem je snaha obce Bezděkov vybudovat splaškovou kanalizaci ještě před zahájením
rekonstrukce krajské komunikace v této obci. Složitá jednání stále pokračují, ale pokud dojde
k dohodě Bezděkova s investorem (ÚS HK) a potažmo i s poskytovatelem dotace na rekonstrukci
krajských komunikací, došlo by k posunutí termínu dokončení až na rok 2019. V letošním roce by se
v takovém případě uskutečnily rekonstrukce všech silničních mostů, dokončily by se veškeré práce
v Machovské Lhotě a zřejmě by došlo i k budování odvodnění vozovky v některých úsecích Machova
a Nízké Srbské. Samotná rekonstrukce vozovek by se prováděla až v roce 2019. O dalším vývoji v této
záležitosti budeme informovat, jakmile budou známy nové skutečnosti.
K zásadnímu posunu došlo v březnu i v záležitosti hledání nového nájemce restaurace Obecní
dům v Machově. Po několikatýdenních jednáních jsme se domluvili na pronájmu restaurace i bytu.
Nyní probíhají ještě některé úpravy v bytě v čp. 126 po instalaci plynového vytápění a na přelomu
března a dubna by se měli noví nájemci přistěhovat. S trvalým otevřením restaurace se uvažuje
v průběhu druhé poloviny dubna, nejpozději pak od začátku května. Ještě před tím ale nájemci otevřou
restauraci jednorázově např. při příležitosti divadelního představení v neděli 15. 4. Podle předběžné
dohody by restaurace měla být otevřena v době oběda každý den a pokud jde o odpolední a večerní
provoz, počítá se se dvěma zavíracími dny. Bližší informace zveřejníme na webových stránkách
městyse a v příštím vydání zpravodaje.
Pokud jde o kulturu, rád bych všechny pozval na tradiční jarní divadelní představení – komedii
„Rodina je základ státu“ v podání osvědčeného ochotnického souboru J.K.Tyl z Meziměstí. Bližší
informace o tomto divadle najdete v další části dnešního zpravodaje.
Závěrem mám jednu potěšitelnou zprávu pro obyvatele Bělého. Po delším jednání s firmou Cetin
se podařilo zajistit pro tuto místní část městyse požadované navýšení rychlosti internetu. Za cenu
poměrně velkých investic bylo dokončeno vytažení volného vlákna z optického kabelu do síťového
rozvaděče v centru Bělého. Nyní probíhá montáž a testování zařízení, které internet několikanásobně
zrychlí – během dubna až května by tak obyvatelé Bělého měli pocítit zrychlení ze stávajících 6 Mb/s
na 100 a více Mb/s.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 28. 2. 2018 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.071 obyvatel. V průběhu února: - zemřeli
3 občané
- odhlásili se 2 občané

Nabídka kominických služeb
Městys Machov ve spolupráci s kominíkem Jiřím Meierem z Police nad Metují nabízí kontrolu
a čištění spalinových cest (tuhá paliva a plyn) dle zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. a
prováděcího předpisu - vyhlášce č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinových cest.
Termín 19. 4. a 20. 4. 2018 po telefonické objednávce na tel.723 684 834. Možná dohoda i mimo
tento termín. http://meier.kvalitne.cz/

Společenská kronika
V měsíci březnu 2018 oslavila významné životní jubileum náše spoluobčanka paní Marie
Svobodová z Machovské Lhoty – dožila se 80 let. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let.

Sběr starého papíru
ZŠ a MŠ Machov oznamuje, že každoroční sběr starého papíru se uskuteční v týdnu
od 2. do 8. dubna 2018. Sběr můžete dávat ke vchodu sboru CČSH. Děkujeme.

Sběr železného šrotu v Machově
Oznamujeme všem majitelům nemovitostí v Machově, že ve dnech 21. – 22. dubna proběhne
v obci sběr železného šrotu. V sobotu 21. 4. by měli šrot svážet fotbalisté po Machově a zároveň hasiči
po Nízké Srbské, v neděli 22. 4. pak lhotští hasiči po Lhotě a případné neodvezené zbytky šrotu
po celé obci.

Honební společenstvo – pozvánka
Myslivecký spolek Machov společně s Honebním společenstvem Machov pořádají posezení
s občerstvením a hudbou pro členy honebního společenstva a majitele pozemků v machovské honitbě.
Posezení se uskuteční v sobotu dne 7. dubna 2018 od 17 hod. v penzionu U Lidmanů v Machovské
Lhotě. Srdečně zvou pořadatelé MS a HS.

Platby pojistného u České pojišťovny a.s. – nová služba občanům Machova
Česká pojišťovna, a.s., Jan Koláčný oznamuje občanům zavedení nové služby. Jedná se
o zřízení platebního terminálu pro platby pojistného. Terminál je přenosný, to znamená, že
není podmínkou provést platbu kartou pouze v kanceláři v tělocvičně, ale lze ji provést i
přímo u vás doma, popř. kdekoliv.

3. Stomatologická pohotovost v dubnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci dubnu 2018 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
1. 4.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
775 717 666
2. 4.
MDDr. Houštěk. ZS Machov
602 333 466
7. - 8. 4.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
14. - 15. 4.
MUDr. Kopecký, 17. listopadu, Police n. M.
602 304 594
21. - 22. 4.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
28. - 29. 4.
MUDr.. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
491 502 425

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 14. 3. se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli a následně i první letošní veřejné
zasedání Zastupitelstva městyse Machov v roce 2018. Na programu bylo mimo jiné projednání těchto
bodů:
- projednání Rozpočtového výhledu městyse Machov na období 2018-2020,
- žádost ZŠ a MŠ o rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2017 do fondů,
- schválení neinvestičního finančního transferu z rozpočtu městyse Knihovně města Police n. Met. na
nákup výměnného knižního fondu,
- projednání zprávy o inventarizaci majetku městyse k 31. 12. 2017,
- návrh rozpočtu sociálního fondu městyse na rok 2018,
- účetní závěrka městyse za rok 2017,
- účetní závěrka ZŠ a MŠ Machov za rok 2017,
- návrh rozpočtu městyse na rok 2018,
- rozdělení podílu městyse na příjmech z loterií a hazardních her pro místní sportovní spolky,
- žádosti ZŠ a MŠ Machov o souhlas s přijetím sponzorských darů do hospodaření ZŠ,
- schválení finančního daru jako náhradu za užívání garáží TJ Jiskra Machov pro potřeby městyse,
- propachtování nebytových prostor – restaurace Obecní dům a pronájem bytu v čp. 126,
- příprava výstavy o Sigismundu Bouškovi v Machově,
- informace k probíhající akci rekonstrukce krajských komunikací III/303.15 a III/303.17,
- zadání organizace výběrového řízení na dodavatele prací na rekonstrukci místní komunikace č. 42c,
- projednání souhlasu se stavbou rodinného domu v lokalitě na „Kopci“,
- příprava divadelního představení „Rodina je základ státu“ v Machově dne 15. 4.,
- majetkové záležitosti (záměry prodeje pozemků, pronájmy pozemků a prodeje pozemků) a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Duben: 5.4. – Zanzibar – ostrov koření a otroků – Kolárovo divadlo Police v 18 hod.
14.4. – Jarní trhy na náměstí v Polici n. Met. + komentované prohlídky Dřevěnky
14.4. – Country festival Pohoda 2018 – kino Nové Město od 17,30 hod.
15.4. – Rodina je základ státu – divadlo na sále OD Machov od 17 hod.
17.4. – Hora – Australský dokumentární celovečerní film – kino Police v 19 hod.
19.4. – Robert Křesťan a Druhá tráva – divadlo Hronov v 18,30 hod.
24.4. – Domácí@štěstí.hned – Kolárovo divadlo Police v 19 hod. (Hüttnerová,
Dolinová, Suchařípa …)
28.4. – Obsluhoval jsem anglického krále – divadlo Hronov v 19 hod.
30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – pořádá SDH Nízká Srbská od 18 hod.
na hřišti v N. Srbské, hudba, občerstvení

6. Rozpočet městyse Machov na rok 2018
Zastupitelstvo městyse Machov na svém veřejném zasedání dne 14. 3. 2018 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 byl schválen jako schodkový, kdy
rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt formou financování ze zůstatku finančních prostředků na
bankovních účtech z minulého účetního období. Celý rozpočet vychází z doporučené predikce MF ČR
a z návrhu úvěrující banky, ovšem s poměrně realističtějším náhledem na výběr sdílených daní. Z toho
pak vychází i rozpočtovaná struktura výdajů, kdy většina výdajových položek jsou mandatorní výdaje
městyse a další položky jsou rozpočtovány na základě schválených investičních či neinvestičních akcí
pro letošní rok. Limitujícím faktorem je především tvorba rezerv na krizový vývoj v obci a na úhradu
dluhu firmě Norex. Rozpočtový schodek je tvořen právě tvorbou zmíněných rezerv a dále zahrnutím
části nákladů na investiční akce plánované pro rok 2018 do výdajové části rozpočtu, zatímco

předpokládané dotace na uvedené akce zatím nejsou zahrnuty do příjmové části rozpočtu. Do kapitoly
Financování se pak promítají splátky úvěrů vyčerpaných na investice v předchozích letech. Základní
struktura rozpočtu je následující:
Příjmy :
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob z podnikání
daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů
daň z příjmu právnických osob za obce
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
celkem daňový příjem

3,145.000,70.000,280.000,365.750,3,105.000,6.500.000,730.000,14.195.750,-

poplatky za komunální odpad
poplatek ze psů
pobytové poplatky
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovacích kapacit
příjmy z loterií
správní poplatky
převody z rozpočtových účtů
příjem z poplatků celkem

605.000,12.800,5.000,1.000,8.000,40.000,15.000,73.000,759.800,-

lesní hospodářství
prodej propagačních materiálů, vstupné ….
služby ČOV
poskytování služeb a výrobků
pronájmy
EKOKOM – za třídění odpadů
služby správy
příjem z úroků na běžném účtu
příjem z vlastní činnosti celkem

96.672,19.000,855.000,111.400,309.000,170.000,25.000,5.000,1.591.072,-

kapitálové příjmy celkem – prodej pozemků
dotace ze SR – volby prezidenta
dotace ze SR neinvestiční (pro ZŠ Machov)
dotace ze státního rozpočtu (přenesená působnost státu)
příjmy městyse celkem pro rok 2018

30.000,22.981,256.026,334.200,17.189.829,- Kč

Financování :
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2018
Česká spořitelna – splátky úvěrů v r. 2018
financování celkem
Výdaje režijní:
lesní hospodářství
ubytování a stravování (restaurace OD)
cestovní ruch
místní komunikace
čistírna odpadních vod
škola /neinvestiční příspěvek+ dotace ze SR/
knihovna
kronika, památky
rozhlas
sál OD a soc. zázemí sálu
kultura, vítání občánků, jubilea
tělocvična a hřiště
tělovýchova, sportovní akce a zájmová činnost

+ 7.751.800,- 1.362.000,+ 6.389.800,- Kč

1.463,95.000,68.186,3.240.000,1.483.795,2.049.526,34.939,48.200,18.000,63.000,78.000,380.000,207.000,-

zdravotnictví
27.000,bytové hospodářství
70.000,veřejné osvětlení
250.000,hřbitovy
20.000,technické služby, správa majetku obce, územní rozvoj
2.229.104,odvoz odpadu
1.069.620,vzhled obcí a veřejná zeleň
50.000,příspěvek na terénní pečovatelskou službu
25.000,hasiči
365.361,činnost zastupitelských orgánů
1.018.100,volby prezidenta
22.981,činnost místní správy
2.619.043,(spotřeba energií, provoz budovy, opravy, poštovné, telefony,
služby techniků, mzdy, dohody, příspěvky DSO Policko, SMS ČR)
bankovní poplatky, úroky
190.000,převody vlastním fondům
73.000,pojištění majetku městyse
35.000,daň z příjmu právnických osob za obce
365.750,režijní náklady celkem
16.197.068,-Výdaje investiční :
Tělocvična – rekonstrukce
Trakt. nosič kontejnerů + kontejnery
Stomatologická souprava
Parkoviště Řeřišný
Zateplení ZŠ (projekt. dokumentace)
nákup nemovitostí /pozemky/
celkem investiční výdaje

3.324.000,846.879,408.000,50.000,250.000,40.000,4.918.879,-

povinná rezerva na případný krizový stav v obci
rezerva Norex
rezerva na obnovu vodohospodářské infrastruktury
Rezerva celkem:

50.000,2.193.397,220.285,2.463.682,-

Výdaje městyse celkem pro rok 2018

23.579.629,- Kč

7. Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Machov
Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání
(školský zákon) vyhlašuji Z Á P I S do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Machov, okres
Náchod, který se uskuteční dne 9. dubna 2018 od 14.00 do 16.00 hodin v budově školy.
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 počátku školního roku do konce roku kalendářního, může
být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je–li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé
a požádá–li o to jeho zákonný zástupce.
Zákonní zástupci dítěte si s sebou přinesou: občanský průkaz
rodný list dítěte, průkaz zdrav. pojišťovny
vyplněnou žádost
K zápisu se musí dostavit všechny děti, které do 31. 8. 2018 dovrší věku 6 let.
Podrobné informace k zápisu do 1. třídy jsou zveřejněny na webových stránkách základní školy
www.skolamachov.cz.
Mgr. Helena Martincová, ředitelka ZŠ a MŠ Machov

8. Divadelní představení „Rodina je základ státu“

Městys Machov
si Vás dovoluje pozvat na divadelní představení

„Rodina je základ státu“
v nastudování divadelního souboru J. K. Tyl Meziměstí
Režie: Irena Kozáková

Scénář: Ray Cooney

Komedie z lékařského prostředí, kde se hlavní hrdina připravuje na velmi důležitou
přednášku, která mu může odstartovat hvězdnou lékařskou kariéru. Nicméně pár
minut před vystoupením dostane nečekanou návštěvu. Bývalá milenka, zdravotní
sestra, se po 18 letech vrací do nemocnice aby mu oznámila, že spolu mají dospělou
dceru. Šokovaný lékař, kterému za dveřmi stojí manželka, musí za pomocí lží,
blamáží a úplatných kolegů z této situace nějak vybruslit. Bohužel se mu situace, i
přes veškerou snahu, vymyká z rukou...

Sál Obecního domu Machov
NEDĚLE 15. dubna 2018
 začátek v 17 hodin  vstupné 50,- Kč 
Srdečně zveme na výbornou komedii a po skončení
představení je možno posedět v restauraci.

9. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 7. dubna 2018 (sobota)
Stanoviště:

BĚLÝ
NÍZKÁ SRBSKÁ
MACHOV
MACHOV. LHOTA

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

9,25 – 9,40 hodin
9,55 – 10,10 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)
(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!

10. Mimořádně úspěšná sezóna Borského klubu lyžařů Machov
V Borském klubu lyžařů dorostla silná generace mladých závodníků a tak jsme po předchozích úspěšných
sezónách vstupovali do nové plni očekávání. Tomu napovídaly již podzimní závody Královéhradeckého poháru
v krosu, kde Ema Ducháčová vyhrála tři závody, Jenda John také tři, Lukáš Doležal jeden a Natálka Plná byla
čtyřikrát druhá. Lukáš Doležal vybojoval titul Mistra ČR v letní severské kombinaci a Jenda John byl sedmý.
Po vydařeném soustředění na Černé hoře v prvním prosincovém týdnu, byla první výzvou kvalifikace na
Zimní Olympiádu dětí a mládeže (ZODM) v běhu na lyžích, kam se z každého kraje mohli nominovat dvě dívky
a dva chlapci z mladšího žactva (2007 - 2006) a stejně i u staršího žactva (2005 - 2004). Na začátku ledna bylo
po třech kvalifikačních závodech jasno a naše naděje slavily první úspěch. Účast na ZODM si vybojovali: Ema
Ducháčová a Lukáš Doležal v mladším žactvu, Natálie Plná a Jan John ve starším žactvu. Reprezentace
Královéhradeckého kraje v běhu na lyžích na ZODM čítala 4 závodníky z BKL Machov, 3 z Vrchlabí a 1

z Trutnova, z ostatních oddílů se nikdo nekvalifikoval!!! V porovnání s ostatními kluby tak dosáhl BKL Machov
obrovského úspěchu a lyžařská veřejnost žasla, že z malého klubu se skromnými podmínkami na přípravu, kde
nemají profesionální trenéry ani sportovní třídy, jsou schopni vychovat tolik úspěšných sportovců.
ZODM se v letošním roce konala v Pardubickém kraji a běžecké disciplíny se odehrávaly v biatlonovém
areálu v Letohradu. Na programu byly závody volnou technikou, klasicky a krajské šestičlenné štafety klasicky.
Pro náš klub je škoda, že v programu ZODM nejsou skoky a severská kombinace. Smůlu si začátkem ledna
vybral Lukáš, když si při skokanském tréninku v Harrachově zlomil ruku a nakonec jsme byli rádi, že se vůbec
dal dohromady a všichni tak mohli ve zdraví vyrazit na ZODM. V přímých televizních přenosech České televize
tak všichni fanoušci mohli držet pěsti, fandit a sledovat bojovné výkony. Tajně jsme si přáli medaili.
V individuálních závodech k ní měla blizoučko Ema v klasice, ale nakonec obsadila 5. místo se ztrátou půl
vteřiny na bronz. Ostatní vybojovali výborná umístění v první polovině startovního pole a tak jsme věřili krajské
štafetě na 6 x1 km, kde startovali 3 dívky a 3 chlapci z každého kraje. Z Machova se do štafety nedostal jen
Lukáš, na kterém byl znát tréninkový výpadek po zranění, což byla velké škoda, když jsme znali jeho formu z
prosince. Sen se stal skutečností a štafeta Královéhradeckého kraje vyválčila po parádním výkonu 3. místo z 14.
krajských štafet a my mohli v Machově přivítat bronzové medailisty z dětské olympiády: Emu Ducháčovou,
Natálii Plnou a Jana Johna.
V zimě nebyla jen ZODM, ale dařilo se i jinde. Pro naše všestranné kluky je jen škoda, že se nestihnou
zúčastnit všech závodů, kterých by chtěli, protože si někdy termínově konkurují závody v jednotlivých
disciplínách: běhu, skoku a kombinaci. Již týden před ZODM předvedli výborné výkony Natálie Plná a Jan John
mezi běžci na Českém poháru starších žáků na Božím Daru. V konkurenci okolo 60 závodníků v kategorii
obsadili umístění na širším pódiu za 5. a 6. místo v Norském sprintu klasicky a 5. a 8. místo v distančním závodě
volně.
8. 1. 2018 byl Jenda John nominován na Evropský pohár v severské kombinaci do Harrachova, kde
vybojoval mezi chlapci o dva roky staršími 29. místo a připsal si 2 body.
4. února na ČP v kombinaci v Desné doběhl Lukáš Doležal pro 2. místo a Jan John pro 5. místo.
V polovině února se v Harrachově konalo MČR starších žáků v běhu. Natálii skolila nemoc a tak startovali jen
Jan John a Vendula Kubečková v pátečních sprintech volně, kde Jenda obsadil 12. místo a Vendula skončila
v kvalifikaci na 45. místě. O víkendu již kluci startovali na ČP v kombinaci v Lomnici. V kombinaci skončil
Lukáš na 2. místě a Jenda, po pádu na můstku, na 6. místě. Další závod ČP v kombinaci se konal opět v Lomnici
24. února a Lukáš si znovu doběhl pro 2. místo.
Posledním vrcholem zimy byl první březnový víkend, kdy se v Harrachově konalo MČR v severské
kombinaci a skoku a v Novém Městě na Moravě finále ČP starších žáků v běhu a pro mladší žáky
celorepubliková soutěž „Hledáme nové talenty“, což lze přirovnat k MČR, jen jim nerozdávali tituly.
V Harrachově se výborně vedlo Lukáši Doležalovi, který po pauze způsobené zraněním parádně vyladil formu a
po roce se opět stal mezi mladšími žáky (2007-2006) Mistrem ČR v severské kombinaci. Jan John mezi staršími
žáky (2004-2005) obsadil výborné 5. místo. Mezi skokany obsadil Lukáš 5. místo a Jenda 11. místo. Ve skoku
dvoučlenných družstev na můstku K 70 metrů vybojovali kluci krásné sedmé místo.
Ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě se v sobotních závodech klasicky parádně vedlo Emě
Ducháčové, která v celorepublikové konkurenci vybojovala bronzovou medaili. Ve starších žákyních 2004 byla
11. Natálie Plná a 52. Vendula Kubečková. V neděli byly v NMNM na programu stíhací závody volně. Ema ve
svém slabším stylu sice neudržela medailové umístění, ale vynikajícím výkonem dojela pro 4. místo a zasloužila
si vyhlášení na pódiu pro prvních šest závodnic. Smůlu si vybrala Natálie, když po kolizi se soupeřkou skončila
mimo trať, ztratila tím mnoho drahocenných vteřin a klesla na 27. místo. Vendula si svým silnějším stylem
polepšila na 49. místo. Celkově v Českém poháru v severské kombinaci po třech závodech obsadil Lukáš 2.
místo v mladším žactvu a Jan John 6. místo ve starším žactvu. V Českém poháru staršího žactva běžců, kam se
počítaly 4 nejlepší výsledky z 6 závodů, obsadila Natálie Plná 15. místo a Jan John (se třemi závody) 13. místo.
10. března proběhlo po závodech ve Vrchlabí vyhlášení Krajského poháru běžců, do kterého se
započítávaly dva nejlepší výsledky z pěti podzimních krosů a tři nejlepší výsledky z pěti lyžařských běhů. My
jsme byli velmi rádi, že umístění na stupních posbírali i další naši závodníci mimo naše olympijské kvarteto.
V ročníku 2008 byla 3. Veronika Dostálová, v ročníku 2006 zvítězila Ema Ducháčová a 3. byla Aneta
Gultová, v ročníku 2005 zvítězil Jan John a v ročníku 2004 byla 2. Natálie Plná. V jednotlivých závodech
naše opory pravidelně vystupovaly na stupně vítězů. Celkem v krajském poháru žáků (2009-2004) bodovalo 23
dětí z BKL Machov.
Další úspěchy a medaile jsme posbírali i na závodech v maratonských seriálech Stopa pro život a Ski tour.
Ve své kategorii nejvíce zářila Ema Ducháčová, která ovládla Šumavský skimaraton a Bedřichovský noční
maraton, stříbro brala ze závodu Stopou zlaté lyže Vysočiny a z Orlického maratonu. Anička Kráčmarová
ovládla Orlický maraton a JeLyMana. Michal Ducháč bral ve veteránech bronzové medaile z Šumavy a z
Vysočiny. Na Biegu Pabla v Karlově zvítězila Vendula Kubečková, druhá místa braly Pavlínka a Laura
Bejšovcovy a třetí místa Vendula a Barbora Šrůtkovy. Ve středečním poháru, kam se počítaly tři nejlepší
výsledky ze čtyř závodů, ve svých kategoriích zvítězila Aneta Gultová, Vendula Kubečková a David Šrůtek,

druhá skončila Anna Kráčmarová. Mimo závodů na lyžích se navíc některé holky účastnily atletické zimní
běžecké ligy, kde ve svých kategoriích zvítězily Pavlínka Bejšovcová, Laura Bejšovcová a Aneta Gultová, druhá
byla Vendula Kubečková a třetí Eliška Gultová. Díky svým výsledkům se Lukáš Doležal nominoval na
Vyhlášení sportovce roku v okrese Náchod i v Královéhradeckém kraji a trenéři Stanislav Jirásek a Lukáš
Doležal taktéž. Navíc Stanislav Jirásek bude vyhlášen i v kategorii hendikepovaných sportovců za dvě první
místa ve Světovém poháru golfistů. Vyhlášení proběhlo 23. 3. ve Velkém Poříčí a 27. 3. proběhne v Hradci
Králové.
Škoda, že nám v zimě nepřálo počasí a tak jsme mohli v Machově upravovat tratě a lyžovat jen v lednu.
Tratě jsme ale upravovali na Karlowě, což bylo časově a finančně podstatně náročnější, ale byl zde sníh opět od
prosince do března. Druhým místem byl 30km vzdálený moderní biatlonový areál v Dusznikách. Za
skokanskými můstky to bylo nejblíže přes 100 km do Harrachova. Jediné závody, které jsme uspořádali, byl
středeční pohár v běhu na lyžích a i tyto závody jsme museli uspořádat na louce u Karlova.
21. prosince lyžařský klub v Machově oslavil kulaté sedmdesáté narozeniny. Ke své sedmdesáté zimní
závodní sezóně mu jeho členové nadělili velkou spoustu úspěchů a určitě se jednalo o jednu z nejúspěšnějších v
bohaté historii klubu. Poděkování zaslouží všichni, kteří se na tom podíleli.
BKL MACHOV

11. Svoz velkoobjemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz velkoobjemných odpadů
Kdy : v sobotu 21. dubna 2018
Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ................................8,00 – 8,20 hod.
- pod Hubkovými....................................... 8,25 – 8,45 hod.
Machov – proti Lokvencovým ……………………........ 8,50 – 9,10 hod.
- na náměstí ......................................................9,15 – 9,45 hod.
Machovská Lhota – u hasičské zbrojnice ......................... 9,50 – 10,20 hod.
Bělý – u bývalé váhy ......................................................10,50 – 11,20 hod.

Předmět svozu : - velkoobjemný odpad: - nábytek, matrace, linolea,
– koberce, dřevotříska
– kočárky, objemné hračky
– sportovní potřeby (lyže…)
Další podmínky : - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů, tj. ty, kteří
řádně platí poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je
svoz bezplatný !!!
- odpad nesmí obsahovat větší kovové součásti !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně,
ponechání odpadu na veřejném prostranství bez osobního dohledu je
nepřípustné a odpad nebude odvezen !!!!!!!!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!
Přineste nám svůj odpad! Chraňte naše životní prostředí!
: 493 646 750 fax: 493 646 770

12. Informace z MAS Stolové hory
MAS a MAP – podpora regionu ve zkratkách
Dva pojmy - místní akční skupina (MAS) a místní akční plán (MAP), které se částečně dají oddělit, na druhou stranu jsou to
dvě propojené nádoby. Pojďme si na následujících řádcích představit, co se za těmito zkratkami skrývá. V našem regionu
působí nezisková organizace Místní akční skupina Stolové hory, z. s., jejíž činnost se váže k území Policka, Hronovska a
Náchoda. Úkolem místních akčních skupin, kterých je v České republice 179 a pokrývají téměř celé území státu, je rozvoj
venkova v různých oblastech. MAS především zajištují koordinaci při přípravě a realizaci místních rozvojových strategií,
včetně spolupráce při jejich naplňování.
MAS Stolové hory v prvé řadě plní cíle, které si občané tohoto regionu stanovili v rozvojové strategii, a právě na
její plnění můžeme rozdělit přes 80 milionů korun. Vyhlašujeme dotační výzvy, které jsou zaměřeny na různá témata
jako je např. zaměstnanost, doprava, sociální služby zemědělství nebo výsadba dřevin na nelesní půdě. První
vlaštovky mezi podpořenými projekty jsou příměstské tábory a družina v náchodském Déčku nebo příměstský tábor
v Polici nad Metují pod záštitou Muzea papírových modelů. Aktuálně MAS doporučila k podpoře žádost na opravu
kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují. Dále podpoříme vytvoření několika nových pracovních míst,
vybudování/opravu chodníků, cyklostezek nebo lesních cest.
Naše činnost je však širší, než „pouhé“ rozdělování financí. Uspořádali jsme seminář pro zemědělce,
spolupracujeme se starosty a pomáháme školám s tzv. šablonami, skrze které si mohou požádat o finanční podporu
například na školní asistenty, psychology nebo chůvy v mateřských školách.
Kromě toho naše MAS ve spolupráci s MAS mezi Úpou a Metují se sídlem v České Skalici realizuje projekt
Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání v ORP Náchod. První dvouletý projekt (MAP I), který byl přípravnou
fází, skončil k prosinci 2017, nyní připravujeme čtyřletý MAP II, který prohloubí aktivity započaté v prvním
projektu. V rámci MAPu I jsme pořádali semináře, zpracovali jsme strategii rozvoje a vzdělávání v celém území.
Uskutečnila se také konference Učení pro život v Broumově, která byla doslova nabitá pozitivní energií. Každá škola,
která má svůj projekt v seznamu záměrů, má možnost požádat o dotaci na investiční projekt. A máme ohromnou
radost, že ZUŠ Police nad Metují a ZUŠ Hronov se svými záměry uspěly.
MAS je otevřena všem subjektům z území, kteří se ztotožňují s jejím posláním. Díky úzkému partnerství a spolupráci
zemědělců, podnikatelů, institucí a všech obyvatel obcí založených na principech metody LEADER dochází k udržitelnému
rozvoji venkova a růstu kvality života ve venkovském prostoru. Pojďte do toho s námi, má to smysl!
Mirka Soldánová, MAS Stolové hory
Dotace na podporu výsadby dřevin, infrastruktury základních škol a cyklodopravy
Ve volné krajině v posledních letech ubývá vzrostlá zeleň, je však možné stromy do krajiny vrátit. Nápomocná k tomu
je i výzva MAS, která se zaměřuje na výsadbu dřevin na nelesní půdě mimo jiné v rámci biocenter a biokoridorů ÚSES, na
liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, aleje, větrolamy) a na výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce
významných krajinných prvků. Výsadba musí být na území CHKO Broumovsko. Celková částka, kterou můžeme rozdělit
mezi projektové žádosti je 3 000 000 Kč a výše dotace činí 85 % celkových uznatelných výdajů. MAS Stolové hory vyhlásí
tuto výzvu v průběhu dubna 2018. Předpokládáme, že seminář pro žadatele se uskuteční již v polovině dubna. Výzva bude
otevřená do poloviny července. Sledujte náš web www.mas-stolovehory.cz nebo facebook, kde se dozvíte bližší informace.
Příprava projektové žádosti je poměrně náročnou záležitostí, proto doporučujeme, abyste ji co nejdříve konzultovali s Mirkou
Soldánovou, 730 514 753, soldanova.masstolovehory@gmail.com.
MAS dále vyhlásila 19. 3. 2018 dvě výzvy na příjem projektových žádostí v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP):
První je s názvem MAS Stolové hory – Infrastruktura ZŠ. V rámci výzvy je možné získat finanční příspěvek na stavby a
stavební práce spojené s budováním kmenových a odborných učeben (cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory,
práce s digitálními technologiemi), včetně pořízení vybavení, na zabezpečení bezbariérovosti ve školách či zajištění vnitřní
konektivity a připojení k internetu. Celková alokace pro tuto výzvu činí 4 736 842 Kč. Maximální výše celkových
způsobilých výdajů projektu je 2 500 000 Kč.
V rámci druhé výzvy MAS Stolové hory – Cyklodoprava. V rámci výzvy je možné získat finanční příspěvek na
výstavbu či rekonstrukci komunikací pro cyklisty či na realizaci související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (stojany
pro jízdní kola, doprovodná zeleň) a prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy. Celková alokace pro tuto výzvu činí
10 526 315 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 7 500 000 Kč.
Projekty v obou výzvách mohou získat až 95 % podporu. Příjem žádostí bude v obou výzvách probíhat od 19. 3.
2018 od 12 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+. Příjem žádostí ve výzvě na infrastrukturu ZŠ
bude ukončen 15. 6. 2018 v 15 hodin. Příjem žádostí ve výzvě na cyklodopravu bude ukončen 27. 9. 2018 v 15 hodin.
Veškeré dokumenty týkající se této výzvy jsou k dispozici na www.mas-stolovehory.cz.
Konzultace k dané výzvě poskytne Pavel Rejchrt, 775 044 622, rejchrt.masstolovehory@gmail.com.
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