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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání zpravodaje jsem informoval o rozsudku odvolacího soudu v Hradci Králové
ve věci sporu městyse Machov a SFŽP ČR týkajícího se úhrady úroků z prodlení za splátky půjčky
a vratky dotace na výstavbu kanalizace a ČOV v Machově v minulosti. Koncem měsíce jsme obdrželi
písemný rozsudek, dle kterého jsme povinni uhradit SFŽP ČR částku 713 tis. Kč do tří dnů od nabytí
právní moci rozsudku, což je v podstatě okamžitě. Lhůta pro dovolání k nejvyššímu soudu v Brně byla
stanovena na dva měsíce, tj. do 12. června 2013. Do této doby se tedy může SFŽP dovolat
k nejvyššímu soudu v případě, že nebude souhlasit se zněním rozsudku. Městys Machov se již dále
dovolávat nebude, neboť rozsudek odvolacího soudu je pro nás více než příznivý, když z původně
žalované částky 18,5 mil. Kč se nám podařilo vysoudit maximum možného a zbývající částka 713 tis.
Kč je již z naší strany nenapadnutelná. Nezbývá nyní než doufat, že i Státní fond životního prostředí
akceptuje rozsudek soudu v Hradci Králové a znovu se neodvolá a tento téměř pětiletý soudní spor
konečně dospěje do svého závěru.
K dílčímu posunu došlo v minulých dnech i v další pro Machov významné záležitosti –
plánované výstavbě kanalizace v Machovské Lhotě a dalších částech obce, tentokrát bohužel ne zcela
v náš prospěch. Na SFŽP proběhlo první kolo výběru žádostí o dotace na budování kanalizací a ČOV
a Machov se svojí žádostí v první fázi výběru neuspěl. Žádost městyse Machov se tak nyní dostala do
zásobníku žádostí, které splnily formální předpoklady pro realizaci a v tomto zásobníku figuruje se
svým bodovým hodnocením na jedenáctém místě. Předpokládá se, že do letošního podzimu budou do
dotačního programu přidány k rozdělení další dvě miliardy korun a přibližně v září by mělo
proběhnout další kolo výběru. Je tedy stále veliká šance na získání dotace a zahájení budování
kanalizace v naší obci na jaře příštího roku. Zastupitelstvo městyse se rozhodlo pokračovat
v přípravných pracích – provedení příslušných výběrových řízení, dopracování dokumentace a získání
stavebního povolení tak, abychom byli připravení v případě úspěchu žádosti o dotaci akci okamžitě
zahájit. Pokud bychom neuspěli ani v podzimním výběru, muselo by se s budováním kanalizace
posečkat minimálně do roku 2015, kdy se předpokládá čerpání dotací na uvedený účel v rámci nového
programovacího období EU na roky 2014-2020.
Na začátku letošního roku byla na jednáních různých orgánů, zabývajících se rozvojem turistiky
a cestovního ruchu v česko-polském pohraničí, oživena myšlenka zprůchodnění hraničního přechodu
v Machovské Lhotě i pro osobní automobily. Vzorem je režim na podobném hraničním přechodu ve
Zdoňově u Teplic, který byl nejprve také pouze turistickým přechodem a nyní je zprůchodněn
s určitými omezeními i pro překročení státní hranice osobními automobily. Právě zkušenosti ze
Zdoňova ukazují, že počáteční strach obyvatel z velkého provozu přes jejich obec se po otevření
přechodu nenaplnil. Jednal jsem v uplynulém měsíci o tomto záměru například se zástupci sdružení
cestovního ruchu Branka v Náchodě, se sekretářem Euroregionu Galcensis v Rychnově n. Kn. i se
zástupci naší družební gminy Radkow v Polsku. Jednání samozřejmě budou i nadále pokračovat a
důležité budou určitě i názory pracovníků Národního parku Stolové hory i názor našeho zastupitelstva,
který by měl respektovat postoj obyvatel Machova k této záležitosti. Rozhodli jsme se proto uspořádat
průzkum mínění v obci, a to prostřednictvím ankety na našich webových stránkách www.machovobec.cz . Zde bude v nejbližších dnech vyvěšena anketní otázka a každý z vás se bude moci
k záležitosti případného otevření hraničního přechodu v Machovské Lhotě pro osobní automobily
vyjádřit. Můj osobní názor je, že ani v případě otevření přechodu by k žádnému dramatickému nárůstu
dopravy přes Machov nedošlo a přechod by využilo maximálně pár desítek turistů, kteří jsou
ubytováni v Machově a okolí a chtějí si prohlédnout stolové hory v sousedním Polsku a naopak polští
turisté ubytovaní v Nouzíně a na Karlově k cestě do restaurací a obchodů v Machově.
Závěrem bych chtěl upozornit a jménem dobrovolných hasičů v Bělém všechny pozvat na oslavy
130 let od založení zdejšího Sboru dobrovolných hasičů. V další části zpravodaje najdete upoutávku
s časy začátků jednotlivých akcí, které hasiči k výročí svého vzniku uspořádají. Myslím, že členové
SDH v Bělém si zaslouží podporu za tolik let dobrovolné práce jak na poli požární ochrany, tak i na
udržování kulturního života i v této odlehlé místní části našeho městyse.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 4. 2013 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 074 obyvatel. V průběhu dubna – zemřel
1 občan
- narodil se
1 občánek
- odhlásili se
3 občané.

Společenská kronika
V měsíci květnu 2013 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Jaroslava
Peterová z Nízké Srbské – dožila se 80 let. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.

Poděkování
Rodina Pagačova z Machova veřejně děkuje panu MUDr. Maršíkovi za obětavou a vzornou péči,
kterou věnoval panu Bohuslavu Kubečkovi v jeho těžkých chvílích.

Soukromá inzerce
Rodina hledá podnájem v Machově či okolí. Nabídky můžete volat na tel. č. 776 237 517.

Staré machovské kroniky
Státní okresní archiv v Náchodě zdigitalizoval staré pamětní knihy (kroniky) obce Machov až
do roku 1959. Uvedené knihy si můžete prohlédnout na webových stránkách městyse Machov
www.machov-obec.cz, v sekci "Kronika obce", kde je uveden odkaz na stránky okresního archivu.
Kliknutím na tento odkaz se Vám zobrazí nabídka na prohlížení pamětních knih.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 29. 4. 2013 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu byly
zejména následující záležitosti:
- návrh směny pozemků s Biskupstvím královéhradeckým
- návrh Rozpočtového opatření č. 1/2013
- přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje – DT 4
- informace o vývoji investiční akce „Kanalizace“
- nabídka varhanního koncertu
- informace o digitalizaci starých kronik Machova
- informace o vývoji elektronického hlasování – podomní prodej,
- příprava zpracování dokumentu „Strategie rozvoje městyse Machov“ na další období
- nabídka Diakonie na umístění kontejnerů na staré ošacení
- informace starosty o výběru pracovníků na Veřejně prospěšné práce,
- projednání dodatků nájemních smluv na pronájem obecních lesů,
- projednání návrhu změny stanov DSO Lesy Policka
- projednání návrhu na zahájení jednání o změně statutu hraničního přechodu v Mach. Lhotě
- návrh DSO Policko na zpracování žádosti o dotaci z POV – úprava veřejných prostranství,
- návrh DSO Policko na příspěvek pro MAS Broumovsko – zřízení Geoparku Stolové hory
- informace o oslavách 130 let od založení SDH Bělý a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Červen: 1.6. – Nanovor – taneční zábava na hřišti v Nízké Srbské, pořádá SDH od 20 hod.
5.6. – Běh od pípy k pípě

15.6. – Požární soutěž o Bělský džbánek – od 14 hod. u rybníka v Bělém
15.6. – Taneční zábava – u rybníka v Bělém, hraje BTK od 20 hod.
22.6. – Svatojánský jarmark na rynku ve Žďáře nad Metují
22.6. – Běh z Police do Police
29.6. – Tour de Torpédo – recesistická akce v Nízké Srbské od 14 hod.

5. Oslavy 130 let SDH Bělý
Sbor dobrovolných hasičů v Bělém oslaví v letošním roce 130 let od svého založení.
U příležitosti tohoto výročí proběhnou ve dnech 14. – 15. 6. 2013 následující akce:
- 14.6. v 18 hod. – Slavnostní schůze SDH Bělý na „desítce u Laubů“
- 15.6. v 11 hod. – Slavnostní průvod od pomníku padlých, slavnostní nástup SDH
- 15.6. ve 14 hod. – Soutěž o „Bělský džbánek“, výstava staré i nové hasičské techniky
- 15.6. v 19 hod. - Taneční zábava u rybníka – hraje BTK.
Na všechny akce je srdečně zvána široká veřejnost, občerstvení je zajištěno.

6. Stomatologická pohotovost v květnu 2013
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červnu 2013 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
1. – 2. 6.
8. – 9. 6.
15. – 16. 6.
22. - 23. 6.
29 .- 30. 6.

Bc. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
Bc. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
MUDr. Kopecký, Police n.M., 17.list. 387
MUDr. Blažek, ZS Police n. Met.

491 502 425
491 502 425
491 541 654
602 304 594
491 543 844.

7. Taneční zábava v Nízké Srbské – Nanovor
SDH Nízká Srbská si Vás dovoluje pozvat na první venkovní taneční zábavu dne 1. 6. 2013.
Koná se od 20 hod. na hřišti v Nízké Srbské a zahraje rocková skupina Nanovor, která letos hraje ve
tříčlenném složení. Za 70,- Kč vstupného nabídneme večer plný klasických i nových písní této
vynikající rockové kapely a samozřejmě klasické občerstvení.

8. Tour de Torpédo
Dovolte mi Vás pozvat na 17. ročník cyklistického recesistického závodu Tour de Torpédo,
který se koná opět poslední sobotu v červnu, tj. 29. 6. 2013. Zachováme osvědčený harmonogram
akce. Opět vám letos nabídneme bůček na lorně, grilovanou kýtu, pečená kuřecí stehna a klobásy z
udírny. Pitný režim bude zajištěn min. dvěmi druhy piv a letos poprvé i točenou Kofolou. Nebude
chybět domácí nápoj „Poser se“. Po ukončení závodu k poslechu a tanci zahraje skupina ELKA.
Vstupné na akci je samozřejmě zdarma.
- startující: věk 18 let a více, kolo s torpédem, startovné 70,- Kč; presentace od 13 do 14 hod. Závodu
se může zúčastnit každý, kdo splní podmínky startu, dobová ústroj vítána.
- start jednotlivých kategorií: ve 14:15 hod. ženy, 14:23 hod. muži nad 50 let včetně, 14:30 hod. muži
do 50 let, ukončení závodu 15:45 hod. vyhlášení výsledků přibližně v 16:15 hod. Každý startující má
občerstvení na občerstvovací stanici zdarma, obdrží pamětní list a pokud bude mít štěstí i malou cenu
(zatím vždy obdržel každý účastník, pokud si byl pro tuto cenu schopen dojít).

Těšíme se na každého návštěvníka akce a již předem přejeme všem zúčastněným příjemnou
zábavu. Plno doplňujících informací, fotografií a statistik aj. naleznete na internetových stránkách
www.baroni.estranky.cz
Za realizační tým Nízkosrbských Baronů: Ivo Šulc

9. Vítání občánků
V neděli 12. května 2013 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových občánků.
Obřadu se ujala členka zastupitelstva paní Ivana Doležalová. Společně s matrikářem panem Ing.
Miroslavem Krylem slavnostně přivítali mezi naše spoluobčany tyto malé občánky:
- Matěje Jirmana z Machova,
- Václava Mikeše z Nízké Srbské,
- Ondřeje Scholze z Nízké Srbské,
- Evelínu a Jaroslava Scholzovi z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské školky
pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

10. Zprávičky ze ZŠ Machov
Zahradní slavnost nejen pro maminky
V pátek 10. května 2013 se od 16 hodin konala na machovské školní zahradě slavnost ke Dni
matek. Program si připravili žáci školy pod vedením svých učitelek K. Andresové, H. Martincové,
B. Plné a pana učitele J. Skály.
Hlavními hvězdami dvou divadelních vystoupení byli všichni prvňáci, kteří si nacvičili hru
„Budka“, a žákyně a žák ze 4.a 5 ročníku, kteří sehráli scénku „O dvou neposlušných včelkách“. Obě
divadelní hry doprovodili písněmi žáci a žákyně 1. a 2. stupně. Starší žákyně zazpívaly i několik
písniček pro pamětníky. Velký potlesk sklidili herci nejen za divadelní hry,ale i dívky za píseň Po
babičce klokočí. Při odchodu ze zahrady dostala každá žena blahopřání k svátku a růžičku.
Ve škole si pak ještě hosté prohlédli výtvarné práce všech žáků školy na téma „ To jsem já“.
Počasí vyšlo, pršet začalo půl hodiny po představení. Program se stovce návštěvníků velice líbil. Pan
Honzík natočil celé vystoupení , a škola má tak velmi kvalitní videozáznam. Myslíme si, že se
program žákům a učitelům velice podařil,a už se těšíme na jejich další vystoupení.
Anna Nováková, Petr Prokop, 7. třída

11. Rekonstrukce lesní cesty „ve Rzu“ v Nízké Srbské
V polovině května byla zahájena rekonstrukce lesní cesty „ve Rzu“ v Nízké Srbské . Oprava
cesty je prováděna metodou KIRPY, která využívá stávající materiál způsobem, kdy je povrch rozryt,
materiál předrcen a promísen a po úpravě příčného sklonu následuje hutnění hutnícími deskami.
Výsledkem bude komplexně opravená cesta s odvodněním a upravenou skládkou na dřevo.
Vlastní realizace projektu je spolufinancována z programu EU OSA I - Investice do lesů, kde se
podařilo uspět se žádostí o dotaci (DSO Lesy Policka) i přes značný převis žádostí .

Binar Luboš DSO Lesy Policka
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