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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu, je za námi polovina prázdnin a spousta z vás čerpá zasloužené dny volna.
Také na úřadu městyse dochází k postupnému čerpání dovolené jednotlivých úředníků, přesto se
snažíme zejména v oficiálních úředních hodinách zajistit zastupitelnost tak, aby všechny důležité
agendy byly pro občany dostupné. V tomto čase dovolených se nezastavila ani realizace některých
akcí městyse a také pokročily administrativní práce na většině investičních projektů naplánovaných na
letošní či příští rok.
Další úspěch při získávání dotačních finančních prostředků jsme zaznamenali v polovině
července, kdy se podařilo získat 1 mil. Kč na rekonstrukci „zadní“ cesty do Machovské Lhoty. V první
fázi jsme sice u Ministerstva pro místní rozvoj ČR tuto dotaci nezískali (skončili jsme těsně pod
čarou), ale nakonec nám dotace byla přiznána díky úspoře finančních prostředků v některých
projektech jiných žadatelů a jejich následnému přerozdělování ve druhém kole schvalování žádostí.
Zhotovitele na tuto akci jsme již vybrali ve výběrovém řízení, které proběhlo v červnu tohoto roku
(vítězem se stala firma REPARE z Trutnova) a realizace je naplánována na podzim letošního roku.
Získáním uvedené dotace na rekonstrukcí místní komunikace do Lhoty jsme se tak dostali na
neuvěřitelnou 100% úspěšnost v přiznání dotací na letošní akce, na které jsme o dotace z evropských,
národních či krajských titulů zažádali.
Vývoj zaznamenal i proces výběru zhotovitele na akci „Rekonstrukce školní tělocvičny Machov“.
V sídle společnosti CEP v Hradci Králové proběhlo nejprve otevírání obálek s nabídkami a ještě
tentýž den zasedla hodnotitelská komise, aby stanovila pořadí uchazečů o realizaci uvedené akce.
Vítězem se stala firma Stavitelství Háněl s.r.o. z Proseče, která nabídla nejpříznivější cenu. Před
podpisem smlouvy o dílo se nám však bohužel situace zkomplikovala, neboť uvedená vítězná firma
odmítla smlouvu podepsat, údajně z kapacitních důvodů (získala jiné, pro ni výhodnější zakázky).
Proces výběru zhotovitele tak pokračoval v souladu se zněním Zákona o zadávání veřejných zakázek
nejprve vyloučením firmy Stavitelství Háněl s.r.o. ze soutěže a následně výběrem druhé firmy
v pořadí, kterou je společnost SMI-ČR group s.r.o. z Broumova. S touto firmou byla podepsána SoD
a rekonstrukční práce na tělocvičně by se měly rozběhnout v průběhu srpna s tím, že akce musí být
dokončena ještě v letošním roce. Naplánována je rekonstrukce podlahy a obložení tělocvičny, výměna
oken, rekonstrukce vnitřního osvětlení, výměna žlabů a svodů a nátěr střechy. Také tato akce je
podpořena dotací ve výši 2,3 mil. Kč z MMR ČR v rámci Podpory rozvoje venkova 2018. Dalším
krokem bylo uzavření smlouvy na Technický dozor investora, který bude jménem městyse vykonávat
pan Jiránek z firmy SVS Radvanice v Čechách.
Pokročili jsme i v administraci investiční akce „Nová místní komunikace Machov – Záduší“,
když dne 25. července proběhlo na úřadu městyse otevírání obálek a následně hodnocení předložených
nabídek. Nejvýhodnější nabídku ze 4 účastníků soutěže (hodnotícím kritériem byla cena) podala firma
Rostislav Dudek z Přibyslavi. Uvedená akce, která je finančně podpořena z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje částkou 420 tis. Kč, bude zahájena na podzim letošního roku a dokončení je
plánováno v jarních měsících roku 2019. Stavební povolení na vybudování nové místní komunikace
vydal odbor výstavby MěÚ Náchod začátkem července.
Dne 18. července proběhlo další kolo reklamačního řízení týkající se kvality asfaltů položených
při budování kanalizace v obci v roce 2016. Výsledkem jednání je podpis smlouvy o opravě některých
úseků místních komunikací formou 0,5 cm silného asfaltového mikrokoberce, který by měl zabránit
další oxidaci pyritových příměsí v použitém kamenivu a tím i vzniku dalších dírek v asfaltu
v důsledku rozpadu části kameniva. Naší snahou je zajistit opravu ještě před letošní zimou, přestože
nejzazší termín provedení opravy je nasmlouván do 30. 6. 2019.
Další reklamaci kvality asfaltového povrchu se podařilo vyřešit v posledním červencovém týdnu,
kdy došlo k nové pokládce asfaltu v části místní komunikace vedoucí od Kubečkových směrem
k pivovaru. Firma Strabag tuto opravu provedla jako subdodavatel firmy Dudek Přibyslav, se kterou
jsme měli podepsánu smlouvu o dílo na rekonstrukci uvedené místní komunikace.
V posledním červencovém týdnu také proběhly v obci opravy některých místních komunikací
s povrchem z frézovaného asfaltu. Opravy provedla firma REPARE Trutnov zástřikem technologií
Pachmatic, na přípravných pracích se podílela technická četa úřadu a bagrista Václav Kohl. Hlavní

oprava se týkala komunikace okolo pily směrem ke koupališti, dále byly opraveny kratší úseky
v Machovské Lhotě i v Nízké Srbské.
V rámci akce rekonstrukce krajských komunikací pokračovaly práce na úpravě krajnic obou
příjezdových komunikací k Machovu (od Bezděkova i od Vysoké Srbské), byla osazena svodidla
v zatáčce před Nízkou Srbskou a připravovalo se obkládání propustků a vjezdů na sousední pozemky
pískovcovými kameny. Na rekonstruovaných mostech v Nízké Srbské a Machově proběhla pokládka
provizorního asfaltového povrchu, rekonstrukce mostu na křižovatce k Bělému pokračovala
betonováním. Na této křižovatce byl zprůjezdněn jeden úzký jízdní pruh na odbočce na Bělý, průběžně
však ještě dojde k jeho uzavírání z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu. V takovém případě bude
opět použita objížďka okolo kostela.
Na závěr bych vám všem rád popřál hezké prožití letních týdnů s mnoha příjemnými zážitky a
načerpání mnoha sil a energie pro dny, kdy sluníčka a tepla nebude tolik jako nyní.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 6. 2018 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.065 obyvatel. V průběhu června: - přihlásili se
2 občané
- odhlásilo se
5 občanů
- zemřeli
3 občané
- narodil se
1 občánek.

Společenská kronika
V měsíci červnu 2018 uzavřely před Úřadem městyse Machov manželství tři páry:
- v obřadní síni městyse Jiří Macura a Alena Winterová,
- v penzionu Bělský dvůr Radek Lukeš a Eva Tajchmanová,
- v penzionu Bělský dvůr Vojtěch Tremčinský a Adéla Müllerová.

Dovolená praktického lékaře v letošním roce
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům termín čerpání dovolené v r. 2018:
6. – 10. 8. V nutných případech ho zastupuje MUDr. Zemanová ve své ordinaci v Hronově (Wikov),
tel. 702 187 889.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 9. 7. se uskutečnilo 3. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v tomto roce. Na
programu jednání byly následující záležitosti:
- schválení výběru zhotovitele na stavební akci „Rekonstrukce školní tělocvičny Machov“,
- projednání cenové nabídky CEP a.s. Hradec Králové na zpracování žádosti o dotaci na
stavební akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Nízké Srbské“ a vypracování studie
proveditelnosti pro tuto akci,
- projednání podání žádosti o dotaci na stavební akci „Oprava kamenné lesní cesty pod Borem“
z dotačního programu MAS Stolové hory prostřednictvím DSO Lesy Policka,
- schválení textu výzvy na výběr dodavatele investiční akce „Nová místní komunikace Machov
– Záduší“, jmenování komise pro otevírání obálek a výběrové komise,
- projednání žádosti BKL Machov o příspěvek na činnost v roce 2018,
- projednání Rozpočtového opatření č. 4/2018.
-3-

4. Kulturní a sportovní akce
Srpen: 1. 8. – Něžné vlny – kino Police n. Met. od 21 hod.
3. – 11. 8. Jiráskův Hronov
4. 8. – NOTA Rtyně – folk a country festival
4. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Bezděkov n. Met. v 18 hod. (Accio Piano Trio)
8. 8. – Malina Brothers – koncert v Jiráskových sadech v Hronově od 20 hod.
11. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Police n. Met. v 18 hod.
15. 8. – Jedna ruka netleská – kino Police n. M. od 21 hod.
15. - 19. 8. – Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec
17. – 19. 8. – Kvíčerovská pouť a trhy – náměstí v Polici n. Met.
18. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Vižňov v 18 hod.
24. - 27. 8. – Mezinárodní horolezecký festival v Teplicích nad Metují
25. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Martínkovice v 18 hod.
31. 8. – Police Symphony Orchestra – benefiční koncert – údolí Klučanka Police, 20 hod.

5. Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. 7. 2018
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6. Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách od 1. 7. 2018

7. Stomatologická pohotovost v srpnu 2018
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci srpnu 2018 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
4. - 5. 8.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
11. - 12. 8..
MUDr. Blažek, ZS Police n. M.
491 543 844
18. - 19. 8.
DLK s.r.o, - MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
25. - 26. 8..
MUDr. Neoralová, Teplice n. M.
602 333 460

8. Telefonní čísla – zdravotnictví
Rychlá zdravotnická pomoc
Nemocnice Náchod
Nemocnice Broumov

155
491 601 111
491 413 111

Lékárna Kuklík Police
Lékárna na středisku Police
Městská lékárna Police

491 541 358
491 814 083
491 541 561

Lékařská služba první pomoci – dětské – Náchod 491 601 771
Lékařská služba první pomoci – dospělí – Náchod 491 601 241
Zdravotní dopravní služba Police 491 543 870
MUDr. Basil Richter – interna
491 543 897
MUDr. V. Kohoutová – gynekolog 491 543 866
MUDr. Helena Prouzová – ORL 491 814 705
MIUDr. H. Černohorská – kožní 491 814 705
MUDr. H. Šafránek – urologie
491 814 705
H. Rožnovský – zubní laboratoř 491 542 898

MUDr. Ibrahim Kanzouri – chirurg
MUDr. Jan Falta – rehabilitace
MUDr. M. Krumphanzl – ortoped
VISUS – oční
RTG Police n. M.
Oční optika Police n. M.

491 421 268
491 420 706
491 420 706
491 541 203
491 543 832
491 541 201

9. Inzerce

VĚRA NOVÁKOVÁ – REALITNÍ MAKLÉŘ
Správa a údržba nemovitostí, realizace obchodů na realitním a finančním trhu
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Velkoobchod, maloobchod, ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých

realizace obchodů na realitním a finančním trhu
na mobilu:

+420 608 280 563

Bělý 23, 54931 Hronov 1,Email: novakova.rm@seznam.cz
www.novakova-vera-reality.goneo.cz

10. Zahrádkáři na výletě
Český svaz zahrádkářů Machov uspořádal dne 19. 5. 2018 výlet pro své členy. První zastávka
byla v Parku Miniatur - Minieurolandu v polském Kłodzku. Velké díky patří panu J. Kubínovi, který
se zhostil role průvodce a ukázal nám další zajímavá místa, jako například rozhlednu na hoře sv. Anny
v Nowe Rudě, chatu Andrzejówku, ležící v blízkosti Ruprechtického Špičáku a lázně Sokołowsko.
Poté nás čekala slíbená návštěva Ekofarmy Bošina ve Vernéřovicích, spojená s prohlídkou celé
farmy, bohatým a zároveň výtečným pohoštěním.
Poděkování patří také řidiči autobusu J. Šrůtkovi, který nás velmi ochotně zavezl na všechna,
někdy i velmi špatně přístupná, místa.
Na září pro Vás chystáme podzimní výstavu a budeme se velmi těšit na Vaši návštěvu.

11. Upozornění ke sběru a likvidaci bioodpadu
V průběhu června 2018 byly v obci (u Vrbových v Nízké Srbské, u fotbalového hřiště, na
parkovišti pod náměstím a v Bělém) rozmístěny kontejnery pro sběr biologicky rozložitelných odpadů.
V průběhu léta bude probíhat pouze sběr nedřevitého odpadu, t,j. trávy, květin, plevelů, drnů,
zbytků rostlin, listí, sena slámy, popele ze spalování dřeva, dřevní štěpky, spadaného ovoce, zeleniny.
V letním období nebude probíhat kontejnerový sběr dřevitého odpadu, tj. větví stromů a keřů a pokud
tedy v tomto období budete mít nějaký dřevitý odpad, je nutné ho odvézt na skládku větví u ČOV.
Prosíme občany, zejména v Bělém, aby tento požadavek respektovali a do kontejnerů žádné větve
neodkládali. Zároveň žádáme, aby kontejnery byly plněny postupně od předního čela tak, aby ze zadní
strany s otevíratelnými vraty byl vždy prostor pro příjezd s kolečkem, či károu. Děkujeme.
Miroslav Kryl

12. Rozhodnutí hejtmana o vyhlášení období mimořádných
klimatických podmínek
ROZHODNUTÍ
hejtmana Královéhradeckého kraje
č. 1/2018 ze dne 25. 7. 2018
O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH
PODMÍNEK
V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne
9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru
Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situace

vyhlašuji
pro celé území Královéhradeckého kraje
OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
dle článku 1, § 2 písm. a) nařízení kraje
na dobu ode dne vyhlášení do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených
obdobím bez déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým počasím.
Čl. 1
Omezení a opatření
Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 2, § 3 odst. 2) nařízení kraje nařizuje
dodržování přílohy č. 1 nařízení kraje a zakazuje se:
1. kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti
50 m od okraje lesního pozemku,
2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,
3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,
4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění
v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami,
6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
7. vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká motorových
vozidel, která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích, a vozidel vlastníků nemovitostí
umístěných na lesních pozemcích).
Vlastníkům, správcům a osobám zajišťujícím nebo provádějícím hospodářskou činnost pro
vlastníky lesů se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:
a) zakazuje se:
1. pálení klestí a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
2. při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které nejsou opatřeny lapači
jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu u výfukových potrubí.
b) nařizuje se:
1. prověřit dosažitelnost vodních zdrojů k hašení požárů, dopravit jednoduché hasební prostředky
a nářadí na předem určená místa k hašení lesních požárů,
2. zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů.
Obce jsou povinny zajistit následující podmínky požární bezpečnosti v souladu s přílohou č. 1 nařízení
kraje.

Čl. 2
Účinnost
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje. Rozhodnutí končí dnem ukončení období mimořádných klimatických podmínek.
Čl. 3
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, přípustné odvolání.
Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách.
V Hradci Králové, dne 25. 7. 2018
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

13. Inzerce

Přihlášky na: tel.: 777 092 275, mail: mksimplydance@gmail.com, www.tanecbroumov.cz
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