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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
na březnovém veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Machov byl schválen rozpočet
městyse pro letošní rok. Jeho konečná podoba je k dispozici na úřadu městyse (u p. Krbové,
nebo u starosty) a rovněž je zveřejněna na webových stránkách městyse Machov. Rozpočet
byl schválen jako schodkový – příjmy jsou naplánovány ve výši 10,7 mil. Kč, výdaje ve výši
15,2 mil. Kč a rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt zůstatkem finančních prostředků na
bankovních účtech městyse. O plánovaných investičních akcích jsem informoval v minulém
vydání zpravodaje, nyní po schválení rozpočtu začnou práce na jejich realizaci. Nejdříve bude
vypsáno poptávkové řízení na dodavatele rekonstrukce veřejného osvětlení v obci a dále
poptávkové řízení na úpravu a asfaltování místní komunikace na Záduší v Machově. Průběžně
pokračují práce na zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení na zhotovení
dalších úseků kanalizace v obci. V této souvislosti bych chtěl informovat, že Ministerstvo
zemědělství ČR bohužel zamítlo naši žádost o dotaci na zhotovení části kanalizace po
Machovské Lhotě, a to z důvodů ekonomické nevýhodnosti a přetlaku žádostí. Snažili jsme se
uplatnit i neekonomické argumenty (CHKO, Polická křídová pánev apod.), ale bez úspěchu.
Nezbývá, než zažádat o dotaci znovu při vyhlášení dalších výzev, ať už na MZe, nebo na
SFŽP či jiné instituce, které vypíšou v budoucnu výzvu na poskytnutí dotací pro tento účel.
O vývoji v této záležitosti i o průběhu ostatních investičních akcí budu pravidelně informovat.
První naší letošní větší akcí byla úprava veřejného prostranství za křižovatkou směrem
na Řeřišný. Schválený územní plán zde počítá s vybudováním odstavného parkoviště pro
turisty a další návštěvníky Řeřišného. Každý, kdo v uplynulých dnech prošel okolo, si jistě
musel všimnout krásně zplanýrovaného prostoru, na kterém ještě donedávna byly jen zarostlé

hromady hlíny, kamenů a různého odpadu. Bohužel jsme v průběhu prací nalezli i takové
„poklady“, jako např. velké množství kabelů a různých gumových odřezků z kabelů, které
bylo šikovně schováno pod jednou hromadou hlíny. Je s podivem, jakou práci si někdo dá
s uložením nebezpečného odpadu na veřejném prostranství.
Na začátku měsíce března jsem se zúčastnil setkání starostů okresu Náchod s hejtmanem
a členy Rady Královéhradeckého kraje. Většina diskusí na tomto setkání se točila okolo stavu
krajských komunikací a předpokládané údržbě. Nedozvěděli jsme se téměř nic konkrétního,
pouze stesky na nedostatek finančních prostředků. Vypadá to, že čím dál více katastrofální
stav některých krajských komunikaci se bohužel moc nezlepší. Mimo jiné na tomto jednání
zazněla informace o připravované výstavbě dalších stoupacích pruhů na silnici přes Pasa.
Pokud se podaří tuto investici zahájit, bude ztížené cestování směrem na Broumov, objížďky
budou vedeny po mnohdy úzkých komunikacích přes přilehlé obce.
V neděli 6. března proběhlo na sále Obecního domu velice úspěšné divadelní
představení ochotníků z Police nad Metují. Na programu byla tentokrát komedie s názvem
„Ptačí klec“. Výkony některých herců byly téměř na profesionální úrovni a podle ohlasu
diváků bylo vidět, že se výborně bavili. Účast občanů byla za poslední roky rekordní, přišlo se
pobavit 157 platících diváků. Všem zájemcům o tento druh kultury již nyní můžeme slíbit, že
na podzim se pokusíme zajistit další komedii v podání některého z okolních ochotnických
souborů.
Začátkem března se rovněž uskutečnila kolaudace prodloužení kanalizace na Záduší.
Nebyly shledány žádné závady a kolaudace proběhla bez připomínek dotčených orgánů.
V tomto měsíci nás rovněž navštívila komise Státního zemědělského intervenčního fondu,
která přijela na kontrolu čerpání dotace na pořízení velkého štěpkovače pro práci v lesích
DSO Lesy Policka. Chvílemi bylo jednání docela nepříjemné, ale nakonec kontrola proběhla
bez závad a připomínek.
11. března jsem se zúčastnil jednání Rady Sdružení místních samospráv ČR v Jihlavě,
kdy v tomto orgánu zastupuji krajskou organizaci SMS za Královéhradecký kraj. Na
programu bylo stěžejním bodem připomínkování návrhu Ministerstva financí ČR na změnu
pravidel rozpočtového určení daní, tj. podmínek pro příděl finančních prostředků obcím a
městům ze státního rozpočtu. Návrh MF se značně lišil od podmínek, zahrnutých v koaliční
smlouvě současné vlády a proto byl ministr financí pan Kalousek vyzván k přepracování
návrhu a jeho předložení na dalším jednání komise v závěru měsíce března. Naším cílem je,
aby rozdíl mezi přídělem na občana nejchudší obce v republice a Prahou nepřekročil poměr
1 : 3. Konkrétně pro Machov by prosazení tohoto návrhu znamenalo posílení příjmové části
rozpočtu o přibližně 2 mil. Kč ročně.
V úterý 22. března proběhla v Úpici první letošní schůzka s organizátory běhů do vrchu,
týkající se letošního ročníku Běhu na Hejšovinu. Letošní jubilejní 15. ročník bude zároveň
Mistrovstvím republiky veteránů v běhu do vrchu a vyžádá si daleko větší nároky na
organizaci, než minulé ročníky. Už s předstihem je proto potřeba začít pracovat na zajištění
různých záležitostí tak, aby ve středu 28. září bylo vše řádně připraveno a Machov se zhostil
pořadatelství bez závad a problémů.
Z partnerského polského města Radków jsme v minulém týdnu obdrželi pozvánku na
tradiční jarní výstavu – už 10. ročník Výstavy velikonočních stolů, na které se prezentují se
svými velikonočními výrobky obce gminy Radków i některé partnerské obce z Čech. Výstava
se bude konat v neděli 10. dubna ve sportovní hale v obci Šcinawka Šrednia v době od 11
hod. do večera. Součástí výstavy jsou i vystoupení různých folklorních souborů z Polska i
Čech a prodej různých krajových specialit. Myslím, že je to docela dobrý tip na nedělní výlet.
Závěrem bych chtěl upozornit všechny občany, že mobilní svoz nebezpečných odpadů je
naplánován v obci na sobotu 14. května 2011. Bližší informace k tomuto svozu přineseme
v příštím vydání Machovského zpravodaje.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle dostupné evidence úřadu městyse k 28. 2. 2011 bylo v Machově hlášeno k trvalému
pobytu celkem 1 107 obyvatel. V průběhu měsíce ledna se odhlásily 2 osoby.

Společenská kronika
V měsíci únoru a březnu 2011 oslavilo významná životní jubilea několik našich
spoluobčanů:
- paní Jiřina Krtičková z Machova se dožila 85 let,
- paní Gertruda Kubečková z Machova se dožila 85 let,
- pan Josef Weissar z Machova se dožil 80 let,
- paní Helena Vobršálová z Machova se dožila 80
Jménem zastupitelstva městyse i jménem všech spoluobčanů přejeme hlavně hodně
zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Uzavření ordinace MUDr. Maršíka
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům, že jeho ordinace v Machově
a v Hronově budou uzavřeny ve dnech 28. 3. a dále ve dnech 7. – 8. dubna. Nutné případy
ošetří MUDr. Zemanová ve firmě Wikov Hronov.

Nabídka kominických služeb
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům, že si mohou prostřednictvím úřadu
objednat kominické služby včetně vyhotovení revizní zprávy. Objednané kominické práce
provede firma Habr z Náchoda, jeho návštěva v Machově je objednána na dny 12. – 13. dubna
2011. Objednávky přijímá p. Renata Thérová v úředních hodinách úřadu, nebo telefonicky na
tel. 491 547 121.

Platby místních poplatků
Připomínáme všem občanům, že místní poplatek ze psů (jeho výše se nezměnila – 100,- Kč,
důchodci 50,- Kč) je splatný v termínu do 31.3. 2011. Místní poplatek za svoz komunálního odpadu
(případně jeho první část) byl stanoven pro letošní rok opět částkou 500,- Kč na osobu a rok a je
splatný do 31.3.2011. Oba poplatky můžete zaplatit v hotovosti v kanceláři úřadu, nebo po dohodě
bezhotovostně převodem na účet. Dále vyzýváme občany, kteří mají uzavřenou smlouvu o nájmu
hrobového místa na dobu do 31.12.2010, aby se dostavili na úřad k sepsání nové smlouvy a zaplacení
pronájmu hrobového místa na dobu do 31.12.2015. Pro urychlení administrativy si prosím vezměte
s sebou původní smlouvu.
R. Thérová

Změna místa prodeje parkovacích karet pro náměstí v Polici
MěÚ v Polici nad Metují pozorňuje všechny občany, kteří využívají parkovacích karet pro
polické náměstí, že od 1. 4. 2011 budou tyto karty prodávat zaměstnanci MěÚ Police v pokladně
městského úřadu (dosud je prodávala městská policie). Je možno zakoupit roční parkovací kartu (900,Kč), roční parkovací kartu pro vozidlo do 3,5 t pro obyvatele Machova (300,- Kč), měsíční kartu (90,Kč) a týdenní parkovací kartu (30,- Kč).

Sběr starého papíru v ZŠ a MŠ Machov
ZŠ a MŠ opět organizuje ve dnech 11.4. - 17.4. 2011 sběr starého papíru. Papír a
kartony můžete v tomto týdnu odevzdávat do vchodu sboru CČSH. Děkujeme za spolupráci.
Výtěžek ze sběru darujeme opět naší spolužačce Adélce na telefonní kredit.

3. Přednáška „O stavbě borského vodovodu“
Dobrovolný svazek obcí Policka
ve spolupráci
s městem Police nad Metují
pořádá přednášku pana Petra Zudy

HISTORIE BORSKÉHO VODOVODU

„O STAVBĚ BORSKÉHO VODOVODU,
aneb jak jej v Bělém chtěli, nechtěli“.
Přednáška se uskuteční v pátek 1. dubna 2011
od 19 hodin na sále Pellyho domů.
Program obohatí kapela Country Kysela Band
a promítání fotografií pana Oldřicha Jenky.

Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Výtěžek z přednášky bude věnován na obnovu Suchodolské
kapličky!

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 14. 3.. se uskutečnilo první letošní veřejné zasedání Zastupitelstva měšstyse Machov.
Na programu byla spousta závažných bodů, jako např.:
- schválení rozpočtu městyse Machov na rok 2011,
- informace o zamítnutí žádosti o dotaci na ministerstvu zemědělství ČR na odkanalizování
Machovské Lhoty,
- schválení Opatření obecné povahy č. 1/2011 – Změna č. 1 Územního plánu městyse Machov,
- schválení smlouvy o dílo s f. Šindlar s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na dostavbu
kanalizace v obci,
- schválení mandátní smlouvy se společností ERV Jaroměř (dotace na výstavbu kanalizace),
- schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na vypracování studie
proveditelnosti na regulaci středního toku Židovky,
- schválení dodatku č. 5 k nájemní smlouvy na pronájem lesních pozemků DSO Lesy Policka,
- schválení žádosti ZŠ a MŠ Machov o převod přebytku hospodaření školy do rezervního fondu
a fondu odměn,
- úprava usnesení č. 10/2/2010 o odkupu lesních pozemků od p. Šturmové, Poděbrady,
- odkup pozemku st.p.č. 66 v k.ú. Machovská Lhoda od VaK Náchod,
- záměr prodeje části pozemků p.č. 706 a 646/2 v k.ú. M. Lhota firmě VaK Náchod,
- žádost p. M. Hofmana o odkup části poz. p.č. 828 v k.ú. Machov,
- bezúplatný převod vozidla Avia 30 od SDH Bělý do majetku městyse,
- nákup staršího vozidla Avia Furgon pro přepravu osob pro výjezdovou jednotku hasičů
(náhrada za požární cisternu SDH M. Lhota),
- žádost ZŠ Machov o připojení se k akci „Hodina Země“,
- rozpočet sociálního fondu městyse Machov na r. 2011,
- nominace dvou členů zastupitelstva do Školské rady při ZŠ a MŠ Machov,
- žádost p. Tučkové – průmysl. zboží Machov, o použítí znaku Machova na zhotovení
turistických známek,
- výzva města Chlumec n. C. vládě a parlamentu ve věci změny rozpočtového určení daní,
- informace starosty z jednání Rady SMS ČR v Jihlavě dne 11. 3.,
- informace starosty z jednání DSO Policko dne 10. 3. a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Duben: 1.4. – Historie Borského vodovodu – přednáška – Pellyho domy Police, 19 hod.
2.4. – Cvičení s O. Šípkovou a R. Kubečkovou – Pellyho domy Police, 9,30 hod.
5.4. – Nevinnost – drama ČR – kino Police v 19 hod.
8.4. – Poslední mazání + country + beseda – BKL Machov – U Lidmanů v 19 hod.
12.4. – Nickyho rodina – dokumentární drama ČR/SR – kino Police, 19 hod.
19.-27.4. – velikonoční filmový týden pro děti v kině Police – promítat se bude ve
dnech 19.4. (Rango), 20.4. (Gnomeo a Julie), 21.4., 26.4. (Gulliverovy
cesty) a 27.4. (Autopohádky) vždy od 17 hod.
30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – pořádá SDH N. Srbská od 18 hod.

6. Stomatologická pohotovost v dubnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci dubnu 2011 – vždy v době od
9,00 hod. do 11,00 hod.:
2.-3. 4. Dent. Ogriščenko, Veba Broumov – Olivětín, tel.: 491 502 425
9.-10.4. MUDr. Houštěk, poliklinika Broumov, tel.: 602 333 466
- 16.-17.4. MUDr. Růžička, poliklinika Broumov, tel.: 603 479 084
- 23. 4.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují, tel.: 491 543 398
- 24. 4.
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice, tel.: 491 581 394, 602 333 460
- 25. 4.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují, tel.: 491 543 844
- 30.4.-1.5. MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí, tel.: 491 582 381.

7. Rozpis utkání FO Jiskra Veba Machov – jaro 2011

8. Stavění máje s pálením čarodějnic
SDH Nízká Srbská Vás srdečně zve dne 30.4.2011 od 18 hod. k hasičské zbrojnici
v Nízké Srbské na tradiční stavění máje spojené s pálením čarodějnic. V letošním roce Vás
oproti předešlým ročníkům čeká postavený prostorný stan s posezením pro nepřízeň počasí.
Pro nejmenší ratolesti již budou před podpálením velké hranice připraveny táboráčky na
opékání buřtů. Občerstvení je samozřejmě zajištěno, možnost zakoupení uzeniny k opékání
na místě. V jednání je i účast živé muziky, která by zahrála k poslechu a možná i k tanci.
Zároveň Vás tímto žádáme o pomoc při stavění máje.

9. Informace ke sběru tříděného odpadu v Machově
Jak jsme Vás již informovali v minulém zpravodaji ve spolupráci s firmou Asekol s.r.o
Praha, byl na parkovišti za nákupním střediskem instalován kontejner na drobné
elektrospotřebiče. Jedná se o objemnější červený kontejner, do kterého lze vhazovat drobný
elektroodpad do rozměru max. 39 x 49 cm. Kontejner má navíc speciální otvor pro vhazování
baterií a akumulátorů. Věříme, že k tomuto kontejneru najdete cestu a veškeré drobné
elektrospotřebiče budete vhazovat do něj a neskončí tak v běžném komunálním odpadu.
Objemnější elektroodpad (ledničky, televize apod.) bude nadále sbírán prostřednictvím
mobilních svozů nebezpečného odpadu 2 x za rok.
V současné době byl také ze sběrného místa za nákupním střediskem dočasně odstraněn
jeden kontejner na sklo. Připravujeme totiž jeho opravu a po jejím dokončení a přelakování
bílou barvou bude tento kontejner sloužit pouze pro odkládání bílého skla. Mezi bílé sklo
však nepatří tabulové (okenní) sklo, takže otvor pro jeho vhoz bude na kontejneru zaslepen.
Jinak bude možné do kontejneru umístit veškeré bílé sklo (lahve, sklenice, demižony apod.).
Během roku pak počítáme s tím, že kontejnery na bílé sklo budou rozmístěny i na některých
dalších sběrných místech. Smyslem tohoto opatření je získání dalších finančních bonusů za
třídění separovaného odpadu od firmy Eko-kom a.s.
M.Kryl

10. Zprávy z BKL Machov
Borský klub lyžařů Machov pořádá řádnou valnou hromadu v pondělí dne 4. dubna 2011
od 18 hodin v hospodě U Hubků na náměstí. Zveme nejen své členy, ale i vás nečleny, kteří
mám při našich akcích celý rok nezjištně pomáháte.
Borský klub lyžařů Machov dále zve všechny své příznivce v pátek 8.dubna 2011 na
tradiční Poslední lyžařské mazání s hudbou a tancem za přispění kapely Country Kysela
Band. Začátek je v 19 hodin na sále hospody u Lidmanů ve Lhotě. Na začátku veselice
proběhne promítání fotek z MS v OSLO 2011 a krátká beseda . Srdečně zvou pořadatelé.
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