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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je za námi již několik týdnů nového roku. Pro někoho byl vstup jistě
úspěšný, pro někoho méně, ale to musí zhodnotit každý z vás. Já se nejprve vrátím o pár týdnů zpět
k Machovskému obecnímu plesu, který se konal v pátek 10. ledna již pošesté. Ples se tentokrát
opravdu vydařil, na zahájení nové plesové sezony v Machově přišlo kolem 190 účastníků, což je
v novodobé historii obecních plesů rekordní návštěva. Obě kapely, které se letos staraly o zábavu
návštěvníků, se střídaly na pódiu až do půl třetí ráno, ale na parketu bylo i přes vysokou návštěvu
poměrně dost místa pro všechny tanečníky. Právě výběr kapel, kterými byly letos taneční orchestr
Relax Band z Hronova pod vedením Jana Drejsla a skupina BTK z Bezděkova pod vedením Martina
Jirmanna, velkou měrou přispěly k tak vysoké návštěvě. Pozitivně byla hodnocena i tombola, ve které
se letos opět sešlo přesně 200, většinou hodnotných cen. Hezké předtančení tentokrát obstarala děvčata
z taneční skupiny Refflexive ze Rtyně v Podkrkonoší. Podle propočtů příjmů a výdajů nakonec ples
vyšel i finančně v mírném zisku, což je pro zastupitelstvo dobrá zpráva vzhledem ke slibu zastupitelů,
že podmínkou pořádání plesu je zajistit dobrou zábavu pro účastníky a přitom nepoužít žádné finanční
prostředky z rozpočtu městyse.
Pokud jde o další události či jednání z přelomu roku, určitě si zaslouží pozornost následující:
- v průběhu ledna pokračovala intenzivní jednání a práce na projektu „Machov – dostavba splaškové
kanalizace …..“. V prvé řadě byla začátkem roku na odbor životního prostředí MěÚ Náchod podána
žádost o stavební povolení na tuto akci. Dále byla připravena dvě výběrová řízení – dne 3. února
proběhne otevírání obálek s nabídkami bank na financování naší spoluúčasti na projektu a bude vybrán
peněžní ústav, se kterým bude uzavřena úvěrová smlouva. Pokročily také práce na vyhlášení
výběrového řízení na zhotovitele stavby a na náš profil zadavatele byla umístěna výzva pro toto
výběrové řízení. Termín otevírání obálek s nabídkami firem je stanoven na 22. dubna tohoto roku.
Předpokládaným termínem zahájení stavebních prací je červen až červenec 2014, stavba kanalizace
by měla být dokončena do září 2015. V průběhu ledna jsme rovněž pracovali na přípravě smlouvy
o poskytnutí zvýhodněné půjčky na stavbu kanalizace od SFŽP ČR.
- začátkem ledna byla s Římskokatolickou farností v Polici nad Metují podepsána smlouva
o bezúplatném převodu pozemku hřbitova a některých dalších nemovitostí (zeď, márnice…)
do majetku obce. Současně je podána žádost Královéhradeckému kraji na přidělení dotace na opravu
rozpadlé hřbitovní zdi. V případě příznivého výsledku dotačního řízení bychom se letos konečně
mohli dočkat opravy zdi

- na přelomu roku jsem získal při jednání se zástupci Euroregionu Glacensis další informace
ohledně hraničního přechodu Machovská Lhota – Ostra Góra. Zprovoznění tohoto přechodu
pro turistický ruch (automobily do 3,5 t) bylo zahrnuto do prioritních záměrů
Královéhradeckého kraje a bude usilováno o čerpání finančních prostředků z Evropské unie
z programu přeshraniční spolupráce v novém programovém období 2014 - 2020. Kromě
tohoto přechodu se počítá s podobným projektem i v oblasti Božanov – Radków. Dle
neoficiálních informací již došlo k uzavření dohody o převodu vlastnictví části silnice
z Nouzína do Karlova z majetku powiatu Klodzko do majetku města Radkow, podobná
dohoda se ještě připravuje mezi Radkowem a Národním parkem Stolové hory. Přechod celé
silnice do vlastnictví Radkowa je podmínkou pro zpracování projektu, v jehož rámci bychom
rádi dohodli opravu asfaltové silnice po Machovské Lhotě až k hraničnímu přechodu.
- 9. ledna jsem se zúčastnil prvního zasedání správní rady Společnosti pro destinační
management Broumovska. Tato společnost byla založena s cílem koordinovat rozvoj
cestovního ruchu na území CHKO Broumovsko a Machov je zapojen do činnosti společnosti
prostřednictvím DSO Policko.
- 16. ledna proběhlo Přezkoumání hospodaření DSO Lesy Policka za rok 2013, jehož jsem
se účastnil z titulu předsedy DSO. Výsledkem přezkoumání svazku obcí, jehož členem je
i městys Machov, je výrok „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 12. 2013 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 081 obyvatel. V průběhu prosince – se narodili
2 občánci
- odhlásili se
4 občané
- zemřel
1 občan
- přihlásilo se
5 občanů.

Společenská kronika
V měsíci lednu 2014 oslavili významné životní jubileum naši spoluobčané:
- paní Libuše Šrůtková z Nízké Srbské – dožila se 80 let;
- paní Uršula Grätzová z Machova – dožila se 85 let;
- pan František Vlček z Bělého – dožil se 85 let.
Oslavencům byli za všechny spoluobčany pogratulovat členové našeho zastupitelstva. Ještě jednou
přejeme všem hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Vybírání místních poplatků v Bělém
Pro občany Bělého jsme připravili i letos speciální termín ve čtvrtek 20. února 2014 od 14 hod.
do 15.30 hod., kdy mohou místní poplatky (likvidace odpadů, psi) pro rok 2014 zaplatit přímo
v Bělém. V uvedené době bude poplatky vybírat pracovnice úřadu p. Thérová v domě Grossových
na křižovatce. Využijte tuto možnost a ušetřete si cestu do Machova.

3. Stomatologická pohotovost v únoru
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci únoru 2014 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
- 1. – 2.2.
MUDr. Neoral ml., ZS Police n. Met.
491 541 654
- 8. - 9.2.
MUDr. Kopecký, 17.listopadu 387, Police
602 304 594
- 15.- 16.2.
MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 084
- 22.- 23.2.
MUDr. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
491 502 425

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 18. 12. 2013 se uskutečnilo poslední veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v roce
2013. Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- rozpočtová opatření č. 7/2013 a 8/2013
- schválení rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2014
- schválení veřejné finanční podpory místní organizaci Českého svazu včelařů
- schválení finančního daru pro FO TJ Jiskra Machov a BKL Machov (příjmy z loterií)
- příprava obecního plesu,
- informace z jednání Rady SMS ČR,
- schválení dotace nadačnímu fondu Hospital Broumov (5 tis. Kč),
- přijetí dotace na činnost SDH v obci od Královéhradeckého kraje (106.660,- Kč),
- schválení darovací smlouvy (hřbitov, márnice …) od farnosti v Polici n. Met.,
- projednání dodatku pojistné smlouvy v souvislosti s novelou občanského zákoníku,
- informace o založení destinačního managementu Broumovsko,
- informace o hraničním přechodu Machovská Lhota – Ostra Góra (jednání Euroregionu Galcensis,
Královéhradeckého kraje, Powiatu Klodzko a Radkova),
- pronájem zemědělských pozemků obce společnosti BOR Bezděkov,
- schválení sídla SDH Nízká Srbská v objektu hasičské zbrojnice v Nízké Srbské,

- vývoj projektu „Machov -dostavba splaškové kanalizace ….“ – schválení zadávacích podmínek na
výběr banky, schválení zadávacích podmínek na výběr zhotovitele, příprava smlouvy o půjčce od
SFŽP ČR, informace o stavebním řízení atd.

5. Kulturní a sportovní akce
Únor: 1.2. – Republikový klasifikační závod ve skoku a sever. kombinaci žactva
1.2. – Ples SDH Pěkov
1.2. – Ples suchodolských žen, Suchý Důl
2.2 – Přebor vesnických TJ v běhu na lyžích - pořádá BKL Machov
3.2. – Manželské vraždění, divadlo Police v 19 hod., hrají J. Dušek a N. Burger,
4.2. – Čaj o páté, Pellyho domy Police v 17 hod.,
6.2. – Nový Občanský zákoník – bezplatný seminář, Pellyho domy Police n.M.
8.2. – Krajský přebor v běhu na lyžích – pořádá BKL Machov pro všechny kategorie
8.2. – Ples sportovců, pořádá FO TJ Jiskra Machov, 20 hod., kapela Proměny
10.2. – Příběh kmotra, kino Police v 19 hod., drama ČR
14.2. – Ostrostřelecko-městský ples v Polici n. Met., Pellyho domy,
15.2. – Ples zahrádkářů, pořádá místní org. zahrádkářů Machov, kapela Doteky
15.2. – Obecní bál v Suchém Dole, hraje Relax Band
18.2. – Hořící keř, kino Police v 19 hod., česko-polský film o J. Palachovi
23.2. – Večer plný Nepálu – Kolárovo divadlo Police n.M. v 17 hod.
Březen: 1.3. – Ples hasičů, pořádá SDH Nízká Srbská, Obecní dům 20 hod., hudba PP,

6. Tříkrálová sbírka 2014
Tak jako každým rokem i letos proběhla v Machově, Bělém, Lhotě a N. Srbské Tříkrálová sbírka
ve prospěch Charity České republiky. Jednotlivé skupinky po obci chodily ve dnech 3. až 5. ledna.
V našem městysu jste mohli potkat 5 skupinek.
Náměstí s přilehlými ulicemi a Kopec u hřbitova prošla skupinka pod vedením paní Mgr.Ludmily
Čížkové.Třemi králi byli: Adéla Čížková, Matěj Hilman a Martin Kujínek.
Od Maryškových směrem do Nízké Srbské (až k p.J.Ducháčovi) vaše obydlí navštívila skupinka
s paní Věrou Bolkovou. Třemi králi byli: paní V.Bolková, Aneta Lokvencová a Luboš Matěna.
Po zbývající části Nízké Srbské až k hasičské zbrojnici chodila skupinka pod vedením Vladimíra
Scholze. Třemi králi byli: Alena Horáková, Lucie Formanová a Tomáš Forman.
V Machovské Lhotě jste mohli potkat skupinku pod vedením paní Ludmily Kujínkové. Třemi
králi byli: Edita Straubeová, Anežka Rőckerová a Tereza Kujínková.
V Bělém chodila skupinka pod vedením paní Jany Jirmanové. Třemi králi byli: Kristýna Škopová,
Nikola Škopová a Vojtěch Švorčík.
Chci na tomto místě poděkovat dospělému doprovodu skupinek a zvláště všem dětem, které se
s chutí a nadšením pro dobrou věc svého úkolu zhostily na výbornou! Též děkuji vám všem, kteří jste
jakoukoliv částkou do sbírky přispěli.V letošním roce se vybralo 21.352,- Kč. Jak jste se mohli dočíst
v letáku, peníze z letošní sbírky budou použity na přímou pomoc osobám a rodinám v nouzi, pomoc
a podporu starším, osamoceným a nemocným lidem, aktivity pro ohrožené děti a mládež, podporu
sociálního zařízení Dům na půli cesty - Náchod, podporu zařízení Sv.Anna - Domov pro matky s
dětmi Náchod, podporu charitní a ošetřovatelské služby Náchod. 65% finančních prostředků je určeno
pro oblasti konání sbírky, 35% finančních prostředků je určeno pro organizaci pomoci, národní
a zahraniční humanitární aktivity.
Všem spoluobčanům přeji do nového roku 2014 pevné zdraví, radost, spokojenost a vnitřní
pohodu.
Ludmila Kujínková

7. Informace z BKL Machov
Borský klub lyžařů Machov připravuje na únor několik akcí :
- 1.2.2014 - Republikový klasifikační závod ve skoku a severské kombinaci žactva
- 2.2.2014 - přebor vesnických TJ v běhu na lyžích klasickou technikou pro kategorie od batolat až
po veterány
- 8.2.2014 - Krajský pohár v běhu na lyžích pro všechny kategorie
V únoru je také naplánován náborový závod pro machovské školní děti a tradiční Běh při pochodních.
Měl by se konat i tradiční výjezd "Postaru". Vše ale záleží na počasí, neboť začátek roku připomínal
spíš začátek jara.
Pro běžkaře máme připraveny nové trasy přes Bor a k Závrchám. K tomu účelu jsme zakoupili starší
sněžný skútr, tak se snad osvědčí.
Připraveny jsou i trasy v Dolečku při umělém osvětlení a dále pod Homolí do Nouzína. Na těchto
trasách se alespoň zatím snažíme urovnávat krtince, aby vše bylo připraveno na první letošní sníh .
Mimo počasí nás trápí i neukázněnost některých spoluobčanů, kteří si pletou náš pozemek pod Hůrkou
se skládkou. V loňském roce jsme zde museli na vlastní náklady odvést několik kubíků větví a sutě.
V letošním roce se zde opět odpad objevil a tak jsme se rozhodli umístit zde fotopast a případného
hříšníka potom uvést v tomto Zpravodaji.
Také na našich zařízeních u můstků s umělou hmotou stále někdo škodí. Naposled byly vytrhány
okenice na tribuně rozhodčích. Možná, že to souvisí i s poničením vánočních stromků na náměstí.
Je to neomluvitelný vandalismus.
Za BKL Machov Stanislav Jirásek
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