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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
první polovina letošního roku utekla jako voda a pro mnohé začíná ta nejpříjemnější část roku –
dětem a studentům začínají prázdniny, řada z vás zamíří na zaslouženou dovolenou, nebo se bude
věnovat různým letním aktivitám.
Své dovolené budou čerpat i pracovníci úřadu městyse, přesto by se neměl chod úřadu zastavit
a v úředních hodinách by měl vždy být některý z úředníků k dispozici po celé léto. Složitější je situace
u naší technické čety, kde nám z důvodu dlouhodobé nemoci zbyli pouze dva pracovníci a navíc ani
schválenou dotaci na mzdu pracovníka na veřejně prospěšné práce zatím nelze čerpat, protože není
k dispozici žádná osoba v evidenci úřadu práce, která by splňovala příslušné podmínky pro přijetí.
Některé práce spojené s údržbou obce tak mohou mít zpoždění – například sečení veřejných ploch.
V uplynulém měsíci byly dokončeny a podány žádosti o dotace na plánované investice v obci.
Na ministerstvu zemědělství byla zaregistrována naše žádost o dotaci na rekonstrukci čistírny
odpadních vod a u řídícího orgánu Interreg V-A v Olomouci byla zaregistrována žádost o dotaci
z česko – polské spolupráce na realizaci naučné stezky po trase historické Vambeřické poutní cesty,
jejíž součástí je vybudování záchytného turistického parkoviště u Řeřišného. Nyní budeme netrpělivě
čekat, zda naše projekty uspějí a finanční prostředky na realizaci těchto investic obdržíme.
K závěru se přiblížily i dokončovací práce po stavbě kanalizace v Machově. Na trase stoky E 10
(směrem k Záduší) byla zaasfaltována rýha po výkopu a tato trasa je tak zcela dokončena. Firma
Strabag dodala frézovanou asfaltovou drť a ta byla zaválcována do některých místních komunikací,
ve kterých je uložena kanalizace. Není to sice tak kvalitní povrch, jako balená asfaltová směs, ale
vzhledem ke skutečnosti, že ve smlouvě o dílo měla dodavatelská firma uloženou povinnost uvést
dotčené komunikace do původního stavu, což ve většině případů byla blátivá hliněná či mírně
zaštěrkovaná cesta, se jeví tento povrch jako lepší než původní. Věřím však tomu, že i na těchto
místních komunikacích se časem dočkáme baleného asfaltu, je to však samozřejmě otázka finančních
možností našeho rozpočtu. Je nutno si uvědomit, že každých 100 metrů asfaltu vyjde na více než
1 milion Kč. Před dokončením jsou i terénní úpravy plochy po zrušeném koupališti – nyní se naváží
vrchní část ornice a bude zde zaseta tráva. V této lokalitě pak bude také zpevněna přístupová
komunikace okolo pily. Proběhly i prořezávky a zálivky pružným asfaltem u všech napojení starého
a nového asfaltu. Zbývá ještě upravit prostor skládky výkopové zeminy u Řeřišného, dokončit terénní
úpravy na deponii zeminy u kravína v Nízké Srbské a upravit navezenou zeminu nad hasičskou
zbrojnicí v Nízké Srbské (směrem k Bezděkovu).
Starosti nám letos dělá v obecních lesích zvýšený výskyt kůrovce. Naše lesy sice nejsou zasaženy
kalamitou, jako tomu je v některých jiných částech republiky, ale přesto se i u nás musejí některé
stromy zasažené kůrovcem neplánovaně kácet. Tato nepříznivá situace se pak následně projevuje i
přetlakem dřeva napadeného kůrovcem ve všech zpracovatelských provozech a některé velké pily již
zastavují nákup dřeva pro třetí čtvrtletí, případně snižují výkupní ceny. Teprve ve zbytku letošního
roku se ukáže, jak dalece tato situace zasáhne hospodaření Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka,
která naše lesy spravuje a jaké nakonec budou příjmy do našeho obecního rozpočtu. Potěšitelnou
zprávou v souvislosti s hospodařením DSO je, že se podařilo i letos získat dotaci od
Královéhradeckého kraje ve výši 30 tis. Kč na profesionalizaci svazku. Z této dotace tak může být
uhrazena část výdajů na manažera svazku a účetní.
V uplynulém měsíci rovněž probíhala jednání Královéhradeckého kraje zastoupeného Správou a
údržbou silnic KHK s vlastníky pozemků, jichž se dotkne plánovaná rekonstrukce krajské komunikace
po Machově. Vlastníkům byly předloženy Smlouvy o právu provést stavbu, jejichž podpis je nutný pro
vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Pokud kraj obdrží na uvedenou
investiční akci dotační prostředky, proběhne zmíněná rekonstrukce zřejmě v letech 2018-19.
Zastupitelstvo se na svých jednáních průběžně zabývalo problematikou obsazení restaurace
Obecní dům novým nájemcem. V průběhu května a června proběhlo několik jednání s přihlášenými
zájemci a nakonec zůstal ve hře pouze jediný – smlouva byla uzavřena s paní Wasilewskou. Opětovný
provoz restaurace byl zahájen v pondělí 20. června (podrobnosti v dnešním zpravodaji) a lze si jen
přát, aby poskytované služby byly kvalitní a místní občané i turisté byli s nabídkou spokojeni.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 5. 2016 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.072 obyvatel. V průběhu května: - přihlásili se
3 občané,
- narodil se
1 občánek.

Společenská kronika
Dne 18. června se uskutečnil v obřadní síni Městysu Machov svatební obřad – do svazku
manželského zde vstoupili pan Tomáš Hofman a slečna Lucie Křížová. Novomanželům přejeme
hodně štěstí, zdraví a lásky na společné cestě životem.

Dovolená praktického lékaře v letošním roce
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům termíny čerpání dovolené v r. 2016:
11.7. – 29.7. - zastupuje v nutných případech MUDr. Zemanová v Hronově v areálu firmy Wikov
15.8. – 19. 8. - zastupuje v nutných případech MUDr. Zemanová v Hronově v areálu firmy Wikov
telefon 702 187 889 (ve čtvrtek vždy ordinace Hamra Náchod tel. 491 424 526)

Stolní kalendář Machova pro rok 2017
Upozorňujeme všechny občany, že na úřadu Městyse Machov je v prodeji omezené množství
stolního kalendáře na rok 2017, který vydal DSO Policko. Tématem tohoto kalendáře jsou kresby dětí
ze základních škol obcí Policka (tedy i z Machova), k nimž jsou vždy přiřazeny fotografie míst, které
děti nakreslily. Prodejní cena tohoto velice zdařilého počinu byla stanovena na 80,- Kč.

Povinné kontroly kotlů ústředního topení
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen
zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně
způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince
2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů). V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například
domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok
totiž po nich mohou příslušné orgány chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel
nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje
provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj
udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně
způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou
autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí
Hospodářské komory ČR. Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické
kontroly technického stavu a provozu kotle využít seznam odborně způsobilých osob, který je
uveden na odkazu http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php. Ten je průběžně doplňován o nově
proškolované osoby výrobci kotlů.
Pan Jiří Meier, který provádí čištění komínů v Machově, momentálně nabízí kontroly kotlů firmy
OPOP (dříve kotle H) a kotle s výměníkem od firmy ABX.

3. Informace z jednání zastupitelstva
V pondělí 23. 5. se uskutečnila pracovní porada starosty a zastupitelů. Na programu jednání byly
následující záležitosti:
- informace o dokončovacích pracích po výstavbě kanalizace v obci,

- projednání žádosti o dotaci na stavbu turistického parkoviště na odbočce k Řeřišnému,
- informace o dotačními titulu v rámci Nadace ČEZ na rekonstrukci sportovních hřišť – možnost
rekonstrukce hřiště za tělocvičnou (bezúdržbový povrch),
- příprava přemístění knihovny do objektu tělocvičny,
- informace o průběhu projektových prací na rekonstrukci ČOV v Machově a příprava žádosti o dotaci
z dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR na tuto záležitost,
- vývoj v záležitosti pronájmu obecní restaurace,
- informace o přípravě krajského projektu rekonstrukce silnic III. tř. v katastru městyse,
- návrh rozpočtového opatření č. 2/2016,
- projednání žádosti nájemců nákupního střediska na snížení nájemného,
- majetkové záležitosti a další.
V pondělí 13. června se v obřadní síni Úřadu Městyse Machov uskutečnilo 4. veřejné zasedání
zastupitelstva v letošním roce. Na programu jednání byly následující záležitosti:
- informace o vývoji výběrového řízení na pronájem restaurace Obecní dům,
- schválení rozpočtového opatření č. 2/2016,
- schválení závěrečného účtu městyse za rok 2015,
- schválení Smlouvy o právu provést stavbu – rekonstrukce krajské komunikace po obci,
- informace o změně zákona – zákaz povolování výjimek ze zákazu rušení nočního klidu,
- majetkové záležitosti a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Červenec: 1.-2.7. – Broumovská pouť – koncert Precedens a dalších kapel, ohňostroj
1.-6.7. – Pivní slavnosti ve Velkých Petrovicích
1.7. – Za úplňku – divadlo v areálu penzionu Kačeří v Lachově, 20:30 hod.
2.7. – Machovská kopačka – turnaj v malé kopané na hřišti FO Jiskra Machov
2.7. – Folkové Ostrovy – folk a country festival v Bražci na Ostrovech (R. Křesťan
a Druhá Tráva, Pavlína Jíšová, Bohadlo Band, R. Tomášek a další)
2.7. – Za poklady Broumovska – koncert v kostele v Otovicích, 18 hod.
16.7. – Běh na Hvězdu
16.7. – Za poklady Broumovska – koncert v kostele ve Vernéřovicích, 18 hod.
19.-23.7. – Malé letní divadelní – klášter Broumov (přehlídka divadel)
23.7. – Oslavy 60 let založení fotbalu v Machově – fotbalové hřiště
23.7. – Nanovor – taneční zábava na hřišti FO Jiskra Machov od 20 hod.
23.7. – Za poklady Broumovska – koncert v kostele v Adršpachu, 18 hod.
30.7.- Za poklady Broumovska – koncert v kostele v Martínkovicích, 18 hod.

30.7 –6.8. – Jiráskův Hronov

5. Stomatologická pohotovost v červenci 2016
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červenci 2016 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
2. - 3. 7.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
775 717 666
5. - 6. 7.
MDDr. Houštěk. ZS Machov
602 333 466
9. - 10. 7.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
16. - 17. 7.
MUDr. Kopecký, 17.listopadu,Police n.M.
602 304 594
23. - 24. 7..
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
30. - 31. 7.
MUDr.. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
491 502 425

6. Oslavy 60 let machovského fotbalu

7. Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana životního
prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice
nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se
krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i
značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno
hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní
rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc.
Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také proto,
aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly
zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu
důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů
přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla,
podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů. Recyklace může pro obce
znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované firmě, která si
nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela
zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát:
umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané
z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například
rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro náš městys zajišťuje již 5 let kolektivní systém EKOLAMP, který
v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá na provoz sběrného místa, zajišťuje
přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří městys

Machov finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit za likvidaci nebezpečných
odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat kolem 5 miliónů
kusů zářivek a výbojek. To představuje 25 - 30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o
objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu našeho města
a nevyhazujte úsporky do koše.
Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.

8. Otevření restaurace Obecní dům
Noví nájemci restaurace Obecní dům v Machově oznamují široké veřejnosti, že provoz byl
zahájen v pondělí 20. června. Provozní doba je stanovena od 10:00 hod. do 20:00 hod. každý den
(pátky a soboty možnost pozdější zavíračky dle zájmu hostů). K obědu (doba vydávání od 11:00 hod.
do 14:00 hod.) budou připravována dvě hotová jídla a polévka. Po 14. hodině budou k jídlu k dispozici
pouze minutky. Pokud jde o pivo, čepuje se Kozel 11° , Kozel černý 10° a Radegast světlý 12°..
Přijďte podpořit opětovný „rozjezd“ restaurace na náměstí.

9. Inzerce

Na začátku června se při stěhování zaběhl modrooký kocourek rasy RAGDOLL barvy bílé kávy.
Pokud ho někdo zahlédl nebo ví, kde se nachází, zavolejte prosím na tel.: 730 955 490 – odměna.
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