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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
ve dnech 23. a 24. května se v Machově, tak jako na území celé Evropské unie, uskutečnily volby
do Evropského parlamentu. Souhrnné výsledky již určitě znáte ze sdělovacích prostředků, tak se zde
pouze několika údaji vrátím k výsledkům přímo ve volebním okrsku Machov. Volební účast v těchto
volbách v rámci republiky byla historicky nejnižší (18,2%), v Machově byla ještě nižší – voleb se
zúčastnilo pouze 15,84 % oprávněných voličů (141 z 890 oprávněných voličů). Volební výsledek
v Machově byl následující:
1. TOP 09 a Starostové – 32 hlasů,
2. Ano 2011 – 28 hlasů,
3. až 5. ODS, ČSSD, KDU ČSL - po 17 hlasech
6. až 8. KSČM, Úsvit, Strana zelených – po 5 hlasech.
Ostatní strany nezískaly více než 5 hlasů.
V pondělí 19. května bylo dokončeno přezkoumání hospodaření městyse Machov za rok 2013.
Přezkoumání provedli pracovníci oddělení kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
a v průběhu kontroly prověřili spoustu činností městyse, účetnictví, hospodaření s majetkem,
dodržování různých zákonů a vyhlášek a v neposlední řadě i průběh výběrových řízení podle zákona
o veřejných zakázkách. Může nás těšit, že kontrola hospodaření obce a vedení s tím souvisejících
agend dopadla bez připomínek, což mě těší letos dvojnásob vzhledem k situaci, kdy se v průběhu
loňského roku měnilo obsazení funkce účetní městyse. Poděkování v tomto směru patří nejen účetním,
ale všem zaměstnancům úřadu, kteří s hospodařením městyse a příslušnými evidencemi přicházejí do
styku. Závěrečný výrok z přezkoumání celoročního hospodaření městyse zní „byly zjištěny méně
závažné chyby a nedostatky“, což je způsobeno jedinou zjištěnou chybou v procesu výběrového řízení
na manažera projektu dobudování kanalizace v Machově – firma Centrum rozvoje z České Skalice,
kterou jsme měli najatou na administrování výběrového řízení, způsobila porušení zákona o veřejných
zakázkách tím, že včas nezveřejnila smlouvu s vítězným manažerem na „profilu zadavatele“.
Pokud jde o projekt dobudování splaškové kanalizace v Machovské Lhotě, Machově a Nízké
Srbské, došlo k dalšímu posunu dokončením výběrových řízení na financující banku a zhotovitele díla.
Dne 7. května proběhlo v sídle firmy RTS Brno, která pro nás administrovala výběr zhotovitele,
konečné vyhodnocení nabídek přihlášených firem. Po vyřazení nabídek, které nesplnily předepsaná
kritéria, nakonec podala nejvýhodnější nabídku firma POHL a.s. Roztoky. S touto firmou byla
podepsána smlouva o dílo na vybudování páteřní kanalizace a nyní ještě proběhne jednání, zda tato
firma využije opčního práva na současné budování kanalizačních přípojek.
Dne 12. května pak byl na úřadu městyse Machov dokončen proces výběrového řízení na financující
banku, který pro nás organizovala firma VRV Praha. Vítězem výběrového řízení na poskytnutí úvěru
na spolufinancování projektu splaškové kanalizace se stala Česká spořitelna a.s., se kterou byla rovněž
sepsána úvěrová smlouva a další související dokumenty (zástavní právo apod.).
V průběhu května nabylo také právní moci stavební povolení na stavbu kanalizace, které vydal Odbor
životního prostředí MěÚ Náchod. Momentálně se ještě zpracovávají podklady pro vydání územního
rozhodnutí na budování kanalizačních přípojek, které bude řešit odbor výstavby MěÚ Police n. Met.
Jakmile bude známo, která firma bude budovat přípojky a bude zkalkulována cena za jejich zhotovení,
začne projednávání s majiteli jednotlivých nemovitostí, které by se na nově budovanou kanalizaci
měli napojit.
Vývoj zaznamenaly i další menší stavební akce plánované na letošní rok. Na přelomu května
a června by firma Repare Trutnov měla provádět opravu částí místních komunikací v Bělém.
Pokud jde o opravu hřbitovní zdi, byla zpracována projektová dokumentace a položkový rozpočet
akce a nyní budou vyzvány stavební firmy k podání cenových nabídek na tuto opravu.
V měsíci květnu městys Machov poprvé využil pro sečení krajnic komunikací a příkopů v obci
nové mechanizace zakoupené v rámci DSO Lesy Policka – hydraulického příkopového ramene. Tato
služba tak pro nás bude nyní mnohem dostupnější než v minulosti, kdy jsme sečení museli objednávat
u SUS Náchod zhruba dvakrát ročně a tato služba byla poměrně nákladná.

Závěrem bych se chtěl zmínit o nenechavosti některých našich spoluobčanů. Že se občas v obci
někomu něco ztratí, to ví každý z nás. Že se ale kradou i státní a obecní symboly, to je na pováženou.
Není to tak dávno, co byl ze stojanu na úřadu městyse odcizen obecní prapor se znakem naší obce.
Nyní se situace opakovala – na státní svátek 8. května byla na úřadu vyvěšena státní vlajka a také ona
ve stojanu nevydržela do následujícího dne. Normálnímu člověku někdy zůstává rozum stát nad
chováním některých obyvatel Machova, kterým se hodí opravdu vše, co není napevno zajištěné.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 4. 2014 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 078 obyvatel. V průběhu dubna – přihlásili se
3 občané
- odhlásili se
2 občané.

Společenská kronika
V měsíci květnu 2014 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Božena
Walterová z Bělého – dožila se 85 let.. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 7. 5. 2014 se uskutečnilo 2. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v letošním
roce. Na programu jednání byly následující záležitosti:
- přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje – DT 2 – oprava hřbitovní zdi,
- projednání návrhu dodatků nájemních smluv na pronájem lesních pozemků městyse pro DSO
Lesy Policka,
- projednání výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby splaškové kanalizace
v Machově, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě.
Dne 12. 5. 2014 se uskutečnilo 3. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v letošním
roce. Na programu jednání byly následující záležitosti:
- projednání výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku „Machov – dostavba splaškové
kanalizace ….. – bankovní úvěr“,
- přijetí úvěru od České spořitelny a.s. na spolufinancování nákladů městyse Machov při
výstavbě splaškové kanalizace,
- majetkové záležitosti (žádost o pronájem pozemku p. Adamcové v Bělém, žádosti o pronájem
zemědělských pozemků firmě Šotola a syn s.r.o. a p. Miloši Hubkovi, schválení změny
podmínek nájemní smlouvy na NS čp. 13, schválení pronájmu bytu v čp. 126)
- projednání žádosti ČSOP Jaroměř o příspěvek na činnost,
- projednání postupu při poptávkovém řízení na zadání opravy hřbitovní zdi a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Červen: 4.6. – Běh od pípy k pípě
7.6. – Nanovor – taneční zábava na hřišti v Nízké Srbské, pořádá SDH od 20 hod.
8.6. – Wihanovo kvarteto – koncert v Pellyho domech, Police
14.6. – Turistický pochod, nordic walking a cyklo, BKL Machov
14.6. – Požární soutěž o Bělský džbánek – od 14 hod. u rybníka v Bělém
14.6. – Taneční zábava – u rybníka v Bělém, hraje BTK od 20 hod.
21.6. – Svatojánský jarmark na rynku ve Žďáře nad Metují
21.6. – Běh z Police do Police, pořádá DSO Policko
28.6. – Tour de Torpédo – recesistická akce v Nízké Srbské od 14 hod.

5. Borský klub lyžařů Machov – zhodnocení sezony 2013-2014
Sezóna lyžařských klubů začíná vždy květnem a končí březnem dalšího roku. V tomto období se
nám podařilo uskutečnit několik velkých i menších akcí jak pro děti, tak pro dospělé a pokračovat
v pravidelných trénincích pro nejmenší každé pondělí, středu a čtvrtek. V přípravce je přes 40 dětí.
Díky tomuto úsilí trenérů se dostavily během roku i skvělé výsledky.
V přespolních bězích vyhrála všechno, kam přijela, Ema Ducháčová v kategorii r. nar. 2006.
Výborně si vedla i další děvčata Natálka Plná, Vendula Kubečková, Verča Dostálová, Simona
Taucová a další. Z kluků obsazovali první místa Lukáš Doležal r. nar. 2006 a Jenda John r. nar. 2005.
Jenda vybojoval pěkné umístění v Borském poháru , který byl republikovým klasifikačním závodem
na umělé hmotě. Ve skoku byl čtvrtý a v severské kombinaci získal bronzovou medaili.
Čtyři děti se na začátku zimy zúčastnily krajského soustředění v běhu na Černé Hoře. To jsme si
v té době ještě mysleli, že s ostatními navážeme na toto soustředění již v domácích podmínkách
v Dolečku, nebo budeme jezdit na Karlow. V Dolečku jsme si ani jednou letos nezajezdili a na
Karlowe, na loukách k Ostré Góře, bylo sněhu s jinovatkou jen pár dnů.
Přes tyto problémy s přípravou se nakonec zimní sezona stala velmi úspěšnou. Ema Ducháčová opět
vyhrála závody ve své kategorii a získala titul Přeborníka KHK a Pohár Královéhradeckého kraje
v kategorii 2006-2007. Jenda John se v kategorii 2004-2005 umístil v Přeboru KHK na druhém místě
a celkově v Poháru skončil na třetím místě . Velký dík všem obětavým trenérkám a trenérům!
Naši muži , David Šrůtek a David Ducháč, si za sněhem odskočili až do Osla, kde absolvovali
zdařilý maraton se čtyřmi tisícovkami startujících. Oba borci skončili ve své kategorii na 34. místě a
shodli se na tom, že takto krásný závod ještě nikdy nejeli. Na Mistrovství KHK klasicky na Mísečkách
byl David Ducháč o vteřinku druhý a David Šrůtek o další vteřinu třetí.
Kvůli nedostatku sněhu Jenda John absolvoval jen jeden závod v severské kombinaci – RKZ
v Lomnici nad Popelkou, kde obsadil 8.místo z 23 závodníků. Skákalo se v Lomnici a běhalo ve
Vrchlabí.
Závodů v krosu se z našeho klubu zúčastňovalo mezi 20-30 závodníky a v běhu na lyžích
polovina.
Z akcí, které jsme pořádali, byla první akce 11.8. 2013 MTB Stolové hory - závody na horských
kolech. Ve všech kategoriích od nejmenší drobotiny na odstrkovadlech až po dospělé závodilo 300
závodníků.
Další velkou akcí byl Borský pohár ve skoku a severské kombinaci žactva a Borský kros s účastí
256 závodníků, z toho 39 z Machova.
V zimě jsme měli pořádat vesnické, středeční i krajské závody v běhu a RKZ ve skoku a
severské kombinaci. Příroda tomu chtěla ale jinak, a tak se nic nekonalo. Únorový večerní závod pro
děti - Běh při pochodních - jsme uspořádali alespoň jako přespolní běh.
Před třemi týdny jsme pokračovali v tradici Struhadla – recesistickém běhu na lyžích po silnici.
Po závodě proběhla zdařilá beseda s naší nejlepší běžkyní Evou Nývltovou Vrabcovou a Jakubem
Jiroutkem o ZOH v Soči.
Na jaře letošního roku jsme uspěli v pěti grantech KHK, které byly zaměřeny na sportování naší
mládeže a na podporu závodů pro širokou veřejnost. Také se nám podařilo získat od rady KHK peníze
na nákup materiálu pod starší skokanskou hmotu, kterou nám darovali v německém Breitenbergu .
V současné době je již můstek K 13 metrů hotov a můstek K 19metrů před dokončením.

Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na naši nejbližší akci, kterou je pochod, nordic
walking a cyklo „Přes machovské vršky“. Startuje se v sobotu 14. 6. 2014 od 8 do 9 hod.
z machovského náměstí . Trasy pro pěší (cca 10 km) i pro cyklo (cca 30 km) opět
povedou naší krásnou krajinou. Těšíme se na Vás.
Borský klub lyžařů Machov

6. Stomatologická pohotovost v červnu 2014
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červnu 2014 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
31.5. - 1.6.
7. - 8.6.
14. - 15.6.
21. - 22.6.
28. - 29.6.

MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
MUDr. Neoralová, Teplice n.M.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
MUDr. Neoral ml., ZS Police nad Metují

491543844
491 581 394
491 541 654
491 582 381
491 541 654

Zubní ordinace v Machově je momentálně nedostupná na pevné telefonní lince, volejte prosím
na telefonní číslo 602 333 466.

7. Taneční zábava v Nízké Srbské – Nanovor
SDH Nízká Srbská si Vás dovoluje pozvat na první venkovní taneční zábavu dne 7. 6. 2014.
Koná se od 20 hod. na hřišti v Nízké Srbské a zahraje rocková skupina Nanovor. 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 18. ročník cyklistického recesistického závodu Tour de Torpédo,
který se koná opět poslední sobotu v červnu, tj. 28. 6. 2014. Zachováme osvědčený harmonogram
akce. Opět vám letos nabídneme bůček na lorně, grilovanou kýtu 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 Ledvin Stones. 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 18. května 2014 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:
- Jakuba Pýchu z Bělého
- Natálii Šilpertovou z Machova
- Annu Kociánovou z Nízké Srbské
- Filipa Koláčného z Machova
- Miroslava Šumpíka z Machovské Lhoty.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské školky
pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

Fotografie z vítání občánků si můžete prohlédnout na webových stránkách městyse Machov
www.machov-obec.cz v sekci Fotogalerie.

10. Inzerce
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