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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým usnesením č. ZK/4/193/217 ze dne 27. 3. 2017
schválilo žádost městyse Machov o dotaci z Programu obnovy venkova 2017 na doplnění veřejného
osvětlení v obci. Dotace bude poskytnuta jako investiční ve výši 439.700,- Kč a jako neinvestiční ve
výši 9.000,- Kč. Konkrétně budou přidělené finanční prostředky použity na doplnění veřejného
osvětlení v Nízké Srbské za bývalým internátem, na zadní cestě od fotbalového hřiště směrem k
Machovu, na cestě ke katolickému hřbitovu, na nově projektované cestě v lokalitě "Záduší", na zadní
cestě za Bolkovými v Nízké Srbské, u Friedových v Nízké Srbské, na cestě k bývalému koupališti (u
pily) a na zadní cestě (za potokem) od Mazurkových k Notkovým. Nyní probíhá výběrové řízení na
zhotovitele a realizace projektu je naplánována na letošní rok s dokončením nejpozději do 30. 11.
Doplnění veřejného osvětlení schválilo zastupitelstvo městyse zejména s cílem zvýšit bezpečnost
obyvatel a zároveň zlepšit úroveň dodržování veřejného pořádku i ochrany majetku v obci.
Další získanou podporou od Královéhradeckého kraje je schválení žádosti o dotaci na
profesionalizaci svazků obcí – Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka, jehož členem je i městys
Machov, získal pro letošní rok částku 40.000,- Kč na úhradu části výdajů spojených s odměňováním
výkonného ředitele svazku a účetní svazku.
Máme za sebou více než třetinu letošního roku a za tak dlouhé období se již dá alespoň přibližně
předvídat, jak si náš městys stojí z pohledu dodržování rozpočtované výše příjmů i výdajů letošního
rozpočtu. Výdaje městyse se zatím vyvíjejí podle předpokladů a neregistrujeme žádnou větší hrozbu
překročení jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby. Pokud jde o příjmovou část rozpočtu, jež je
tvořena zejména podílem městyse na celostátním výběru sdílených daní, registrujeme celkem příznivý
vývoj spočívající v navýšení podílu městyse Machov na těchto daních o přibližně 350 tis. Kč oproti
minulému roku. Lepší výběr sdílených daní proti minulému roku je především u DPH, částečně pak
i u daně z příjmů právnických osob i u daně z příjmů fyzických osob.
Ve druhém květnovém týdnu se rozběhly práce na realizaci akce „Doplnění technologie ČOV
Machov“. Momentálně probíhají zejména zemní práce spočívající ve zhotovení provizorního nátoku
odpadních vod na ČOV tak, aby na stávajícím řádném nátoku mohly být nainstalovány nové
technologie předčištění, aniž by došlo k ohrožení čištění splaškových vod na čistírně. Aktuální platný
harmonogram prací počítá s dokončením celého projektu do konce června letošního roku.
Definitivně dokončen byl naopak projekt budování splaškové kanalizace v obci, kdy poslední
akcí bylo dokončení úprav povrchu místní komunikace od parkoviště pod náměstím směrem ke
Kukuldě. Firma Dudek z Přibyslavi za pomoci subdodavatelských firem (Strabag, Pagačovi Machov
atd.) zajistila rozšíření komunikace zrušením zeleného pásu mezi chodníkem a silnicí, osazení nových
silničních obrubníků, vybudování parkovacích zálivů a položení nového živičného povrchu.
Další jednání proběhla na úřadu městyse v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí krajských
komunikací v Machově. Dne 2. května navštívil Machov na žádost některých našich spoluobčanů
první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček a při neformální diskusi
s nimi byly opět probírány možné problémy související s realizací uvedeného krajského projektu.
Mimo jiné konstatoval, že projekt bude v každém případě realizován a je možno diskutovat pouze
o realizaci různých bezpečnostních prvků i o spolupráci kraje a městyse při jejich projektování i
zhotovení. Za městys Machov jsem seznámil 1. náměstka hejtmana s probíhajícími jednáními ohledně
návrhů městyse na snížení projektované povolené rychlosti po Machovské Lhotě či se snahou
vybudovat na základě připomínek občanů chodníky v některých problematických místech obce, pokud
to technické podmínky umožní. Právě projednání možnosti změny projektu z hlediska osazení
silničních obrubníků jakožto předpoklad pro zhotovení chodníků bylo předmětem další schůzky, která
se uskutečnila na úřadu městyse ve středu 17. 5. za účasti náměstka SÚS Ing. Koutníka a zástupce
projekční firmy, která projektuje rekonstrukci krajské komunikace po naší obci. Náš návrh na
vyprojektování chodníků musí být posouzen z pohledu dodržení platné legislativy a zejména
z pohledu možnosti odvodnění vozovky. Nezanedbatelná je také otázka ceny, a to jednak za projekční
práce, ale zejména za vybudování chodníků, kdy zastupitelstvo bude muset posoudit, zda a kdy na to
obecní rozpočet bude stačit. SÚS jakožto investor akce v žádném případě zhotovení chodníků ani
jejich projektování hradit nebude, vše tedy závisí na možnostech našeho obecního rozpočtu.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 4. 2017 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.084 obyvatel. V průběhu dubna se přihlásili 3 občané.

Společenská kronika
V měsíci květnu 2017 oslavil významné životní jubileum náš spoluobčan pan Josef Svoboda
z Machovské Lhoty – dožil se 80 let. Oslavenci přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let života.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 26. 4. a dne 25. 5. proběhly další porady starosty se zastupiteli. Na programu jednání byly
následující záležitosti:
- návrh rozpočtového opatření č. 1/2017,
- výběr TDI (technický dozor investora) a koordinátora BOZP pro realizaci projektu „Naučnou
stezkou k přírodním a historickým památkám“ (parkoviště Řeřišný),
- majetkové záležitosti (pronájmy a propachtování nemovitostí, prodej a odkup pozemků,
záměry prodeje pozemků),
- projednání nabídky krajského úřadu na přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017,
- projednání návrhu na uzavření mateřské školky v době letních prázdnin,
- projednání návrhu pravidel pro přijímání žáků do MŠ Machov,
- informace o zápisu žáků do 1. ročníku ZŠ Machov,
- informace k projektu rekonstrukce krajských komunikací po Machově – návrh na doplnění
chodníků v obci, informace z jednání o změně rychlosti v jízdě po realizaci projektu,
informace o jednání s 1. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje ……
- žádost nájemce restaurace Obecní dům o změnu podmínek pronájmu,
- informace o výsledku Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016,
- návrh Závěrečného účtu městyse Machov za rok 2016,
- informace o získání dotace na doplnění veřejného osvětlení v obci od Královéhradec. kraje,
- projednání zadání zakázky – Zpracování projektové dokumentace pro vybudování místní
komunikace v lokalitě Záduší, informace o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu,
- informace o průběhu realizace akce „Doplnění technologie ČOV Machov“,
- rozvoj turistiky – zhotovení turistických vizitek městyse Machov ve spolupráci s majitelem
restaurace „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě, návrh na zřízení turistické trasy ke křížku „Na
Peteráku“ a do Sedmákovic,
- informace o dokončení úprav místní komunikace od náměstí ke Kukuldě po vybudování
kanalizační stoky E3,
- informace o dosud nepřipojených nemovitostech ke kanalizačnímu řadu ukončeném ČOV,
- změna projektu „Separace komunálního odpadu v městysu Machov“,
- informace z krajského sněmu Sdružení místních samospráv ČR,
- žádost organizace Linka bezpečí o příspěvek na činnost a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Červen: 1.6. – Obr Dobr – kino Police nad Metují od 17,30 hod.
3.6. – Dětský den „Na Kopci“ – pořádá SDH Machovská Lhota
3.6. - Bladex – taneční zábava na hřišti v Nízké Srbské, pořádá SDH od 20 hod.
10.6. – Polická zelňačka – soutěž ve vaření zelňačky s doprovodným programem
10.6. – Požární soutěž o Bělský džbánek – od 14 hod. u rybníka v Bělém
10.6. – Taneční zábava – u rybníka v Bělém od 20 hod., hraje místní skupina MOP

10.6.- Pivofest Trutnov – 16 pivovarů, No Name, Komunál, Heebie Jeebies, PSO ….
17.6. – Broumovská kytara – rockový festival na dětském hřišti v Broumově
17.6. – Svatojánský jarmark na rynku ve Žďáru nad Metují
17.6. – Běh z Police do Police, pořádá DSO Policko – v 10 hod. z autobus. nádraží
19.6. – Představení knihy pí. Koudelkové s fotografiemi p. Stillera – úřad v 16 hod.
24.6. – Tour de Torpédo – recesistická akce v Nízké Srbské od 14 hod.

5. Stomatologická pohotovost v červnu 2017
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červnu 2017 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
3 . - 4. 6.
MUDr. Neoral ml., ZS Police nad Metují
603 333 427
10. - 11. 6.
MUDr. Farná, Tyršova 327, Police n. M.
491 512 277
17. - 18. 6.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084
24. - 25. 6.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844

6. Nabídka pronájmu hasičské zbrojnice
SDH Nízká Srbská společně s Městysem Machov nabízí možnost pronájmu hasičské zbrojnice
v Nízké Srbské, vhodné k rodinným oslavám, setkáním přátel, prezentacím, atd. Kapacita plně
vybavené společenské místnosti s kuchyní je cca 45 osob, nekuřácké prostředí. Cena pronájmu činí
800,- Kč. Pro bližší informace kontaktujte Tomáše Macuru, tel. 737858255, nebo navštivte internetové
stránky www.sdhns.estranky.cz

7. Taneční zábava v Nízké Srbské
SDH Nízká Srbská pořádá na hřišti v Nízké Srbské dne 3. 6. 2017 od 20 hod. první letošní
venkovní taneční zábavu, tentokráte se skupinou Bladex. Jedná se o vynikající rockovou skupinu
z Rychnova nad Kněžnou a věříme, že udrží vysoký standart naší tradiční akce. Tímto Vás srdečně
zveme jak na rockovou muziku, tak i na klasické občerstvení.
Výbor SDH Nízká Srbská, www.sdhns.estranky.cz

8. Tour de Torpédo – 24.6.
Dovolte nám pozvat vás na 21. ročník cyklistického recesistického závodu Tour de Torpédo, který
se koná opět poslední sobotu v červnu, tj. 24. 6. 2017 u Hospody U Božky. I letos zachováme
osvědčený harmonogram akce a nabídneme vám bůček na lorně, grilovanou kýtu a klobásy z udírny.
Točit se budou min. dva druhy piv a kofola. Nebude chybět domácí nápoj „Poser se“. Po ukončení
závodu zahraje k poslechu a tanci skupina Ledvin Stones. Vstupné na akci se samozřejmě neplatí.
A protože se jedná hlavně o sportovní akci, je třeba uvést pravidla účasti: věk 18 let a více, kolo
s torpédem, uhrazené startovné 70,- Kč. Prezentace závodníků bude probíhat od 13 hod. do 14 hod.
Závodu se může zúčastnit každý, kdo splní podmínky startu - dobová ústroj vítána.
Start jednotlivých kategorií: v 14:15 hod. ženy, 14:23 hod. muži nad 50 let včetně, 14:30 hod. muži
do 50 let, ukončení závodu s vyhlášením výsledků bude upřesněno při startu závodu. Každý startující
má občerstvení na občerstvovací stanici zdarma, obdrží pamětní list a pokud bude mít štěstí, tak
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.
Realizační tým Nízkosrbských baronů

9. Dětský den „Na Kopci“

10. Představení knihy „Byli jsme tam doma“
V pondělí 19. června v 17 hodin bude v obřadní síni úřadu městyse představena nová knížka
Nakladatelství Bor o Českém koutku, nazvaná Byli jsme tam doma, která zachycuje životní příběhy
dvacítky kladských Čechů a vzpomínky na jejich dětství a rané mládí v této oblasti. Jejich výpovědi
jsou přepsány tak, aby zachycovaly typickou nářeční mluvu, ale zároveň byly srozumitelné i čtenářům
odjinud. Všechna tato vyprávění mají nenahraditelnou dokumentární hodnotu, protože přibližují nejen
každodenní život v Českém koutku, ale osvětlují i události na konci války - to vše očima těch, kdo byli
přímo v centru dění. Jak už jsou čtenáři těchto knih zvyklí, i tuto nejnovější doprovází množství
dobových i současných fotografií a dalších obrazových dokumentů.

Do první fáze přípravy této edice se velmi intenzivně zapojil pan Jan Stiller, kterého připomínají
staré pohlednice z jeho sbírky, tvořící výraznou část obrazového doprovodu knihy. Ta vychází při
příležitosti prvního výročí jeho úmrtí a je věnována jeho památce.
Autorka knihy Eva Koudelková srdečně zve na prezentaci knihy všechny, kdo mají o tuto
problematiku zájem a těší se na setkání nejen s nimi, ale i se všemi, kdo se s ní podělili o svoje
vzpomínky a de facto se tak stali spoluautory knihy. Ostatně nejvíce jich je z Machova, z Bezděkova,
nebo z Police nad Metují, takže nebudou muset vážit dalekou cestu.
Knihu bude možné na místě zakoupit, všichni „spoluautoři“ dostanou autorský výtisk zdarma.

11. Cyklobusy po zimě opět startují své motory
Přinášíme dobrou zprávu pro všechny milovníky cyklistiky a turistiky. V sobotu 3. června
opět nastartují své motory obě linky cyklobusů, které vás celé léto budou vozit po Kladském
pomezí a až za hranice s Polskem. Cyklobusy budou jezdit do 30. září v sobotu, neděli a ve
svátky a v době letních prázdnin každý den.
Tradičně vyjedou dvě linky, kterými se můžete svézt – červená a modrá. Delší červenou linkou se
dostanete z Hradce Králové až do Horní Malé Úpy na Pomezní boudy. Mezi tím však linka staví
například ještě v Jaroměři, a tak můžete i se svým kolem zavítat do pevnostního města Josefov. Dále
má zastávku v České Skalici, které je perfektním výchozím místem pro návštěvu Babiččina údolí nebo
se odtud můžete projet po nové cyklostezce kolem vodní nádrže Rozkoš. Vystoupit můžete
v Adršpachu a objet si tak skalní města a díky zastávce v Jívce či Radvanicích se snadno dostanete
rovněž do Jestřebích hor a oblíbeného výletního cíle měděného dolu Bohumír.

Jednou z důležitých zastávek je také město Náchod, odkud se nabízí hned několik možností na
váš cyklovýlet. Nicméně cyklobus přijíždí do Náchoda právě včas, abyste mohli v případě zájmu
přestoupit na druhou modrou linku cyklobusu, která bude návštěvníky vozit po celou sezonu přes
polskou Kudowu Zdrój a Karłów do Broumova. Zde se nabízí výlet k poutní bazilice do Wambierzyc,
kde cyklobus také staví, nebo se ze zastávky v Karłówe či Radkówe vydejte na kole přes Božanov a
Martínkovice za exotickými zvířátky na broumovskou farmu Wenet. Modrá linka bude v době letních
prázdnin jezdit v pracovních dnech pouze na Karłów, v sobotu, neděli a o svátcích až do Broumova.
Ke svým výletům si nezapomeňte v informačních centrech vyzvednout připravené letáky
s jízdními řády a také praktické mapy s cyklotrasami v Kladském pomezí.
Provoz cyklobusů každoročně organizuje a propaguje společnost Branka, o.p.s. Jízdní řády
cyklobusů a tipy na výlety naleznete na www.kladskepomezi.cz. Regionem projíždějí i další linky
cyklobusů do Orlických hor. Více se o nich dozvíte na www.euro-glacensis.cz.

12. Rekonstrukce vedení vysokého napětí v Machově
Upozorňujeme občany, že v období od 1. června do 30. září 2017 bude v obci probíhat
kompletní oprava nadzemního vedení vysokého napětí. V rámci opravy bude provedena výměna
stávajících podpěrných bodů (sloupů), výměny vodičů, konzol a izolátorů včetně odboček ke
stávajícím trafostanicím. Jedná se o výměnu technické infrastruktury, která bude realizována v souladu
s příslušnými ustanoveními stavebního zákona.
V rámci oprav v mnoha případech dojde i k odstranění nebo úpravě stromů a porostů tak, aby
byly dodrženy příslušné předpisy a normy ve smyslu energetického zákona. Práce budou probíhat na
téměř celém území obce – od trafostanice u ČOV po trafostanici v Machovské Lhotě a od trafostanice
u Foglarových po trafostanici v Bělém.
Všichni vlastníci dotčených pozemků byli v rámci přípravy projektu osloveni k udělení souhlasu
vstupu na pozemky a nyní jsou obesíláni znovu oznámením o zahájení prací.
Při připojování trafostanic bude docházet ke krátkodobým odpojením elektrické energie,
takže tímto správce sítě žádá občany o pochopení a shovívavost.
Montážní práce bude provádět firma Elektro – Comp spol. s r.o. Česká Skalice. Případné
nejasnosti, problémy a dotazy zodpoví zástupci této firmy – Ladislav Bůna (mobilní telefon
777 089 883) a Miroslav Smrček (mob. 773 787 688).
Za úřad městyse Ing. Kryl
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