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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. Z mého pohledu i z pohledu celého
městyse Machov začal určitě pozitivně ve věci vývoje soudního sporu mezi SFŽP ČR a naší obcí
o náhradu 18,5 mil. Kč úroků v souvislosti se stavbou kanalizace a ČOV v minulosti. Jak jsem
informoval už v listopadovém vydání Zpravodaje, Okresní soud v Náchodě rozhodl o promlčení
nároku fondu na 15,8 mil. Kč. S napětím jsme očekávali, zda se ve stanovené lhůtě fond odvolá či
nikoliv. Zhruba v polovině ledna vypršela lhůta pro odvolání a po konzultaci u soudu jsme zjistili,
že se SFŽP proti výroku o promlčení části svého nároku neodvolal. Myslím, že to je veliký úspěch
pro celou obec po našem čtyřletém boji u několika různých soudů. Podstatně se tak zmenšila hrozba
dalších splátek z našeho rozpočtu, které by ve výši požadované fondem zabrzdily možnost investic
a rozvoje obce na další dlouhé roky. Ve hře tak zůstává ještě 2,7 mil. Kč, které jsme podle rozhodnutí
okresního soudu povinni uhradit ve lhůtě půl roku od nabytí plné moci rozsudku. Celou tuto záležitost
jsme analyzovali s naším právníkem a následně podrobně projednali v zastupitelstvu. Po zvážení všech
možných rizik a možností dalšího vývoje se zastupitelstvo rozhodlo podat odvolání proti výroku
o úhradě 2,7 mil. Kč ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Jednak tím oddálíme termín povinnosti
uhradit tuto částku fondu, jednak se pokusíme ještě přesvědčit krajský soud o našem názoru na
oprávněnost nároku fondu na zbylých 2,7 mil. Kč úroků. Dle názoru právníka tu určitá šance na
změnu výroku okresního soudu existuje a proto se pokusíme ještě zmírnit dopad této letité kauzy na
financování obce. Teprve čas a výrok odvolacího soudu ukáže, zda náš názor byl správný či nikoliv.
11. a 12. ledna se uskutečnilo první kolo historicky první přímé volby prezidenta ČR. V městysu
Machov byla otevřena volební místnost v obřadní síni úřadu. Z celkového počtu 896 oprávněných
voličů přišlo k volební urně 592, z toho platných hlasů bylo 589, to je 66,07 %. Volební účast tak byla
mírně nad celostátním průměrem. Výsledky prvního kola v Machově byly následující:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karel Schwarzenberg
Jiří Dienstbier
Ing. Jan Fischer, CSc.
Ing. Miloš Zeman
Prof. JUDr. Vladímír Franz
MUDr. Zuzana Roithová, MBA
Taťana Fischerová
MUDr. Přemysl Sobotka
Ing. Jana Bobošíková

170
98
81
79
46
44
30
21
20

28,86%
16,64%
13,75%
13,41%
7,81%
7,47%
5,09%
3,57%
3,40%

Po sečtení hlasů v celé naší republice postoupili do druhého kola prezidentské volby kandidáti na
prvních dvou místech, což byli Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.
Ve dnech 25.-26. ledna se uskutečnilo druhé kolo prezidentské volby. V Machově tentokrát přišlo
volit 547 voličů, což je 61% z celkového počtu oprávněných voličů. Po kontrole a sečtení 544
platných hlasů bylo pořadí následující: - Karel Schvarzenberg 329 hlasů tj. 60 %
- Ing. Miloš Zeman
215 hlasů tj. 40 %.
Celostátně, jak již jistě všichni víte, zvítězil Ing. Miloš Zeman s 54,8 % hlasů.
Pokud jde o další události či jednání z přelomu roku, určitě si zaslouží pozornost následující:
- dne 19.12. proběhlo na úřadu městyse výběrové řízení – otevírání nabídkových obálek – na
nejvýhodnější nabídku zpracování dalšího stupně projektové dokumentace na akci „Dostavba
splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě“. Do výběru se přihlásily
čtyři firmy, z nichž jedna byla z výběru vyloučena pro nesplnění podmínek výběrového řízení.
Porovnávány byly tedy tři nabídky firem Multiaqua Hradec Králové, Sindlar Group Hradec Králové
a AgPol Olomouc. Rozhodujícím kritériem byla nabídková cena a z uvedených firem zvítězila se svojí
nabídkou společnost Sindlar Group s.r.o. z Hradce Králové, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo.

- v pátek 11. ledna uspořádalo zastupitelstvo a úřad městyse již 5. Machovský obecní ples. Letos se
zúčastnilo pouze 105 platících návštěvníků, což je oproti loňskému roku pokles téměř o třetinu..Přesto
se ples dle ohlasů veřejnosti vydařil. Obě kapely (EMMA a COMBO 2) se střídaly na pódiu až do třetí
hodiny ranní, na parketu bylo dost místa pro tanečníky, pozitivně byla hodnocena i tombola, ve které
se letos sešlo přesně 200 většinou hodnotných cen. Podle posledních propočtů nakonec ples vyšel
i finančně v mírném zisku. To je pro zastupitelstvo dobrá zpráva, neboť pro pořádání obecního plesu
jsme si dali požadavek, aby se lidé dobře bavili a abychom ples nemuseli dotovat z obecního rozpočtu.
Myslím, že s oběma podmínkami jsme se i v letošním roce vypořádali dobře a už přemýšlíme, co
změnit pro příští rok, aby spokojenost návštěvníků i pořadatelů byla ještě větší.
- 20. ledna tomu byl přesně jeden rok, kdy došlo v Machově ke zřícení zdi hřbitova. Celý rok jsme této
záležitosti věnovali velké úsilí a snažili se komunikovat o způsobu řešení s různými církevními
institucemi. Bohužel do dnešního dne se nepodařilo dosáhnout dohody o způsobu obnovy zdi. Podle
poslední informace z Biskupství královéhradeckého se na místě byl podívat jak pracovník pojišťovny,
tak soudní znalec v oboru staveb, ale výsledek ve smyslu částečné úhrady škodní události od
pojišťovny či spoluúčast církve na obnově zdi se zatím nejeví pozitivně. V těsné souvislosti s tímto
případem probíhalo i jednání s Biskupstvím královéhradeckým o možnosti převedení či odprodeje
pozemků hřbitova, stavby hřbitovní zdi a stavby márnice do vlastnictví městyse Machov. Dle
rozhodnutí biskupství, které jsme obdrželi před koncem minulého roku, však tato instituce nabízí
k převodu na městys pouze pozemek hřbitova, hřbitovní zeď a márnici. Další okolní církevní
pozemky, zejména přístupovou komunikaci ke hřbitovu, prostor před hřbitovem a pozemek na kterém
stojí trafostanice, biskupství prodat odmítá. Záporné stanovisko jsme obdrželi i na žádost o odkup části
sousední louky, kde jsme chtěli zřídit alespoň malé parkoviště pro přijíždějící návštěvníky hřbitova.
Po projednání v zastupitelstvu bylo rozhodnuto znovu oslovit tuto instituci s naším návrhem na odkup
alespoň přístupové cesty (chtěli bychom ji vyasfaltovat) a pozemku před hřbitovem. Bez těchto
pozemků zatím zastupitelstvo odmítá převzít hřbitov se zdí a márnicí do svého majetku a tyto
nemovitosti tak nadále zůstávají majetkem církve.
- 21. ledna proběhl zápis dětí do 1. třídy naší školy. K zápisu se dostavilo 10 dětí, zapsáno bylo všech
deset. Z devátého ročníku letos odejde 6 dětí, takže by stav žáků v naší škole mohl opět po delší době
vzrůst. Záleží ovšem ještě na tom, kolik dětí odejde po absolvování páté třídy na víceletá gymnázia.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 12. 2012 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 076 obyvatel. V průběhu prosince – se narodili
2 občánci
- odstěhovali se 2 občané

Vybírání místních poplatků v Bělém
Pro občany Bělého jsme připravili i letos speciální termín ve čtvrtek 21. února 2013
od 14 hod. do 15.30 hod., kdy mohou místní poplatky pro rok 2013 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.

Nalezený pes
Dne 5. ledna tohoto roku byl v Machově nalezen pes střední velikosti, černý s hnědými a bílými
skvrnami, s delší hustou srstí, odrostlé hravé štěňátko (max. 1,5 roku). Má obojek bez známky.
Je nekonfliktní, čistotný, nic neničí, snáší děti i kočky. Pokud by se našel majitel, nebo člověk, který
by měl o psa zájem, volejte tel. č. 737 787 061.

Dovolená praktického lékaře
Ordinace praktického lékaře v Machově oznamuje všem pacientům, že MUDr. Maršík
bude ve dnech 11. – 15. 2. čerpat dovolenou a dne 28. 2. nebude ordinovat z důvodu účasti na
semináři. V těchto termínech tedy nebude ordinovat ani v Machově, ani v Hronově. Nutné
případy ošetří MUDr. Zemanová ve firmě Wikov Hronov.

3. Stomatologická pohotovost v únoru
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci únoru 2013 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
- 2. – 3.2.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381

- 9. - 10.2.
- 16.- 17.2.
- 23.- 24.2.

MUDr. Růžička, Poliklinika Broumov
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
MDDr. Houštěk, poliklinika Broumov

603 479 084
491 524 334
602 333 466

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 19. 12. 2012 se uskutečnilo poslední veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v roce
2012. Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- rozpočtová opatření č. 5/2012
- schválení rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2013
- schválení veřejné finanční podpory místní organizaci Českého svazu včelařů
- schválení finančního daru pro FO TJ Jiskra Machov a BKL Machov (příjmy z loterií)
- majetkové záležitosti
- informace o průběhu výstavby sociálního zázemí Obecního domu,
- příprava obecního plesu,
- Integrovaná strategie území MAS Stolové hory,
- informace z jednání Rady SMS ČR,
- příprava voleb prezidenta republiky,
- informace o dopisu Biskupství královéhradeckého ohledně převodu pozemků (hřbitov a okolí),
- informace o průběhu soudního jednání mezi SFŽP ČR a městysem Machov.

5. Kulturní a sportovní akce
Únor: 9.2. – Ples fotbalistů, pořádá FO TJ Jiskra Machov, 20 hod., hudba Proměny
9.2. – Republikové kvalifikační závody v severské kombinaci žactva a Krajský přebor
ve skoku na lyžích žactva – pořádá BKL Machov, začátek skokanské části
v 10,00 hod. na Hůrce.
12.2. – Masopustní průvod po Machovské Lhotě – v 15,30 hod. od mostu na Řeřišný
19.2. – Elba a Sicílie očima Ctibora Košťála – Kolárovo divadlo, 19 hod., cestopisná
přednáška + fotografie a videa
23.2. – Krajský pohár v běhu na lyžích pro všechny kategorie – pořádá BKL Machov,
areál v Dolečku, start první kategorie v 9,30 hod.
23.2. – Ples hasičů, pořádá SDH Nízká Srbská, Obecní dům. 20 hod., hudba PP,
Vyjížďka „PO STARU“ – BKL Machov – vyjížďka na lyžích v dobových úborech,
- uskuteční se v případě příznivého počasí druhou únorovou neděli, nebo třetí
únorovou sobotu odpoledne, bližší informace na www.bklmachov.eu

6. Tříkrálová sbírka 2013
Tak jako každým rokem, tak i letos proběhla v Machově, Bělém, Lhotě a N. Srbské Tříkrálová
sbírka ve prospěch Charity České republiky. Jednotlivé skupinky po obci chodily ve dnech 4. a 5.
ledna. Chci tímto poděkovat všem dospělým i dětem za ochotu, se kterou se této akce ujali. Sbírky se
letos v naší obci zúčastnilo 5 skupinek:
- první skupinku v Nízké Srbské doprovázel Vladimír Scholz, 3 králové byli Alena Maryšková,
Alena Horáková a Lucie Formanová;
- druhou skupinku v Bělém měla na starosti paní Jana Jirmanová, třemi králi byly Kristina
Škopová, Nikola Škopová a Ellen Kylarová,
- třetí skupinku doprovázela paní Věra Bolková, třemi králi byli Luboš Matěna, Aneta
Lokvencová a Anežka Bolková,
- čtvrtou skupinku v Machovské Lhotě doprovázela paní Ludmila Kujínková, králové byli
Martin, Tereza a Tomáš Kujínkovi;
- pátou skupinku jste mohli vidět okolo náměstí a na Kopci. Doprovázela ji Mgr. Ludmila
Čížková, 3 králové byli Adéla Čížková, Matěj Hilman a Jiří Šulc.
Děkujeme všem, kteří se do této sbírky zapojili a přispěli na dobrou věc. V letošním roce se
vybralo 22.350,- Kč. Vřelé díky!!!
L. Kujínková

7. Inzerce

8. Nabídka pronájmu společenské místnosti
Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská s Úřadem městyse Machov nabízí jak soukromým
osobám, tak i firmám
zapůjčení společenské místnosti se zařízením v hasičské zbrojnici
v Nízké Srbské
K vybavení patří plně zařízená kuchyň, společenská místnost plně vybavená pro soukromé
oslavy, srazy, večírky a různé přednášky či školení. Kapacita je 55 míst k sezení.
Objednávky a další informace získáte u Tomáše Macury na tel. 606 536 335 a na stránkách
www.sdhns.estranky.cz

9. Vostatkovej maškarní průvod
Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a pan Norbert Wintr, pořádaj

v úterý dne 12.února 2013

„Vostatkovej maškarní průvod“
krz celou Lhotu, až do Nouzina,
za laskavýho přispění a pochopení
Úřadu městyse Machov a Kvíčerouský pekárny

a veselici na sále u Lidmanů s hudbou pana Emila Maryšky
Po celý cestě bude vyhrávat tradičně dechouka

„Broumovanka“

Začátek bude u mostku na Řejšnej v 15.30
Z vozu se budou prodávat túze dobrý jitrnice řeznika pana Hampla z Trutnova, po
kerejch se voblizuje i sám Krakonoš.
K máni budou i předobrý, pořánně cukrovaný koblihy, kerý jediný na sjetě umí upíct
Kvíčerouská pekárna z Police.
Veškerý vobecenstvo z širokýho vokolí,na tu slávu do Lhoty, dovolujeme si
s úctou pozvat. Špalír, aby pořánnej kolem cesty zmáklo, na průvod mávalo
a kořaukou nepančovanou v dobrý náladě porád pryč udržovalo.
Soukromý a uzauřený zábavy v hospodě se može účasnit každej, kdo se jen
malinko vochomejtne kolem průvodu.

10. Běžecký okruh v Dolečku
BKL Machov začátkem letošního roku zdokonalil osvětlení 1500 metrů dlouhého
běžeckého okruhu v Dolečku a rozšířil jeho provoz. Večerní osvětlení okruhu je v provozu:
- v pondělí od 17.00 do 18.30 hodin,
- v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 18 do 19 hodin.
V případě špatných sněhových podmínek naleznete informace o provozu na stránkách
www.bklmachov.eu.
Stanislav Jirásek
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