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Prodej chalupy u Police n.Met. …….2,3mil.
Prodej RD v Bělém…………….…….1,2mil.
Prodej kom.haly v Bukovici ………...0.8mil.
Prodej penzionu v Teplicích n.M. … 4,3mil. a další

Ubytování v soukromí v obci Bělý 4km od města Police nad Metují.
- 5 lůžek v samostatné ložnici + případně 2 místa v hlavním pokoji,
- samostatný vchod, možnost vaření ve vybavené kuchyni včetně sporáku, ledničky,
mikrovlnky, varné konvice.
- televize + satelit a WIFI.
- koupelna, WC samostatně pro ubytované.
- možnost venkovního grilování, posezení v hospůdce i dohoda s občerstvením.
- klidné prostředí. Okolní krásná příroda je vhodná pro relax a turistiku.
Telefon 608 280 563

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první letní měsíc a také polovinu prázdnin, řada z Vás už má po dovolené, další se
teprve na volné dny těší. V tomto letním čase průběžně čerpají dovolenou i pracovníci úřadu městyse,
přesto se snažíme průběžně zajišťovat veškeré služby pro obyvatele bez delšího uzavření úřadu.
Někdy je to časově složité vzhledem k tomu, že zároveň probíhají práce na digitalizaci katastru
Machova a Nízké Srbské, při kterých přímo v terénu musí být účasten zástupce městyse a ten pak
často chybí v kanceláři. Většinou se ale vše daří domluvit a požadavky občanů vyřizovat k jejich
spokojenosti.
Nezastavily se ani práce na některých akcích prováděných svépomocí našimi pracovníky,
přestože v tomto letním období zabírá spoustu času zejména sečení veřejných prostranství, hřbitovů a
další podobné činnosti. Práce pokročily hlavně na budování sociálního zázemí za jevištěm sálu
Obecního domu. V minulých dnech byla osazena okna a momentálně probíhá obezdívání vnitřních
stěn. Dále budou postaveny příčky mezi jednotlivými místnostmi, vybudovány rozvody elektřiny a
vody.
V minulých vydáních zpravodaje jsem se pravidelně zabýval problematikou rozpočtového určení
daní. Ve druhé polovině července prošel vládní návrh novely zákona o RUD druhým i třetím čtením
v Poslanecké sněmovně a bylo tak úspěšně završeno téměř pětileté úsilí malých obcí a měst o nápravu
systému rozdělování části vybraných sdílených daní ve prospěch obecních rozpočtů. Na začátku
našeho úsilí byl rozdíl v příjmech na obyvatele v Praze a příjmech na obyvatele v malých obcích více
než šestinásobný, nyní po schválení novely zákona bude pouze trojnásobný. Ani toto není ještě zcela
spravedlivé, ale v rámci možného bylo v současné době dosaženo po složitých vyjednáváních
maximum. Konkrétně pro Machov to znamená, že dřívější roční daňový příděl na jednoho obyvatele
ve výši 7,1 tis. Kč bude po schválení novely zákona 9,2 tis. Kč. V celkovém součtu to bude znamenat
zvýšený příjem do obecního rozpočtu o částku přesahující 2 mil. Kč ročně, ovšem za předpokladu
výběru sdílených daní dle predikce ministerstva financí. Ve svých úvahách však zřejmě budeme muset
být realističtější, neboť daňové příjmy neustále klesají a předpokládaných hodnot zejména v dani
z přidané hodnoty se nedaří dosahovat. Návrh zákona nyní ještě musí projít Senátem, což by se mohlo
uskutečnit v polovině srpna a následně jej musí schválit prezident ČR. Zákon by měl začít platit
od 1. ledna 2013. Od příštího roku by tedy téměř všechny obce, včetně Machova, mohly být méně
závislé na nenárokových dotacích a mohly by mít daleko větší jistotu při plánování investic, oprav
a svého rozvoje. Doufejme, že senát ani prezident již na této skutečnosti nic nezmění.
Do další fáze svého vývoje se dostala také naše snaha o dobudování kanalizace po Machovské
Lhotě a v některých dalších částech Machova a Nízké Srbské. V minulých dnech byla vyhlášena
výzva ministerstva životního prostředí na podávání žádostí o dotace právě na budování a rekonstrukce
kanalizací a ČOV. Tato výzva je zřejmě posední do konce roku 2013, kdy končí současné
programovací období EU. V současné době probíhají intenzivní práce na dokončení naší žádosti
o dotaci na dobudování kanalizace, přičemž předpokládaný objem prací se momentálně pohybuje
okolo 57 mil. Kč a předpokládaná spoluúčast městyse přesahuje 14 mil. Kč. V návaznosti na tuto
kalkulaci zároveň jednáme i s peněžními ústavy o možnosti úvěrování a předfinancování našeho
podílu, což je vzhledem ke všeobecně známým skutečnostem ohledně našeho soudního sporu se SFŽP
ČR mnohdy poměrně složité.
V průběhu července jsme obdrželi vyjádření ministerstva zahraničních věcí v záležitosti vrácení
části našeho území Polsku. V uplynulém roce jsme se snažili rozporovat požadavek ministerstva na
předání více než třiceti hektarů lesních pozemků (v majetku Lesů ČR) v Řeřišném a doporučili jsme
snížit rozsah tohoto opatření na šest hektarů. Stálá komise pro řešení územního dluhu vůči Polsku
z roku 1958 a následně ministerstvo však naše argumenty odmítly akceptovat a trvají na předání
celého původně navrženého území. V odpovědi na zmíněné vyjádření ministerstva jsme se snažili
shromáždit další konkrétní připomínky k uvedenému záměru, ale mám veliké obavy, že ani ty
nebudou dostačující k zabránění uvažované změny státní hranice s Polskem v Řeřišném.
Na přelomu června a července se uskutečnila v Polici nad Metují volební valná hromada
Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka. Na této valné hromadě jsem byl opět zvolen na následující
rok předsedou DSO a členka našeho zastupitelstva Ivana Doležalová byla zvolena členkou kontrolní

komise této organizace, založené za účelem společného hospodaření v obecních lesích obcí Machov,
Suchý Důl, Česká Metuje, Bukovice a města Police nad Metují. Právě díky členství v DSO letos
Machov získá z dotací přidělených svazku další technické vybavení na náš obecní traktor – čelní
nakladač s příslušenstvím (lžíce, paletovací vidle) a v následujícím roce bude z další dotace opravena
lesní cesta v Nízké Srbské ve Rzu. Zároveň ještě usilujeme o nákup příkopového ramena na vyžínání
příkopů, které by sloužilo pro všech pět členských obcí DSO.
V uplynulých týdnech jsme v zastupitelstvu městyse několikrát projednávali návrh města Police
nad Metují na změnu veřejnoprávní smlouvy za vedení přestupkové agendy. Město Police vyčíslilo
náklady na činnost této komise (právník, zapisovatelka, administrativa, telefony…..) a navrhlo zvýšit
poplatek za projednávaný případ z 500,- Kč na 2.000,- Kč. Po složitých jednáních v rámci DSO
Policko i individuálně při prosazování našeho návrhu 1.000,- Kč za případ nakonec došlo v Radě
města Police n. Met. k definitivní shodě na poplatku 1.500,- Kč za projednávaný případ a 500,- Kč za
případ odložený bez projednání. Toto stanovisko Rady bude ještě projednáno na veřejném zasedání
městyse Machov dne 6. 8. 2012, ale nezbude než smlouvu s touto částkou podepsat. V opačném
případě by nás čekalo buď uzavření smlouvy např. v Hronově (podmínky téměř stejné), nebo vedení
přestupkové agendy přímo v Machově, na což však nemáme personální možnosti.
Na závěr bych ještě jednou rád Vám všem popřál hezké prožití letních týdnů s mnoha příjemnými
zážitky a načerpání mnoha sil a energie pro dny, kdy sluníčka a tepla nebude tolik jako nyní.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 6. 2012 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 083 obyvatel. V průběhu měsíce června: se odstěhoval 1 občan
se přistěhoval 1 občan
zemřeli
3 občané
se narodil
1 občánek.

Společenská kronika
V měsíci červenci 2012 oslavil významné životní jubileum náš spoluobčan pan Jaromír Šrůtek
z Machovské Lhoty – dožil se 80 let. Oslavenci byli za všechny spoluobčany pogratulovat členové
našeho zastupitelstva. Ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Dovolená praktického lékaře
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje svým pacientům, že bude čerpat řádnou dovolenou
v období 13. 8. až 24. 8. 2012 - zástup MUDr. Zemanová ve firmě WIKOV Hronov.

Poděkování
Děkujeme tímto všem spoluobčanům za projevenou soustrast k úmrtí pana Jiřího Popoviče.
Hana Popovičová s rodinou

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 9. 7. 2012 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu bylo
projednání následujících záležitostí:

- žádost Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci o příspěvek na činnost,
- informace o vyhlášení výzvy na podávání žádostí o dotace na budování kanalizací – podání
žádosti městyse Machov – kanalizace v Machovské Lhotě a v některých dalších částech obce,
- cenová nabídka firmy Repare Trutnov na zpevnění místní komunikace v Machově,
- dopis MZV ČR ohledně předání části našeho území v Řeřišném Polsku – žádost o doplnění
našeho předchozího zamítavého vyjádření,

- sdělení Klubu českých turistů o vyznačení nové turistické trasy z Machovské Lhoty směrem
k Pasterkovu v červenci 2012,
- informace starosty z krajského sněmu Sdružení místních samospráv ohledně připravované
legislativy v oblasti nakládání s komunálními odpady a ohledně záměru rušení pošt v sídlech
pod 2500 obyvatel,
- projednání návrhu veřejnoprávní smlouvy s městem Police nad Metují o řešení přestupkové
agendy,
- žádost ZŠ Machov o povolení výjimky ze stanoveného minimálního počtu žáků na třídu,
- dohoda o přemístění modernějšího zubního rentgenu z Police n. Met. do ordinace zubního
lékaře v Machově,
- žádost organizace „Linka bezpečí“ o příspěvek na činnost,
- majetkové záležitosti projednané v komisi výstavby,
- organizace koncertu barokní hudby v kostele sv. Václava dne 8. 9. 2012,
- objednání divadelního představení pro podzimní sezonu do Obecního domu v Machově,
- informace o vývoji daňových příjmů a o vývoji v oblasti plánovaných investic pro tento rok.
Další veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 6. 8. 2012, místo konání bude
oznámeno na úřední desce a na plakátech.

4. Kulturní a sportovní akce
Srpen: 3.8. – Strunné duo Kubeček-Vrtiška – koncert v kost. sv. Václava v Machově, 18 hod.
4.-11.8. – Jiráskův Hronov – přehlídka amatérských divadel + doprovodné programy,
11.8. – Nota – folk-country-bluegrass festival ve Rtyni v Podkrkonoší na nádvoří rychty,
začátek v 15 hod., Nezmaři v 21 hod., po skončení country zábava
11.-12.8. – Polická „Kvíčerovská“ pouť
18.8. – Oslavy 20. výročí založení ostrostřelecké gardy hraběte Radeckého v Polici –
v 17 hod. pietní akt na hřbitově, poté posezení se skupinami Pevná vůle a Kamarádi osady 5 na polickém fotbalovém hřišti.
23. 8. – Historie, současnost i budoucnost hradu Vízmburk – přednáška Jar. Balcara
na terase Pellyho domů v Polici, 17 hod., vstupné dobrovolné.
23.-26.8. – Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci

5. Stomatologická pohotovost v srpnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci srpnu 2012 – vždy v době od 9,00. do
11,00 hod.:
- 4. - 5. 8.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
tel. 491 582 381
- 11. – 12.8.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
tel. 603 479 132
- 18. – 19. 8.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
tel. 491 524 334
- 25. – 26. 8.
MDDr. Houštěk, poliklinika Broumov
tel. 602 333 466.

6. Dopravní uzavírka komunikace č. II/303
SUS Královéhradeckého kraje, a.s., upozorňuje všechny řidiče na dopravní uzavírku
silnice II. tř. č. 303 (Police – Broumov) v důsledku výstavby dalších stoupacích pruhů
v oblasti Pasa.

Částečná uzavírka bude probíhat od 23. 7. do 31. 7., na ní naváže úplná uzavírka
komunikace v termínu od 1. 8. do 31. 8. 2012. Následně v termínu od 1. 9. do 14. 10. 2012
bude opět realizována částečná uzavírka.
Po celou dobu uzavírek bude vozidlům přístupný průjezd Pěkovem včetně příjezdu na
Hony.
Objízdné trasy pro veškerou dopravu budou obousměrně vedeny přes Lachov, Bohdašín,
Vernéřovice, Meziměstí a Hejtmánkovice (průjezd Jetřichovem rovněž nebude možný
z důvodu souběžně prováděné opravy jetřichovské křižovatky).
V příštím roce budou uzavírky delší – předpokládá se úplná uzavírka od konce března až
do června.

7. Broumovským klášterem vás provede Lotrando
Nyní se můžete nově při návštěvě broumovského kláštera nechat provést mladým loupežníkem
Lotrandem, studentem zdejšího klášterního gymnázia. Pokud v průběhu prohlídky odpovíte správně
na všechny otázky, které vám mladý student bude klást, a vyluštíte tak tajenku, stanete se majiteli
jednoho z klíčů, které potřebujete k otevření tajemné třinácté komnaty.
Kostýmované prohlídky s Lotrandem se konají v sobotu a v neděli vždy ve 12:00 a 14:00.
Je nutné si je zajednat na tel. čísle 724 210 335, prostřednictvím
emailu prohlidky@broumovsko.cz nebo vyplněním formuláře na internetových stránkách
www.otevrte13komnatu.cz, kde se také dozvíte více informací o celém projektu.
Rovněž vás zveme na noční prohlídky kláštera, jejichž tématem letos bude konfrontace rozkvětu
kláštera v období baroka a jeho největšího úpadku po roce 1950. Dozvíte se informace o vzniku
benediktinského řádu, o mlčení v klášteře i o situaci kláštera a církve po roce 1950.
Noční prohlídky se konají každý prázdninový pátek od 21:30. Rovněž doporučujeme zajednat se
předem.
V sobotu 8.9. převor břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek ve speciálních prohlídkách opět
představí klášter a život za jeho zdmi. Prohlídky začínají v 10:30, 13:30 a 15:30 a jsou pouze na
objednávku.
Novinkou v broumovském klášteře je také návštěvnické centrum s kavárnou, kde můžete
příjemně posedět v areálu bývalého klášterního gymnázia a zakoupit si některý z velkého množství
suvenýrů a regionálních produktů.
Více informací o akcích v klášteře se dozvíte na internetových stránkách www.klasterbroumov.cz nebo na Facebooku.

8. Dočasné uzavření oční ambulance v Polici n. Met.

OZNÁMENÍ
O DOČASNÉM UZAVŘENÍ OČNÍ AMBULANCE
Z důvodu rekonstrukce bude v době od 27. července. -19. srpna 2012 uzavřena
oční ambulance v Polici nad Metují z důvodů rekonstrukce.
Zastupující oční ordinace Visus Poliklinika Náchod.
Ordinační doba:
Pondělí- pátek 8,00-15,30 hod.
Sobota 8,00-12,00hod.
Telefon: 491 541 202

9. Koncert dua Kubeček-Vrtiška v kostele sv. Václava

10. Machovská kopačka – 14. ročník turnaje v malé kopané
Fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov uspořádal ve čtvrtek 5. 7. již čtrnáctý ročník
Machovské kopačky. Za pěkného, až horkého počasí se od 8 do 16 hod odehrálo na zhruba
třetinové ploše hřiště 31 zápasů 2x 12 min a padlo 109 branek. Z jedenácti přihlášených týmů
si nakonec odnesl pohár se šampaňským a uzenou vepřovou kýtu polický Ss Team, když se ve
finále rozešel smírně 1:1 s kosteleckým FC Red Kastle a zvítězil až na pokutové kopy 4:3.
Na dalších místech se umístili hráči FC Orel Zbečník, Marakana FC z Náchoda, následovaný
spojeným týmem Machova a Žďárek – MAŽĎA a polickými Pekelníky 06……
Přítomní se občerstvovali mimo jiné kuřátky na lorně a klobáskami. Akce se vydařila,
škoda jen malého zájmu diváků.

11. Rozpis zápasů fotbalového mužstva dospělých – podzim 2012
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12. Nová turistická trasa
V průběhu letošního července byla v terénu vyznačena nová turistická trasa, která vede
z Machovské Lhoty od hostince U Lidmanů směrem k polskému Pasterkovu. Vznikla
z iniciativy machovského zastupitelstva a vyznačena byla Klubem českých turistů. Trasa je
vyznačena modře, prochází Nemejtovým statkem a vede nad hospodou tzv. „Nemejtovou
cestou“ až na louky nad Pasterkovem, kde navazuje na polské turistické značení buď do
Pasterkova, nebo na Hejšovinu. Na rozdíl od polské trasy, která vede hned za státní hranicí
doleva do prudkého kopce, tato trasa mírně stoupá k Pasterkovu a na některých místech
poskytuje krásné výhledy směrem k Boru a Hejšovině.
Příští číslo vyjde ve 35. týdnu 2012. Uzávěrka příspěvků ke dni 24.8.2012
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