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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v průběhu uplynulého měsíce proběhlo několik jednání, která se týkala investičních záměrů
městyse pro toto volební období:
- úspěšně se podařilo dokončit jednání se zástupci TJ Jiskra Veba Machov, Fotbalového oddílu Jiskra
Machov a BKL Machov ve věci převodu autobusových garáží z majetku TJ Jiskra do majetku
městyse. Smyslem této majetkové transakce bylo zajištění prostor pro garážování obecní techniky
a skladování různého materiálu pro údržbu obecního majetku. Městys Machov tak získal potřebné
technické zázemí pro svoji techniku a kupní cena byla uhrazena machovským fotbalistům a lyžařům.
Dalším krokem by měla být rekonstrukce uvedených garáží včetně prostoru za garážemi, který již byl
v majetku obce a na němž se počítá s výstavbou zastřešených kójí pro posypový materiál či různé
druhy stavebního materiálu.
- další důležité setkání se uskutečnilo ve věci možného získání stavebních pozemků v obci. Sešel jsem
se s majitelem těchto pozemků, na nichž by v budoucnu mohlo vzniknout několik stavebních parcel
(cca 13). Předmětem jednání bylo odsouhlasení dalšího postupu, kdy se městys pokusí prosadit do
změny územního plánu přeměnu určení těchto pozemků, zároveň bude zajištěn návrh zastavovacího
plánu a průběžně budou probíhat další vzájemná jednání ve věci zasíťování parcel.
- dne 18. května se na úřadu městyse uskutečnilo otevírání obálek s nabídkami dodavatelů na realizaci
investiční akce „Rekonstrukce kotelny ZŠ Machov“. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila
firma VK INVESTING s.r.o., Jaroměř s nabídkovou cenou 1.478.468,- Kč (bez DPH). Uvedená firma
byla následně na veřejném zasedání zastupitelstva dne 27. 5. potvrzena jako vítěz výběrového řízení.
Dne 10. června jsme pak obdrželi příznivou zprávu, že dotace na uvedenou akci nám byla ze strany
ministerstva financí schválena a městys tak obdrží 90 % uznatelných výdajů ze státního rozpočtu.
Konkrétně se jedná o částku cca 1,6 mil. Kč a spoluúčast městyse by měla činit cca 180 tis. Kč.
- ve druhém červnovém týdnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem
„Stavební úpravy obecního hřbitova Machov“. Zájemci o realizaci stavebních prací, vybudování
osvětlení či výchovné dendrologické zásahy do lipového stromořadí před hřbitovem se mohou hlásit
do 1. července, následující den pak proběhne otvírání obálek a výběr dodavatelů. Na realizaci
uvedeného projektu jsme obdrželi dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 671 tis. Kč. V letošním
roce by se mělo realizovat veřejné osvětlení a dendrologické zásahy, na jaře příštího roku pak ostatní
stavební práce (stavba kolumbária, chodníčky, zpevněné parkovací plochy před hřbitovem, oprava
poškozených obvodových zdí hřbitova apod.).
Úspěchem skončila i žádost o dotaci z dotačního programu Ministerstva kultury ČR s názvem
„Veřejné informační služby knihoven“. Pro obecní knihovnu bude ze schválené dotace v rámci
projektu „Zlepšení služeb knihovny prostřednictvím obnovy technického vybavení“ zakoupen nový
počítač, multifunkční tiskárna a programové vybavení. Výše dotace činí 15 tis. Kč a pokrývá 70 %
uznatelných výdajů projektu.
V Machovské Lhotě se v uplynulém období podařilo dokončit úpravy okolo pomníku padlým ve
světových válkách. Po odstranění přerostlých tújí a přemístění pískovcových sloupků pro plot okolo
pomníku byla doplněna zemina a vyrovnán terén, byly osazeny obrubníčky, vnitřní prostor vysypán
bílou žulovou drží a nakonec byl renovován dřevěný plot okolo pomníku. Na úpravách se podíleli
pracovníci úřadu, největší díl práce však odvedl lhotský občan pan Jaromír Urban, za což si určitě
zaslouží toto veřejné poděkování.
Příprava dalších investičních akcí městyse plánovaných na další roky bude bohužel muset být
zřejmě utlumena v návaznosti na aktuální vývoj příjmů městyse v souvislosti s rozhodnutími vlády ČR
ke zmírnění důsledku koronavirové krize. Meziroční propad obecních příjmů ze sdílených celostátních
daní přesáhl za květen a část června hranici 40 %, a pokud tento trend bude pokračovat, budeme mít
problém ufinancovat i běžné provozní náklady městyse. Nechtěl bych se dožít situace, kdy nejenže
nebudeme mít prostředky na další investiční rozvoj městyse, ale budeme muset škrtat i v běžných
provozních výdajích a šetřit např. na svícení, zimní údržbě komunikací, na vytápění tělocvičny
v zimních měsících apod. Aktuální propad příjmů odpovídá roční částce dosahující téměř 5 milionů
korun. Dle aktuálních informací vláda ČR předložila parlamentu návrh na částečnou kompenzaci
svých opatření v oblasti sdílených daní (podíl na vyplácení „pětadvacítky“ apod.) ve výši 1.200,- Kč

na obyvatele každé obce či města. Tento návrh byl v parlamentu schválen, ale proplacení kompenzace
je vázáno na schválení dalšího schodku státního rozpočtu. V našem konkrétním případě by navržená
kompenzace činila přibližně 1,3 mil. Kč, což pouze částečně zmírní výše uvedený pětimilionový
propad obecního rozpočtu. Můžeme jen doufat, že nepřijdou další vládní opatření, která by negativně
zasáhla rozpočty obcí a měst, jako ta předchozí.
Nepříjemná situace se bohužel objevila při zahájení provozu venkovního hřiště u tělocvičny.
Hned první zájemci o zapůjčení hřiště na tenis zjistili, že odskok míčů není stejný ve všech částech
hřiště, což je zřejmě částečně způsobeno nedostatečně rovnou podkladní vrstvou hřiště a částečně
zdeformovanými dlaždicemi sportovního povrchu v důsledku tepelného rozpínání a malé dilatační
spáry mezi sportovním povrchem a obrubníkem. Dne 15. 6. byla uplatněna reklamace u dodavatele
akce, který závady bude muset řešit se svým subdodavatelem sportovního povrchu. Hřiště tak je
momentálně nezpůsobilé pro tenis, další míčové sporty však lze na hřišti provozovat.
Výbornou propagací Machova se letos stala celostátní anketa „Strom roku České republiky
2020“. Do finálové dvanáctky přihlášených stromů se dostala 70 let stará jabloň na zahrádce hospody
„U Lidmanů“ v Machovské Lhotě, kterou do soutěže přihlásila Místní akční skupina Stolové hory
s podporou místní školy, majitele hospody p. Šturma, místní organizace zahrádkářů a městyse
Machov. Ve středu 17. 6. dopoledne se přímo u jabloně sešla celostátní hodnotitelská komise se
zástupci navrhovatelů a s veřejností. Pod jabloní postupně zahrála místní kapela „Lhotské zpívánky“,
vystoupily děti z místní školy s živými obrazy, proběhlo focení stromu i účastníků setkání pro webové
stránky ankety. Poděkovat se sluší i p. Šturmovi, který pro účastníky připravil malé občerstvení.
Stromem roku se stane ten strom, který získá nejvíce hlasů široké veřejnosti v hlasování na
internetovém serveru www.stromroku.cz, jež bude zahájeno 21. července. Prosím tímto všechny
spoluobčany o podporu a zaslání hlasu – hlasujte pro strom č. 8 – jabloň v Machovské Lhotě.
Závěrem si dovolím vám všem popřát hezké prožití letních týdnů, mnoho příjemných zážitků
a načerpání co nejvíce sil a energie pro dny, kdy sluníčka a tepla nebude tolik jako nyní.

2. Informace úřadu městyse.
Společenská kronika
V měsíci červnu 2020 slaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
- paní Libuše Bartoňová z Nízké Srbské slaví 90. narozeniny,
- paní Amálie Prouzová z Nízké Srbské slaví 85. narozeniny,
- paní Milena Kubečková z Nízké Srbské slaví 80. narozeniny.
Oslavenkyním přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
Dne 18. června 2020 slaví krásné životní jubileum – diamantovou svatbu (60 let společného
života) – občané Nízké Srbské Mária a Luboš Šebestovi. Jménem městyse přejeme oslavencům ještě
mnoho společných let naplněných štěstím, spokojeností a zdravím.
V průběhu uplynulého měsíce uzavřely před Úřadem městyse Machov manželství tyto páry:
- na louce nad restauraací „U Lidmanů“ Serghei Vlasenco a Aneta Ticháčková,
- na louce nad sjezdovkou „Na Bukovině“ Miloš Diviš a Simona Balharová,
- v penzionu „Bělský dvůr“ Lukáš Šrámek a Veronika Mazurková.

Dovolená praktického lékaře v letošním roce
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům termín čerpání dovolené v termínu
20. 7. – 7. 8. V nutných případech ho v uvedeném termínu zastupují lékaři ve svých ordinacích
v Hronově takto:
20. – 24. 7. MUDr. Jiří Máslo,
27. – 31. 7. MUDr. David Staš,
3. – 7. 8. MUDr. Alena Zemanová (Wikov), tel. 702 187 889.

Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 5. 2020 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.082 obyvatel. V průběhu května: - odhlásil se 1 občan, - zemřel
1 občan,
- přihlásilo se 5 občanů, - narodil se 1 občánek.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům, sousedům a známým za účast, květinové dary a slova upřímné
soustrasti na posledním rozloučení s naším drahým zesnulým panem Jiřím Obršálem, které se konalo
dne 8. 6 2020 na naší zahradě.
Zarmoucená rodina

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 27. 5. se uskutečnilo 3. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v roce 2020.
Zastupitelstvo na tomto zasedání projednalo následující body:
- schválilo přijetí dotace KHK na projekt „Stavební úpravy obecního hřbitova Machov“, schválilo
uzavření smlouvy na službu TDI pro realizaci tohoto projektu a schválilo příkazní smlouvu na
provedení výběrového řízení na dodavatele prací;
- schválilo výběr dodavatele v případě realizace projektu „Rekonstrukce kotelny ZŠ v Machově“;
- schválilo přijetí dotace od OPŽP na spolufinancování projektu „Přírodní zahrada MŠ Machov“,
schválilo uzavření smlouvy na službu TDI (technický dozor investora) pro realizaci projektu a dále
schválilo podmínky (výzvu) výběrového řízení na zhotovitele;
- vzalo na vědomí informaci o plánované revizi katastru k.ú. Bělý;
- schválilo objednání ročního přezkoumání hospodaření městyse ze strany Královéhradeckého kraje;
- projednalo majetkové záležitosti – záměr pronájmu nebytových prostor;
- projednalo finanční situaci městyse v souvislosti s predikcí celostátních sdílených daní;
- schválilo finanční dary spolkům;
- schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2020,
- schválilo finanční spoluúčast městyse na realizaci projektu ZŠ Machov „Příběhy našich sousedů“
realizovaného společností POST BELLUM;
- schválilo Provozní řád hřiště (tenisového kurtu) u tělocvičny a hodinovou sazbu za pronájem hřiště;
- vzalo na vědomí objednání oprav zařízení na ČOV (úpravy vstupní čerpací stanice, úpravy lapáku
písku, ponorné míchadlo denitrifikace) a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Červenec: 5.7. – Čechomor – koncert v letním kině Rozkoš u Č. Skalice (autokemp) od 19,30 hod.
7.7. – Beseda s Robertem Šlachtou – Undergroundový klub Eden Broumov v 19 hod.
8.7. – Kluci z hor – letní kino Police n. Met. od 21,30 hod.
10.7. – The Plascic People of the Universe – koncert Undergr. klub Eden ve 20 hod.
11.7. – Folkové Ostrovy – folk a country festival v Bražci na Ostrovech (Taxmeni,
Schovanky, G-runs´n Roses, Ivo Jahelka, Jitka Vrbová, Sakrapes a další)
13.7. – Běh na Hvězdu – závod v běhu do vrchu pro všechny kategorie – od 13 hod.
15.7. – Jimmi Bozeman a Lazy Pigs – koncert country CZ/USA – klášterní zahrada
Broumov od 19 hod.
15.7. – Teorie tygra – letní kino Police n. Met. od 21,30 hod.
22.7. – Probudím se včera – letní kino Police n. Met. od 21.30 hod.
29.7. – Poslední aristokratka – letní kino Police n. Met. od 21.30 hod.
30.7. – Cimbálová muzika M. Broučka – kopeček nad jízdárnou v Hejtmánkovicích 19,30 h.
31.7. – Ivan Hlas trio – Undergroundový klub EDEN Broumov v 18 00 hod.
-4-

5. Stomatologická pohotovost v červenci 2020
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červenci 2020 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
4. 7.
MUDr. Ogriščenko, VEBA Broumov - Olivětín
491 502 425
5. 7.
MUDr. Neoral ml., ZS Police n. M.
491 541 654, 602 333 427
6. 7.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084
11. - 12. 7.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 398
18. - 19. 7.
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n. M.
602 333 460
25. - 26. 7.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844

6. Podpora živnostníkům v regionu MAS Stolové hory
Nakupujete od sousedů?
Poslední měsíce nás naučily, že je rozumné spoléhat v některých ohledech sami na sebe.
Nakupujme od sousedů pečivo, mléčné výrobky nebo med. Choďme do místních restaurací.
Navštěvujme regionální muzea. Nakupujme dárky od lokálních výrobců, řemeslníků, zemědělců nebo
poskytovatelů služeb. Pozvěme známé k nám do regionu na letní dovolenou.
Místní akční skupina Stolové hory se zapojila do celorepublikové kampaně na podporu malých
živnostníků na venkově. Přehledné webové stránky poskytují prostor pro prezentaci kvalitních
výrobků a služeb. Můžete je využít nejen při každodenních nákupech v okolí vašeho bydliště, ale
i pokud se chystáte na dovolenou v tuzemsku.
Zapojené živnostníky nebo firmy najdete na adrese: www.regionysobe.cz/mas-stolovehory,
prostor pro propagaci jsme jim také rádi poskytli na facebooku MAS Stolové hory nebo webu
www.mas-stolovehory.cz. Pokud si myslíte, že by na mapě měl být někdo z vašeho okolí, kdo vyrábí
kvalitní výrobky nebo poskytuje kvalitní služby, napište nám prosím na adresu:
hauschke.masstolovehory@gmail.com. Stejně tak, pokud byste chtěli prezentovat vaše podnikání.
Věříme, že společně s vámi podpoříme lokální ekonomiku a tím posílíme soběstačnost a stabilitu
našeho regionu. I malými kroky tomu můžeme jít společně naproti.

Pomáháme malým živnostníkům i dotacemi
MAS Stolové hory nabízí drobným podnikatelům v regionu nejen propagaci jejich činnosti, ale
také dotační podporu pro jejich rozvoj.
Můžeme podpořit podnikání v různých oblastech, jako jsou elektroinstalační a instalatérské
práce, výroba nábytku, nápojů, potravinářských a cukrářských výrobků, stavebnictví, velkoobchod a
maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, činnosti
cestovních kanceláří a agentur, administrativní a kancelářské činnosti, nebo opravy počítačů. Pokud
chcete rozvíjet své podnikání například formou modernizace provozovny, kanceláře, nebo malého
penzionu či si pořídit stroje nebo technologie, tak je tato nabídka určená právě vám. Dotace pro vaše
projekty činí 45 % z ceny celého projektu.

Zároveň vybereme nejlepší projektové záměry z oblasti zemědělství a lesnictví. Výzva pro
předkládání projektových záměrů, která zahrnuje jak podnikání, tak lesnictví a zemědělství, bude
ukončena v polovině srpna. V rámci této výzvy přerozdělíme téměř 4 miliony korun. Pokud máte
zájem o bližší informace, podívejte se na www.mas-stolovéhory.cz, kde v sekci „Dotace pro žadatele –
PRV“ naleznete více. Nebo kontaktujte Mirku Soldánovou (soldanova.masstolovehory@gmail.com),
která vám poskytne pomocnou ruku při konzultaci záměru i samotném podávání žádosti.
Mirka Soldánová – MAS Stolové hory

7. Úspora emisí díky třídění odpadů v Machově za rok 2019
Společnost EKO-KOM nám zaslala přehled o množství odpadu, který byl v městysu Machov
vytříděn a předán k dalšímu využití v roce 2019. Díky uvedenému třídění odpadu městys obdržel od
společnosti EKO-KOM finanční prostředky ve výši 184,7 tis. Kč určené na další rozvoj systému
likvidace odpadů. Nejdůležitější ale je skutečnost, že naši občané tříděním odpadu a následnou
recyklací papíru, skla, plastů, nápojových kartonů či kovů přispívají ke zlepšení životního prostředí.

8. Sběr a likvidace bioodpadu v Machově
Vzhledem k tomu, že někteří stále ještě neví, jak nakládat s vyprodukovaným biologicky
rozložitelným odpadem, znovu tedy podáváme základní informace.
K odkládání bioodpadů jsou v obci zřízena 3 stabilní místa :
1. u kravína v Machovské Lhotě
2. za kravínem v Nízké Srbské
Na těchto dvou místech lze odkládat pouze bezdřevý odpad ze zahrad a parků lehce rozložitelný,
tj. trávu, květiny, plevel, drny, zbytky rostlin, listí, seno, slámu, popel ze spalování dřeva, dřevní
štěpku, spadané ovoce, zeleninu. Tato místa nejsou určena pro odkládání větví stromů a keřů!
3. u čistírny odpadních vod v Nízké Srbské
Zde lze ukládat pouze dřevitý odpad ze zahrad a veřejných ploch (větve stromů a keřů). Na tomto
místě
naopak nelze odkládat bezdřevý odpad!
Všechna sběrná místa jsou pro návoz biomasy volně přístupná po celý rok.

Dále sběr biomasy probíhá do mobilních velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny
na následujících místech:
- na lesní manipulační ploše u Vrbových
- u fotbalového hřiště
- na parkovišti pod náměstím
- u hasičské zbrojnice v Machovské Lhotě
- v Bělém u č.p. 18.
Upozorňujeme občany :
- do kontejnerů a na příslušné skládky odkládejte pouze biologicky rozložitelný odpad (kontejnery
i skládky jsou označeny tabulkami se stručným a jednoznačným textem, co lze v daném místě odložit)!!
- v období květen – říjen se do kontejnerů sbírá pouze bezdřevý bioodpad! – pokud v tomto období
potřebujete likvidovat větve, musíte je odvézt na skládku u ČOV!!!

Přes řadu předchozích upozornění občanům (naposledy v dubnovém
zpravodaji), že přes léto lze do kontejnerů ukládat pouze bezdřevý odpad
a přesto, že na kontejnerech jsou umístěny tabulky s výčtem, co lze do něj
odložit, tak byl v pondělí 15. 6. kontejner v Bělém naplněn větvemi z keřů
a smrků (viz foto níže). Je to jenom z nevědomosti, nebo možná z lenosti,
nebo je to snad úmysl….?

Ing. Miroslav Kryl

9. Okénko z naší školičky
Tak jako mívají pohádky šťastný konec, tak také náš školní rok dospěl ke svému závěru. Někteří
ho očekávají s nadšením, naši předškoláci a deváťáci možná s trochou nostalgie, někteří možná s
rozporuplnými pocity. Kdo ví …..
Každopádně je neoddiskutovatelné, že na tento letošní rok určitě jen tak nezapomeneme.
Nezbývá než doufat, že návrat do školních lavic v září proběhne bez komplikací. Chtěla bych ještě

jednou poděkovat rodičům za jejich nemalé úsilí při distanční výuce, dětem za snahu a píli zvládnout
touto formou zadávané úkoly. Ráda bych také poděkovala panu starostovi a zaměstnancům obce za
spolupráci v letošním školním roce.
Závěrem bych chtěla popřát našim absolventům úspěšnou cestu životem a všem rodičům, žákům,
učitelům a zaměstnancům školy příjemně prožité prázdniny. Mějte se hezky, září už je nedaleko!!
Hana Lelková

10. Inzerce
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