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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
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. Dílčí nebezpečí však hrozí v příjmové části.
Důvodem je nižší výběr sdílených daní v našem státě oproti minulému roku, konkrétně daně z přidané
hodnoty (ač ministr financí pan Babiš sliboval pravý opak) a z toho vyplývající nižší příjem z těchto
daní do rozpočtu městyse. Oproti stejnému období loňského roku je příjem městyse z DPH nižší o cca
300 tis. Kč (propad už od ledna) a bohužel to zatím nevypadá, že by se tento trend změnil. Uvedený
vývoj je pro nás nepříjemný především z pohledu nutnosti splácet úvěr a půjčku získané na
financování výstavby kanalizace. Musíme jen doufat, že prognóza ministerstva financí ohledně výše
výběru sdílených daní v letošním roce je správná a v další části roku bude náš rozpočet naplněn i
v příjmové části.
K poslednímu dni dubna jsem obdržel abdikaci paní Petry Hofmanové na post zastupitelky
městyse Machov V souladu s platnou legislativou nastoupila následujícím dnem (tj. od 1. 5.) na
uvolněné místo členky zastupitelstva první náhradnice z minulých voleb paní Dagmar Havelková
a na veřejném zasedání zastupitelstva dne 4. května pak složila zákonem předepsaný slib zastupitele.
Paní Petře Hofmanové bych chtěl tímto ještě jednou veřejně poděkovat za spoustu práce, kterou za
devět let svého mandátu v zastupitelstvu pro obec vykonala.
V pátek 6. května uspořádala machovská škola při příležitosti Dne matek divadelní představení
„Dvanáct měsíčků“ v nastudování žáků ZŠ Machov. Akce se konala na sále Obecního domu a podívat
se přišlo téměř 150 rodičů a příbuzných vystupujících dětí, ale i dalších diváků. Ještě před začátkem
představení byli slavnostně oceněni dva žáci místní školy – zástupci Městyse Machov předali plaketu
a pamětní list Janu Johnovi a Natálii Plné za vzornou reprezentaci obce na hrách Zimní olympiády
mládeže v běhu na lyžích. Ocenění v tomto případě zaslouží i trenéři z BKL Machov, kteří i v dnešní
přetechnizované době dokážou přitáhnout spoustu machovských dětí ke sportu.
V průběhu května byly dokončeny práce na projektové dokumentaci ke stavbě záchytného
turistického parkoviště na odbočce k Řeřišnému, které by mělo být realizováno v rámci projektu
„Naučnou stezkou k přírodním a historickým památkám“. Zároveň byla dokončena žádost o dotaci
na financování tohoto projektu z programu česko-polské spolupráce Interreg V-A. Do uvedeného
projektu byla zapracována i oprava mariánského sloupu na machovském náměstí v hodnotě kolem
130 tis. Kč. Celková hodnota části projektu týkajícího se Machova by se měla pohybovat kolem 4 mil.
Kč, přičemž dotace by v případě schválení projektu činila až 90 % uznatelných nákladů.
Dne 12. května proběhl v MŠ Machov zápis dětí do mateřské školky. Nově bylo zapsáno 8 dětí,
takže v novém školním roce by mělo školku navštěvovat 26 dětí.
V květnu se také znovu rozběhly dokončovací práce po výstavbě kanalizace – byla upravena
skládka zeminy za kravínem v Nízké Srbské a probíhají terénní úpravy skládky zeminy u Řeřišného
a bývalého koupaliště, kde byla deponována další část výkopové zeminy ze stavby kanalizace. Do
konce června by měly být definitivně upraveny veškeré místní komunikace zasažené stavbou
kanalizace a odstraněny vady, které se po zimě objevily na některých kanalizačních stokách.
Určitý pokrok jsme zaznamenali při snaze o opětovné otevření restaurace Obecní dům. Na
přelomu dubna a května se postupně o pronájem restaurace zajímali tři zájemci, někteří si také
nabízené prostory restaurace i bytu přijeli prohlédnout. Dva ze zájemců nám poté sdělili negativní
stanovisko a tak konkrétní jednání probíhají již pouze se zbývajícím kandidátem pronájmu. Pokud
nastane shoda o podmínkách pronájmu, mohla by restaurace opět zahájit provoz začátkem června. O
případném znovuotevření budeme informovat na našich webových stránkách či v místním rouzhlase.
Na závěr mám jednu smutnou zprávu - ve věku 95 let zemřel plukovník ve výslužbě Jaroslav
Hofrichter z Prahy. Tento válečný veterán sloužil za války u 311. bombardovací perutě Royal Air
Force společně s machovským rodákem plukovníkem Václavem Foglarem. Mnozí z vás si možná
vzpomenou, že tento hrdina zastupoval Asociaci pilotů RAF při slavnostním odhalení pomníku panu
Václavu Foglarovi dne 14. prosince 2008 v Machově na náměstí.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 4. 2016 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.068 obyvatel. V průběhu dubna: - přihlásili se 3 občané, odhlásili se 2 občané,
- narodili se 3 občánci, zemřeli 2 občané.

Vyšly letní noviny
V tomto měsíci byly vydány dvě již tradiční regionální tiskoviny – Branka o.p.s. vydala letní
noviny Kladské pomezí a Společnost pro destinační management Broumovska vydala turistické
noviny Letní Broumovsko. Obě tiskoviny jsou k dispozici na úřadu městyse a ve všech turistických
informačních centrech našeho regionu.

Uzavření silnice II/303 na Broumov
Dle sdělení SÚS Náchod bude dne 30. 5. 2016 zahájena rekonstrukce úseku mezi
Jetřichovskou křižovatkou a Broumovem. Stavba by měla být dokončena do 7. 8. 2016. Po tuto
dobu bude v uvedeném úseku platit úplná uzavírka komunikace č. II/303.
Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena (v obou směrech) přes obce Jetřichov
a Hejtmánkovice.

Žádost o podporu popálené paní Zelené
Vážení občané, motobanda MACH-OFF se rozhodla podpořit Jarmilu Zelenou a organizuje
sbírku na její léčbu. Bližší informace naleznete v nákupním středisku v Machově a na lékařském
středisku, kde lze také přispět do připravených pokladniček. Věříme, že podpoříte dobrou věc.
I koruna je víc než nic. Děkujeme.
Luboš a Ludvíka Bitnarovi, Machov

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 4. 5. se uskutečnilo 3. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v letošním roce a dne
23. května proběhla další porada starosty se zastupiteli. Na programu jednání byly následující
záležitosti:
- složení slibu nového člena zastupitelstva, doplnění kontrolního výboru zast. o nového člena,
- schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Machov za rok 2015,
- schválení účetní závěrky Městyse Machov za rok 2015,
- schválení rozpočtového opatření č. 1/2016, návrh rozpočtového opatření č. 2/2016,
- projednání návrhu Dohody o spolupráci na projektu „Naučnou stezkou k přírodním a
historickým památkám“ (parkoviště Řeřišný),
- projednání a schválení Kanalizačního řádu stokové sítě Městyse Machov,
- žádost Okresního mysliveckého spolku o příspěvek na organizaci zkoušek adeptů,
- majetkové záležitosti (pronájmy a propachtování nemovitostí, prodej a odkup pozemků,
záměry prodeje pozemků),
- projednání nabídky krajského úřadu na přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016,
- projednání návrhu na uzavření mateřské školky v době letních prázdnin,
- informace o přípravě projektu rekonstrukce krajské komunikace po Machově,
- informace o vývoji situace ve věci pronájmu restaurace Obecní dům,
- žádosti občanů o návrh řešení likvidace splaškových vod z jejich nemovitosti,
- projednání návrhu na změnu nájemného provozovatelů nákupního střediska v Machově,
- projednání cenové nabídky ERV Jaroměř na zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci ČOV,
- projednání přihlášky do grantového programu ČEZ – rekonstrukce hřiště za tělocvičnou,
- schválení kroniky za rok 2015 a další.
Podrobnější informace včetně schválených usnesení jsou k dispozici na úřední desce úřadu městyse.

4. Kulturní a sportovní akce
Červen: 1.6. – Od pípy k pípě – silniční běh z Police nad Metují do Machovské Lhoty
3.-4.6. – Oslavy 135 let založení SDH Nízká Srbská
4.6. - Nanovor – taneční zábava na hřišti v Nízké Srbské, pořádá SDH od 20 hod.
5.6. – Písně slunné Itálie – Kolárovo divadlo Police n. Met. v 19 hod.
10.6. – Plavci (Rangers) + Slaveňáci a Dívčí trio – Kolárovo divadlo v 19 hod.
10.6. – Jana Kratochvílová se skupinou Illuminati.ca – koncert v Broumově, 20 hod.
11.6. – Polická zelňačka – soutěž ve vaření zelňačky na náměstí v Polici n.M.
11.6. - Pivofest Trutnov – Krakonošovo náměstí Trutnov od 12 hod.
11.6. – Požární soutěž o Bělský džbánek – od 14 hod. u rybníka v Bělém
11.6. – Taneční zábava – u rybníka v Bělém, hraje Ledvin Stones od 20 hod.
18.6. – Broumovská kytara – rockový festival na dětském hřišti v Broumově
18.6. – Svatojánský jarmark na rynku ve Žďáře nad Metují
18.6. – Běh z Police do Police, pořádá DSO Policko – v 10 hod. z autobus. nádraží
25.6. – Tour de Torpédo – recesistická akce v Nízké Srbské od 14 hod.
Červenec: 2.7. – Machovská kopačka – turnaj v malé kopané – pořádá FO Jiskra Machov

5. Stomatologická pohotovost v červnu 2016
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červnu 2016 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
4 . - 5. 6.
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
603 479 084
11. - 12. 6.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
18. - 19. 6.
MUDr. Neoralová, Teplice n.M.
491 581 394
25. - 26. 6.
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
603 479 084

6. Exkurse DSO Policko u společnosti Marius Pedersen a.s.
Ve čtvrtek 14. dubna 2016 absolvoval Dobrovolný svazek obcí Policko exkurzi v nové
provozovně spol. Marius Pedersen a.s., a to v dopravně-recyklačním areálu v Rychnovku u Jaroměře.
Společnost Marius Pedersen zde provozuje moderní třídící linku pro svezené plasty, sklad pro papír a
lisovnu, sklady kapalných i pevných nebezpečných odpadů a má zde i kvalitně vybavené zázemí pro
řízení dopravy a logistiky jednotlivých odpadových služeb v náchodském regionu. Účastníci exkurze
si v doprovodu zástupců společnosti, slečny Hladíkové a pana Horáka, prohlédli větší část areálu, a to
běžící třídící linku, kde mohli vidět „kvalitu“ vstupní suroviny, tedy svezené plasty s četnou příměsí
odpadů od některých nezodpovědných občanů, které ani zdaleka plasty nejsou. Poté prošli
dispečerským stanovištěm, které mimo jiné také sleduje prostřednictvím GPS pohyb jednotlivých
svozových osádek, a měli tak možnost osobně poznat pracovnice dispečinku, se kterými běžně
komunikují pouze telefonicky. A svoji prohlídku ukončili v zasedací místnosti administrativní budovy,
kde byl dokončen výklad o činnostech společnosti MP a promítnut dokument z pracovního dne
svozové osádky.
Druhým navštíveným místem byla bioplynová stanice spol. AGRO CS, a.s. u Josefova, kde
zpracovávají řepné a ovocnářské zbytky, vyrábějí elektřinu a dodávají odpadní teplo do části bytové
zástavby v Jaroměři.
Posledním místem exkurze byla provozovna spol. AGRO CS, a.s. v Říkově u České Skalice,
přesněji její zahradní divize, která dodává široký sortiment balených i volně ložených pěstebních
substrátů, hnojiv, podpůrných přípravků pro růst rostlin, přípravků na ochranu rostlin, trávníková
osiva, trávníkové koberce, dekorační materiály apod. Kdo zná sortiment substrátů nabízených
v obchodech, mohl by se ptát, zda jsou skutečně odlišné pro různé druhy rostlin. Z ukázky
naskladněných vstupních surovin (rašeliny, písky, kokosové a kůrové drtě, hnojiva, okrajově kompost
a další) z mnoha míst světa, míchání substrátů a odborného výkladu technologa je jisté, že tomu tak je.
Tři balící linky pak nepřetržitě balí jednotlivé substráty podle svého druhu nebo podle požadavků

obchodního řetězce. Prohlídka byla zakončena ve venkovním expedičním skladu, odkud kamiony
nepřetržitě odvážejí připravené zboží. Návštěva této společnosti byla velice zajímavá a poučná, jen je
trochu škoda, že zatím nevyužívají ve větší míře domácí obnovitelný zdroj – kompost.
Z článku Ing. Jana Troutnara, MěÚ Police n.M.

7. Taneční zábava v Nízké Srbské – Nanovor 6.6.
SDH Nízká Srbská si Vás dovoluje pozvat na hřiště v Nízké Srbské, kde od 20 hod. pořádá první
letošní venkovní taneční zábavu se skupinou Nanovor z Červeného Kostelce. Za 70,- Kč vstupného
Vám nabídneme večer plný klasických i nových písní této vynikající rockové kapely a samozřejmě
klasické občerstvení.

8. Tour de Torpédo – 27.6.
Opět jsme se rozhodli uspořádat již 19. ročník cyklistického recesistického závodu Tour de
Torpédo, který se koná poslední sobotu v červnu, tj. 27. 6. 2015 v Nízké Srbské u hospody U Božky.
Protože vše funguje, zachováme osvědčený harmonogram akce, což je prezentace od 13 hod.,
kategorie ženy, muži do 49 let a muži nad 50 let včetně. Podmínkou startu je věk 18 let a více, kolo s
torpédem a uhrazení startovného ve výši 70,- Kč, za což účastník obdrží občerstvení na občerstvovací
stanici zdarma, pamětní list a pokud bude mít štěstí, tak i malou cenu (zatím vždy obdržel každý
účastník, pokud si byl pro tuto cenu schopen dojít). Start jednotlivých kategorií započne v 14:15 hod.,
ukončení závodu v 15:45 hod. s následným vyhlášením výsledků a předání věcných cen. Dobová
ústroj vítána.
Po ukončení závodu Vám k poslechu a tanci zahraje skupina ProRadost z Náchoda. Vstupné na
akci je samozřejmě zdarma. Pro gurmány nabídneme bůček na lorně, grilovanou kýtu a šunkové
klobásy z udírny. Pitný režim bude zajištěn min. dvěma druhy piv a točenou Kofolou. Nebude chybět
domácí nápoj „Poser se“.
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. Pozvánka do Stroužného

10. Inzerce
PRODÁM:
- vápno mleté 2 pytle (starší) 350,- Kč
- ocelové lanko o průměru 5 mm, ohebné, pozinkované – 100 m 550,- Kč
- kuchyňský stůl se šupletem 700,- Kč
- štafle velké (zachovalé, málo používané) 800,- Kč
Informace na telefonním čísle 491 547 011.

11. Vydávání cestovních dokladů pro děti
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat
na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí
100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě
turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o
cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským
průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a
Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce,
tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou
působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí
fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj
průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo
cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo
občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné
požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na
webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u
zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým
dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat
určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu
– nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského
úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v
sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vidumetzová, ministerstvo vnitra

12. Připojování nemovitostí v obci na splaškovou kanalizaci
Městys Machov jakožto provozovatel splaškové kanalizace zakončené ČOV dobudoval
v uplynulém roce v obci systém kanalizačních stok a vytvořil tak podmínky pro odvádění splaškových
vod z většiny nemovitostí na obecní čistírnu odpadních vod. K těmto nemovitostem byly ve většině
případů rovněž z prostředků městyse vybudovány veřejné části kanalizačních přípojek.
V listopadu loňského roku byli všichni majitelé dosud nepřipojených nemovitostí, které je
technicky možno připojit na splaškovou kanalizaci zakončenou ČOV, vyzváni k připojení těchto

nemovitostí v termínu do konce června 2016. Dle evidence úřadu městyse je nyní připojeno na
splaškovou kanalizaci 355 nemovitostí a 41 nemovitostí dosud nebylo připojeno. U připojených
nemovitostí pak v některých případech nebyl vyřazen z provozu septik, což je v rozporu se zněním
zákona o vodovodech a kanalizacích i s Kanalizačním řádem Městyse Machov.
Upozorňujeme proto všechny majitele dosud nepřipojených nemovitostí i majitele
nemovitostí připojených na splaškovou kanalizaci bez zrušení septiků, aby tuto povinnost splnili
pokud možno ve vyhlášeném termínu, tj. do 30. 6. 2016, případně aby se přišli osobně na úřad
městyse domluvit o individuálním technickém i časovém řešení kanalizační přípojky jejich
nemovitosti. K tomuto upozornění sdělujeme následující poznámky:
- připojení soukromé části kanalizační přípojky do kanalizační stoky je vždy nutno konzultovat
s pracovníkem úřadu Ing. Krylem,
- dle § 18, odst. 3 zákona 274/2001 Sb. není po připojení dovoleno vypouštět do kanalizace
odpadní vody předčištěné, tj. přes septiky a domovní ČOV,
- v případě nepřipojení nemovitosti na veřejnou splaškovou kanalizaci do 30. 6. 2016 může úřad
městyse uplatňovat povinnost připojit se na kanalizaci formou správního řízení dle § 3, odst. 8
zákona 274/2001 Sb.,
- dnem 30. 6. 2016 končí dohodnutá tolerance vodoprávního úřadu pro provádění kontrol
dodržování zákona o vypouštění odpadních vod a od tohoto data již mohou být prováděny
kontroly vodoprávním úřadem (odbor životního prostředí MěÚ Náchod) zaměřené na
likvidaci odpadních vod z jednotlivých nemovitostí v obci v souladu se Zákonem o
vodovodech a kanalizacích a dalšími právními předpisy, přičemž v případě zjištění likvidace
odpadních vod v rozporu se zmíněným zákonem hrozí poměrně vysoké pokuty,
- po realizaci Vaší kanalizační přípojky je nutno na úřad městyse nahlásit termín připojení
a od tohoto data sepsat Smlouvu o odvádění odpadních vod.
- s ohledem na technologické možnosti ČOV (jakékoliv ředění dešťovými vodami je
nežádoucí), cenu vody a vhodnost dešťové vody např. pro zalévání, žádáme ve všech
případech, kde je to možné, o maximální akumulaci a využití dešťových vod na pozemcích
jednotlivých vlastníků.
- Napojování dešťových vod do splaškové kanalizace u nově budovaných nemovitostí nebo při
rekonstrukcích nebude dále možné.
V případě nejasností či dotazů k problematice připojení nemovitosti na veřejnou splaškovou
kanalizaci se obracejte na úřad městyse a zároveň i nadále nabízíme zprostředkování odborné
poradenské činnosti od zástupců firmy, která kanalizaci budovala.
Úřad Městyse Machov

13. Seminář – podávání žádostí o „kotlíkové dotace“
Na září letošního roku připravuje Královéhradecký kraj vyhlášení II. Kola předkládání žádostí o
dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností“ – tzv.
kotlíkových dotací. V souvislostí s přípravou této výzvy bude v Polici nad Metují uspořádán seminář
pro všechny zájemce o získání uvedené dotace, který se uskuteční v pondělí 20. června v 17 hodin
na sále Pellyho domů. Zástupci Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Královéhradeckého
kraje zde všem zájemcům srozumitelně a jasně přiblíží problematiku čerpání tohoto druhu dotace,
způsob podávání žádosti a vysvětlení způsobilých výdajů a jejich proplácení. Využijte tuto příležitost
získat informace v blízké Polici nad Metují.
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