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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou více než třetinu letošního roku a za tak dlouhé období již se dá alespoň přibližně
předvídat, jak si náš městys stojí z pohledu dodržování rozpočtované výše příjmů i výdajů letošního
rozpočtu. Ve výdajové části se nám daří držet na úrovni rozpočtovaných částek či šetřit, nebezpečí
však hrozí v příjmové části. Důvodem je podprůměrný výběr sdílených daní v našem státě (ač ministr
financí pan Babiš sliboval pravý opak) a z toho vyplývající nižší příjem z těchto daní do rozpočtu
městyse. Ve srovnání se skutečností minulého roku nám za první čtyři měsíce chybí příjmy
z celostátních daní ve výši 330 tis. Kč a bohužel to zatím nevypadá, že by se tento trend změnil.
Uvedený vývoj je pro nás nepříjemný především z pohledu financování výstavby kanalizace, kdy
pro nás bude důležitá doslova každá koruna, abychom dostáli svým závazkům z půjček a úvěrů
na zmíněnou investiční akci. Pokud se trend poklesu výběru celostátních daní nezmění, budeme
muset bohužel hledat řešení i za cenu drastických úspor ve výdajové části rozpočtu.
Pokud jde o průběh stavebních akcí v Machově, můžu konstatovat, že se podařilo dokončit
vnitřní terénní úpravy u obnovené hřbitovní zdi katolického hřbitova. V poslední fázi úprav byly
osazeny betonové žlabovky podél zdi a byla zrekonstruována odtoková šachta. Nyní probíhají
poměrně náročné terénní úpravy vnějšího terénu za rekonstruovanou zdí, při kterých se využívá
výkopové zeminy ze stavby kanalizace. Hrubé úpravy terénu jsou hotovy přibližně z poloviny
a po dokončení dojde ještě k ohumusení povrchu, osetí travou a nakonec k výsadbě dřevin.
Nyní několik informací k výstavbě kanalizace v obci. Na konci března jsme na stavbě absolvovali
první fyzickou kontrolu ze strany Státního fondu životního prostředí ČR, kdy nás navštívila projektová
manažerka paní Schlesingerová. Veškeré kontrolované záležitosti byly shledány v pořádku a potěšil
nás i konečný výrok v kontrolní zprávě o minimálním riziku nedodržení stanoveného harmonogramu
výstavby i technických ukazatelů akce.
Dále proběhlo několik jednání s vedením firmy VaK Náchod a potěšitelné je, že se nám podařilo
dohodnout rekonstrukci vodovodního řadu po Machovské Lhotě i v dalších úsecích souběžně
s budováním kanalizace. Nový vodovodní řad tak bude vybudován od Kujínků až po mlýn Plných
ve Lhotě a dále od tělocvičny po Vovsovy v Machově.
Pokud jde o samotnou výstavbu, práce pokročily na několika úsecích. Od poslední mé informace
ve zpravodaji se podařilo dokončit stoku B od Strakových k Rotterovým, dále byly vybudovány kratší
stoky A7 (Grätzovi), A8 (Cvikýř) a A9 (ke Končinám). Nyní se provádějí překopy hlavní silnice pro
domovní kanalizační přípojky. Další budovanou trasou je stoka J od Kujínkových směrem ke Lhotě
a dále opačný konec stoky J od Nývltových směrem k hostinci u Lidmanů.
Podle momentálně platného harmonogramu prací by se ještě v květnu mělo zahájit budování
stoky A6 okolo hospody v Nízké Srbské, začátkem června pak stoky A3 a A4 v Machovské Lhotě
(za Létalovy a za Fulkovy) a v druhé polovině června stoky J1 a J2 k Purtigovým a do Zákopanice.
Na přelomu června a července by se měly budovat stoky E8 a E9 v lokalitě Na Kopci a stoka L od
tělocvičny k Vovsovým. Nakonec je naplánována stavba kanalizace od křižovatky v Nízké Srbské
podél Pfeiferových k Macurovým. V srpnu by pak měla firma Strabag provádět asfaltování krajské
komunikace po obci i některých místních komunikací. Teprve čas nám ale ukáže, zda práce budou
prováděny v tomto pořadí, či ještě dojde k nějakým změnám harmonogramu. V souvislosti
s výstavbou kanalizace po Machovské Lhotě dojde k určitým omezením v dopravě – počítá se
s objížďkami a také se semafory v některém z úseků. O všem budeme průběžně informovat, nebo
se můžete zastavit pro informace na úřadu městyse. Další možností získat informace je navštívit
veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 3. června v hostinci U Lidmanů od 19
hodin a budou na něm přítomni i zástupci stavebních firem či technického dozoru stavby.
Z dalších záležitostí stojí za zmínku následující:
- za Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka jsem se zúčastnil přezkoumání hospodaření svazku
za rok 2014 auditorkami Královéhradeckého kraje – nebyly zjištěny závady;
- v průběhu dubna a května probíhaly práce na textové části i grafické podobě připravovaného
turistického materiálu „Toulky okolím Machova“, který by měl být k dispozici turistům
i místním občanům začátkem června;

-

-

-

-

stále probíhá jednání o výrobě stolního kalendáře s historickými fotkami z Machova a okolí.
Momentálně máme příznivou cenovou nabídku na tisk a domlouvá se dodání fotografií
a popisků k nim;
na letní turistickou sezonu byly vydány dvoje turistické noviny – Letní Broumovsko (obsahuje
i článek propagující naučné stezky v okolí Machova) a Turistické noviny Kladského pomezí.
Oboje by měly být k dispozici na úřadu městyse i na informačních centrech v našem regionu;
14. května jsem se zúčastnil jednání celostátní Rady Sdružení místních samospráv ČR, kde
zastupuji Královéhradecký kraj. Hlavním bodem jednání byla příprava celostátní konference
z důvodu odstoupení předsedkyně p. Juřenčákové z funkce a nutnosti zvolit nové vedení SMS
ČR;
17. května jsme v obřadní síni přivítali 4 nové občánky městyse (podrobněji v další části
zpravodaje);
Královéhradecký kraj v květnu schválil dotaci 30 tis. Kč na profesionalizaci DSO Lesy
Policka, jehož je Machov členem;
v průběhu května bylo vypsáno opakované výběrové řízení na pronájem restaurace Obecní
dům. V první fázi výběru se nepodařilo najít vhodného nájemce a bylo rozhodnuto opakovat
nabídku s možností využití služebního bytu.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 4. 2015 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.068 obyvatel. V průběhu dubna zemřeli 2 občané.

Společenská kronika
V měsíci květnu 2015 oslavil významné životní jubileum náš spoluobčan pan Jiří Vít z Bělého –
dožil se 80 let. Oslavenci přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Dovolená praktického lékaře v letošním roce
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům termíny čerpání dovolené v r. 2015:
7.7. – 24.7. - zastupuje v nutných případech MUDr. Zemanová v Hronově v areálu firmy Wikov
- telefon 491 482 810 (ve čtvrtek ordinace Hamra Náchod tel. 491 424 526)
17.8. – 18.8. – zastupuje MUDr. Prager, zdravotní středisko Hronov, tel. 491 483 307
19.8. – 21.8. – zastupuje MUDr. Krtičková, Hronov, Jiřího z Poděbrad 221, tel. 491 482 224

Představení knihy „U nás pod Borem“
V úterý 23. 6. od 18 hod. se v obřadní síni Úřadu městyse Machov uskuteční představení nové
knihy „U nás pod Borem (vzpomínky ze života na česko-kladském pomezí)“ od Adolfa Palaty. Knihu
uspořádala dle vzpomínek machovského rodáka pana Palaty nakladatelka Eva Koudelková. Na akci
jsou zváni všichni zájemci o historii Machova.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Ve dnech 4. 5. a 25. 5. se uskutečnily další pracovní porady starosty a zastupitelů. Na programu
jednání byly následující záležitosti:
- projednání novelizovaného povodňového plánu městyse Machov,
- vývoj výběrového řízení na pronájem restaurace Obecní dům,
- návrh změny nájemní smlouvy s firmou Vodafone,
- příprava vydání stolního kalendáře,
- informace ze ZŠ a MŠ (zápis do MŠ, uzavření MŠ o prázdninách, rozloučení s absolventy ZŠ,
personální obsazení ZŠ …)

-

návrh žádosti o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015,
vývoj budování kanalizace v obci,
vydání turistického propagačního letáku Toulky okolím Machova,
oprava místního rozhlasu,
příprava vítání občánků a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Květen: 30.5. – Den řemesel v areálu kláštera v Polici nad Metují a v Dřevěnce
Červen: 6.6. – Nanovor – taneční zábava na hřišti v Nízké Srbské, pořádá SDH od 20 hod.
12.6. – Progres 2 – koncert v Broumově od 20 hod.
13.6. – Mezinárodní MTB maraton Stolové hory (od batolat po elite) – BKL Machov
13.6. – Požární soutěž o Bělský džbánek – od 14 hod. u rybníka v Bělém
13.6. – Taneční zábava – u rybníka v Bělém, hraje BTK od 20 hod.
18.6. – Gary Lucas a Pearly Clouds – koncert v Broumově od 21 hod.
19.6. – DOCUKU –koncert folkrockové kapely z Valašska v Polici n.M.
20.6. – Svatojánský jarmark na rynku ve Žďáře nad Metují
20.6. – Běh z Police do Police, pořádá DSO Policko – v 10 hod. z autobus. nádraží
27.6. – Tour de Torpédo – recesistická akce v Nízké Srbské od 14 hod.
27.6. – Štefan Margita a Dagmar Pecková – kostel Vernéřovice v 18 hod.

5. Stomatologická pohotovost v červnu 2015
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červnu 2015 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
6. - 7. 6.
13. - 14. 6..
20. - 21. 6.

MDDr. Houštěk, ZS Machov
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
MUDr. Kopecký, 17.listopadu 387, Police n.M.

602 333 466
491 541 654
602 304 594

6. Výměny kotlů na tuhá paliva
Výměna starého neekologického kotle za nový ekologický kotel se bude týkat všech jejich
dosavadních majitelů. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, který vešel v platnost
1.9.2012 ukládá nové povinnosti majitelům kotlů na tuhá paliva. Prodej neekologických kotlů
na tuhá paliva (kotle 1. a 2. emisní třídy podle ČSN EN 303-5 ), byl ukončen k 1.1. 2014.
Od 1.1. 2018 bude ukončen prodej kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy a od ruku 2022 budou
muset domácnosti prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy.
V případě nesplnění této povinnosti jim hrozí pokuta ve výši až 50.000 korun.
Další novou povinností od 1.1.2017 podle zákona č. 201/2012 Sb, bude povinnost
provedení revize kotle. Revizi proto bude potřeba zajistit již v roce 2016.
Kotle 1. a 2. emisní třídy dnes tvoří až 3/4 všech provozovaných kotlů na tuhá paliva.
Od roku 2022 již tedy nebude povoleno tyto kotle provozovat. Z tohoto důvodu většinu
domácností čeká výměna neekologického kotle na tuhá paliva za kotel 3., 4. nebo 5. emisní
třídy. Na druhou stranu, uživatel moderního kotle získá část investice zpět v podobě menších
nákladů na vytápění díky mnohem vyšší účinnosti nového kotle. V případě pořízení kotle

s automatickým podáváním paliva navíc uživatel získá daleko komfortnější způsob vytápění
s minimálními nároky na obsluhu kotle.

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 presentace 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 i malou cenu (zatím vždy obdržel každý účastník,
pokud si byl pro tuto cenu schopen dojít). Start jednotlivých kategorií započne ve 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. Vítání občánků
V neděli 17. května 2015 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových občánků.
Obřadu se ujala členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová. Společně s matrikářem panem Ing.
Miroslavem Krylem slavnostně přivítali mezi naše spoluobčany tyto malé občánky:
- Ester Pichovou z Nízké Srbské,
- Sofii Golovou z Bělého,
- Anežku Strnadovou z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské školky
pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.
Fotografie z vítání občánků si můžete prohlédnout na webových stránkách městyse Machov
www.machov-obec.cz v sekci Fotogalerie.

10. Paní Maruška
Dne 9. 4. 2015 ve věku 87 let zemřela ve Stroužném paní Maria Hauschke, považovaná za
poslední původní obyvatelku takzvaného Českého koutku. Rozloučili jsme se s ní v sobotu 11. 4.
v kostele svatého Bartoloměje ve Velké Čermné. Kousíček od kostela je i místo jejího posledního
odpočinku.
Život neměla nikdy lehký a připravil jí mnoho těžkých zkoušek. Paní Maruška zůstala až do
poslední chvíle věrná svému rodnému kraji. Neodtrhla se, zůstala… kvůli mamince, o kterou se
starala, kvůli místu kde žila, to bylo pro ni vším. Držela ji víra a láska k Bohu, kterou se nebála
projevit nikdy a před nikým. Měl jsem tu čest ji poznat a mnohokrát, opravdu mnohokrát s ní o životě,
starostech a radostech hovořit.

Neodmyslitelně patřila ke Stroužnému a mnohý jeho návštěvník, zejména ten česky hovořící,
se s ní potkal. Babička jak z pohádky... upovídaná, v doprovodu malého pejska. Milovala českou řeč
a běh dějin ji mluvit s někým česky na dlouho překazil. Měla ráda své kočky, kterých chovala mnoho.
Pamatuji na ně, jak se v kuchyni často ohřívaly v troubě, ve starých kamnech.
Každé ráno chodila zpívat za svůj dům k lesu…“ Když milý Pán Ježíš na nebe vstupoval…“ a jiné
moc krásné písničky. Takové, které znali kdysi v koutku všichni….dnes…dnes už jen ona.
Její úsloví o tom, že má hlavu německou, srdce český a papíry polský, vstoupilo do historie.
Málokdo však ví, že ve své paměti uchovávala texty mariánských písní, které nebyly nikde a nikým
zaznamenány a po generace se předávaly jen ústní formou. Maruška byla tím posledním, kdo je znal.
Byla člověkem vzdělaným a všímavým. Byla spjata s přírodou, tak jak my to už dnes neumíme.
„Šecko je vod Boha a polle toho se k tomu mějte..“, říkala.
Korespondenci vedla s prezidenty mocností, Bushem, Putinem… psala Václavu Havlovi, Janu
Pavlu II., obyčejně, lidsky. A oni ji odpovídali.
Asi před pěti lety jsem ji jednou v neděli odpoledne u domu hledal, měli jsme něco domluvené.
Zastihl jsem ji, jak se vracela po cestě Stroužným, kopcem dolů s ruksáčkem na zádech. Hned jak
mě zbystřila řekla „ Ale Bóže !.. Zima.. žandár z Machova. Čekáte dlouho ?“ Jinák, než žandár Zima,
mně neřekla. Na mou otázku kde byla, odpověděla, že na Chudobě, kočkám pro granule. Říkám,“
Maruško, ale to je cesta daleká, japa Vám to dlouho trvá pěšky tam a zpátky?“ A ona mi
nezapomenutelně odpověděla. “ Mě to je jedno, jak to trvá a jak to je daleko, já si cestou zpívám.“
Taková byla.
No a promluvit ji nechme ještě jednou: „Až jednou přídete ke mě domů a já tu budu ležet mrtvá,
nebudu mezi živejma… neplačte. Věřte, že je to v mým životě ten nejšťastnější den. Den, kdy
se potkám s Pánem, den, ke kerýmu směrovalo celý moje bytí na tomle sjetě. A já budu spokojená
a šťastná… no tak, jako nidy. “
Je nás hodně paní Maruško, které jste zasáhla svou moudrostí, ryzím charakterem, láskou
k bližnímu, obdivuhodnou pílí a elánem. Budete nám chybět…Věřím, že jste teda spokojená a šťastná.
Skláním se a vím, vím, že nás je dost, co si na Vás vzpomeneme.
Petr Zima – žandár z Machova

11. MTB maraton Stolové hory 2015

12.Inzerce
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