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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
červencové vydání Machovského zpravodaje můžu začít jednou velice dobrou zprávou – po více
než pětiletém sporu mezi městysem Machov a Státním fondem životního prostředí o úhradu částky
18,5 mil. Kč byl tento spor ukončen s tím, že Machov nakonec uhradil pouze 713 tis. Kč. Dne 10. 7.
skončila lhůta pro dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně a protože ji SFŽP nevyužil, je rozsudek
odvolacího Krajského soudu v Hradci Králové konečně pravomocný a nelze ho již nijak změnit. Pro
Machov tak skončila dlouhá doba finanční nejistoty, kdy v určité fázi vývoje uvedené kauzy hrozila
úhrada až 35,7 mil. Kč (vratky půjčky a dotace + úhrada úroků z prodlení). Je téměř zázrak, že se vše
nakonec podařilo snížit na již uvedených pouhých 713 tis. korun. Předcházelo tomu veliké úsilí při
jednání s ministerstvem financí a dalšími orgány o odpuštění části dluhu, dále zajištění finančních
prostředků od krajského úřadu na úhradu části půjčky a nakonec nespočet jednání před různými soudy
s cílem odvrátit požadavek fondu na úhradu celé požadované výše úroků z prodlení se splátkami
půjčky a části dotace. Jsem moc rád, že celé moje pětileté úsilí o co nejlepší vyřešení tohoto dluhu
městyse podpořené zastupitelstvem a dobrou spoluprací s advokátem JUDr. Seifertem skončilo tak
příznivým výsledkem. Musím říci, že na počátku sporu bychom za úspěch považovali daleko horší
výrok soudu, než nakonec zazněl v Hradci Králové a myslím, že za dané situace bylo dosaženo
maximálního možného úspěchu. Přesto nám ještě zbývá vyřešit další části dluhu spojené s minulou
výstavbou ČOV a kanalizace – úvěr u České spořitelny a dluh stavební firmě Norex. Tyto dluhy jsou
ale na rozdíl od sporu se SFŽP přesně definované a lze poměrně dobře předvídat vývoj jejich splácení.
V úterý 9.7. a následujících dnech byla provedena oprava cesty ve vlastnictví Lesů ČR po části
Řeřišného. Opravu cesty se městys Machov snažil dohodnout s vlastníkem už od podzimu 2012, ale
teprve po červnových deštích se podařilo přesvědčit Lesy ČR o nutnosti opravy již tak zdevastované
komunikace. Na špatném stavu se kromě dešťů podepsaly i masivní těžby dřeva v lesích nad Řeřišným
a jeho následný odvoz těžkou technikou. Opravou byla pověřena stavební firma Svoboda z Meziměstí
– nejprve byl grejdrem stržen a vyspádován povrch vozovky a následně bylo doplněno kamenivo a
uválcováno. Právě vyspádování cesty by mělo zajistit odtok dešťové vody a tím delší životnost
provedených oprav. Slibovaný asfaltový zástřik komunikace je však bohužel zatím v nedohlednu.

V průběhu července byla dokončena také oprava lesní cesty „ve Rzu“ v Nízké Srbské,
financovaná částečně z dotace prostřednictvím DSO Lesy Policka. Cesta byla zpevněna několika
vrstvami drceného pískovce a dalšího kameniva, byly osazeny odtokové žlábky a zbývá ještě oba
vjezdy osadit závorou. Bohužel již těsně po dokončení úprav je cesta ničena místními motorkáři, kteří
si zde dokazují své umění a ignorují obecně platný zákaz vjezdu na motocyklech do lesů. Povrch cesty
musel být již znovu upraven a převálcován a i po této dodatečné úpravě již opět došlo k dalšímu ničení
vrchní vrstvy komunikace. Situaci se budeme snažit řešit ve spolupráci s Policií ČR tak, aby
vynaložené úsilí a finanční prostředky vložené do opravy nepřišly vniveč. Možná až tučná pokuta či
zákaz řízení motorových vozidel budou dostatečným strašákem pro ty, kteří nerespektují jakékoliv
předpisy či zákazy a ničí cizí majetek.
Další investicí do obecních lesů, kterou se podařilo uskutečnit díky úspěšné žádosti o dotaci
prostřednictvím DSO Lesy Policka, je pořízení vyvážecího vleku s hydraulickou rukou pro nakládání
kulatiny či klestu. Toto zařízení již začalo sloužit všem pěti členským obcím DSO, které se sdružily
s cílem společně hospodařit v obecních lesích.
Začátkem července jsme obdrželi kolaudační rozhodnutí na stavbu sociálního zázemí za sálem
Obecního domu. I přes vodovodní havárii v měsíci červnu proběhla kolaudace bez závad. Hodnota
investiční akce přesáhla 1 mil. Kč. Byly tak vybudovány nové 2 šatny pro účinkující, sprcha, WC pro
muže i pro ženy a technická místnost (plynový kotel, zázemí pro uklízečku…..). Skončilo tak období,
kdy se účinkující při různých kulturních akcích museli převlékat v provizorních podmínkách za
oponou, či na úřadu městyse a následně přebíhat na jeviště. Při nějaké vhodné příležitosti uspořádáme
den otevřených dveří a necháme širokou veřejnost nahlédnout za jeviště a prohlédnout si vybudované
dílo.
V průběhu července pokročily i práce na likvidaci spadlé hřbitovní zdi. Pracovníci přijatí na úřad
městyse na veřejně prospěšné práce očistili veškeré použitelné cihly a očistili kamenné základy. Tím
byly vyčerpány všechny možnosti, které městys Machov měl při obnově zdi. Je teď na Biskupství
v Hradci Králové či na polické farnosti, jak na naši pomoc naváže s opravou původní cihlové zdi, která
je jejich majetkem. Podle posledních zpráv nevypadá dobře ani slibovaná náhrada škody od
pojišťovny.
Závěrem bych chtěl informovat všechny naše občany o změnách v obsazení funkcí na našem
úřadu městyse. Z důvodu odchodu p. Krbové do důchodu přebírá agendu matriky ing. Kryl s tím,
že případné jeho zastupování na úseku matriky bude zajišťovat matrikářka MěÚ v Polici n. Met. paní
Dagmar Hambálková. Pokud jde o agendu účetnictví a daní, bylo zpracování zajištěno smluvně
s účetní kanceláří p. Hrnčířové. Následující měsíce ukáží, zda se zvolené řešení ukáže jako dobré,
nebo zda budeme hledat jiný model zajištění výše uvedených agend.
Ještě jednou vám všem přeji hezké prožití letních týdnů, mnoho příjemných zážitků a načerpání
co nejvíce sil a energie pro dny, kdy sluníčka a tepla nebude tolik, jako v tomto ročním období.
A pokud jste milovníky dobré hudby, upozorňuji na koncert v kostele sv. Václava v Machově dne
2. srpna, na němž vystoupí i syn našeho machovského rodáka Jirky Kubečka z Kopce.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 6. 2013 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 075 obyvatel. V průběhu dubna – zemřeli
2 občané
- narodili se
2 občánci
- odhlásil se
1 občan

Poděkování
Děkujeme za péči, poskytnutou MUDr. Pavlem Maršíkem o našeho tatínka p. Vendelína Kulicha
po celou dobu jeho těžké nemoci. Zároveň děkujeme všem, kteří, ať osobně nebo písemně, projevili
svoji soustrast s úmrtím.
Rodina Hájkova

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 26. 6. 2013 se uskutečnilo 3. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v letošním roce. .
Na programu byly zejména následující záležitosti:
- schválení Závěrečného účtu městyse za rok 2012
- schválení Rozpočtového opatření č. 2/2013
- projednání žádosti Hospicu Anežky České v Č. Kostelci o příspěvek na činnost
- schválení podmínek Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na výběr manažera pro
investiční akci výstavby splaškové kanalizace v obci,
- informace o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012,
- projednání žádosti hejtmana Kr. kraje o příspěvek do povodňové sbírky,
- schválení žádosti VaK Náchod o prodloužení povolení k čerpání vody z „Machovské studny“
- schválení nařízení městyse č 2/2013, kterým se vydává tržní řád městyse,
- schválení návrhu na změnu režimu na hraničním přechodu Machovská Lhota – Ostra Góra
- schválení podmínek odkupu nemovitosti – části Obecního domu čp. 126 a pozemků
- projednání provozu mateřské školy v době letních prázdnin,
- schválení smlouvy o bezúplatném převodu ½ pozemku p.č. 1041 Bělý na městys,
- majetkové záležitosti městyse a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Srpen: 30.7.-7.8. – Jiráskův Hronov – přehlídka amatérských divadel + doprovod. programy
2. 8. – Houslovo-kytarové duo Vrtiška-Kubeček – koncert v kostele sv. Václava
v Machově od 20,00 hod., vstupné dobrovolné
2.-4.8. – Mistrovství ČR v jízdě koňských spřežení – Police nad Metují
8. 8. – Osídlení Policka v době před benediktinskou kolonizací regionu – přednáška
Mgr. Tůmy na terase Pellyho domů – od 18 hod.
10. 8. – Nota – folk-country-bluegrass festival ve Rtyni v Podkrk. na nádvoří rychty,
začátek od 16,30 hod. (Pěna, Wabi Daněk a další)
11. 8. – MTB Maraton Stolové hory 2013- pořádá BKL Machov
17.-18.8. – Polická „Kvíčerovská“ pouť
21.-25.8. – Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci
24. 8. – In-line bruslení v Petrovických zatáčkách
24. 8. – Výstava králíků, drůbeže, holubů a dalšího zvířectva v zámeckém parku Žireč
25. 8. – Bufo Cross v Teplicích nad Metují
31. 8. – Koncert Jany Šteflíčkové (divadlo Ypsilon) – terasa Pellyho domů, 18 hod.
Připravovaná akce na září:
Borský klub lyžařů Machov společně s polskou stranou připravují na 28. září 2013 otevření
naučné stezky v Nouzíně pod názvem " Jak se zde dřív žilo" a vysvěcení zrekonstruované
nouzínské zvoničky. Sraz bude ve 14 hodin na hraničním přechodu do Polska.

5. Koncert v kostele sv. Václava v Machově – 2.8.2013
Vojtěch Vrtiška – kytara: narozen 1987, absolvent pražské HAMU u Prof. Stěpána Raka
Jiří Kubeček – housle: narozen 1981, absolvent pražské HAMU a bratislavské VŠMU, dlouhodobě
vystupuje v Čechách i v zahraničí (Japonsko, Portugalsko, Francie, Rakousko ……)

6. Stomatologická pohotovost v srpnu 2013
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci srpnu 2013 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
3. - 4. 8.
MUDr. Neoral , ZS Police n.M.
491 541 654
10. - 11 8.
MUDr. Kopecký, Police n.M. ,17.listopadu 387 602 304 594
17.- 18. 8.
MDDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466
24.- 25. 8.
dent. Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
491 502 425
31.8.- 1.9.
MUDr.Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
491 502 425

7. Nařízení obce č. 2/2013 – Tržní řád
Nařízení obce č. 2/2013,
kterým se vydává tržní řád
Zastupitelstvo městyse se na svém zasedání dne 26. června 2013 usnesením č. 5/3/2013
usneslo vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

Čl. 1
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
(1) Na území městyse je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona1 nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech
(dále jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“):
a) na jednotlivých tržních místech uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení,
b) v restauračních zahrádkách a v předsunutých prodejních místech uvedených v příloze č. 2 tohoto
nařízení.

Čl. 2
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb
(1) Tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboží
a poskytování služeb na tržních místech je neomezená, pokud v příloze č. 1 tohoto nařízení není pro
jednotlivá tržní místa stanoveno jinak.
(2) Restaurační zahrádky a předsunutá prodejní místa mohou být provozována celoročně dle
uvážení provozovatele restaurace.

Čl. 3
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb
Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb jsou povinni:
a) zabezpečovat čistotu prodejních míst,
b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,
Čl. 4
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:
a) prodejní místa provozovat v souladu s tímto tržním řádem,
b) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa,

1

zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů

c) vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb včetně údaje o druhu jimi
prodávaného zboží či poskytované služby,
d) zajistit pro prodejce zboží a poskytovatele služeb možnost používání hygienického zařízení (WC,
tekoucí voda k umytí rukou).

Čl. 5
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje
(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při
slavnostech, sportovních podnicích nebo jiných podobných akcích (včetně podomního a
pochůzkového prodeje) poskytovaných místními spolky při pořádání těchto akcí, na prodej zboží
pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem, na vánoční prodej ryb a stromků a na prodej
v pojízdné prodejně a obdobném zařízení sloužícímu k prodeji zboží nebo poskytování služeb, na
ohlášené očkování domácích zvířat, na veřejné sbírky.
(2) Za vánoční prodej ryb a stromků se pokládá jejich prodej od 7. do 24. prosince běžného
roku.

Čl. 6
Zakázané druhy prodeje zboží a druhy poskytovaných služeb
(1) Na území městyse se zakazuje (na katastru Machov, Bělý, Machovská Lhota a Nízká
Srbská) veškerý podomní a pochůzkový prodej zboží a služeb (pokud není tímto nařízením stanoveno
jinak).
(2) Podomní prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí
objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby uživatelům v objektech určených
k jejich bydlení.
(3) Pochůzkový prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, u kterých nedochází
k pevnému umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, při níž je
potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledán prodejcem z okruhu osob na veřejných
prostranstvích.

Čl. 7
Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Úřad městyse Machov prostřednictvím pověřených osob.
Čl. 8
Sankce
(1) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské
činnosti povinnost stanovenou touto vyhláškou, může jí být podle zvláštního právního předpisu (2)
uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč.
(2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené touto vyhláškou, může jí být podle zvláštního
právního předpisu (3) uložena pokuta až do výše 30.000,- Kč.

_______________________________________
(2) § 58, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
(3) § 46, odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 9

Zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se nařízení Městyse Machov č. 1/2013, kterým se stanovuje zákaz
podomního a pochůzkového prodeje v městysu Machov, ze dne 29. května 2013.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
(1) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
(2) Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
V Machově dne 26. 6. 2013
.......................................................
Ivo Šulc - místostarosta

................................................
Ing. Jiří Krtička – starosta

Přílohy nařízení městyse Machov č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád:
Příloha č. 1
Seznam tržních míst:
-

náměstí městyse Machov – veřejné prostranství před školou a před nákupním střediskem
místní část městyse Bělý – „před váhou“
místní část městyse Machovská Lhota – veřejné prostranství před zvoničkou
místní část městyse Nízká Srbská – veřejné prostranství pod čp. 106

Příloha č. 2
Seznam restauračních zahrádek a předsunutých prodejních míst:
- předzahrádka restaurace Obecní dům v Machově na náměstí (čp. 119)
- předzahrádka hostince „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě (čp. 40)
- předzahrádka hostince „U Božky“ v Nízké Srbské (čp. 2)

8. Tour de Torpedo 2013
Jako každý rok, tak i letos poslední sobotu v červnu (letos to vyšlo na 29.6.2013), se konal v Nízké
Srbské již 17. ročník cyklistického recesistického závodu Tour de Torpédo. Protože počasí přálo a
bylo tak akorát, závodu se zúčastnilo rekordních 184 závodníků. Závod je specifický tím, že se jede na
jízdních kolech vybaveným torpédem, umožňující brzdění našlápnutím vzad. A proto zde bylo vidět
nepřeberné množství těchto, povětšinou z různých půd a kůlen, vyndaných modelů. Je třeba uvést, že
zde byly i velmi krásné modely starých kol, moderní kola, ale i domamonty aj.
Pořadatelé preferují dobovou ústroj a tak i účastníci se snaží přizpůsobit svému stroji. Ovšem
protože toto není podmínkou účasti, bylo zde vidět nepřeberné množství modelů a masek. Ty také
byly komisí vyhodnoceny a odměněny malou cenou. Podmínkou účasti je věk 18 let a startovní kolo
s torpédem. Všichni musí povinně na váhu decimálku i se soutěžním strojem. A tak rozdíl nejlehčí
Matysové Kristýny s 61 kg a Vernerem Karlem se 157 kg je opravdu markantní. Asi měl Karel moc
těžké kolo. Také se hlídá věk účastníků a tak nejstarším účastníkem se stala Vacková Jana ročníkem
narození 1941.

Poté přišel v 14:15 hod. start jednotlivých kategorií. A protože se přeci jedná o závod, tak
v kategorii žen se na 1. místě umístila Pejskarová Jitka s časem 16:53 min., v kategorii mužů nad 50
let včetně Beran Jiří st. s časem 13:45 min. a v kategorii mužů do 50 let Doležal Lukáš 14:13 min.
Trať je dlouhá 5,7 km. V polovině závodu je podáván občerstvovací nápoj zdarma, který převážná
většina závodníků využila k doplnění tekutin. Zde je třeba uvést, že převážná většina závodníků tento
závod pojala jako cyklistickou vyjížďku.
Po ukončení závodu byl každému účastníkovi předán pamětní list a cena za účast. Poté následovala
volná zábava, kdy zde hrála skupina Elka až do pozdních hodin. Podával se, mimo jiné, pečený bůček
na lorně, grilovaná kýta a nesměl chybět tradiční nápoj „Poser se“ podávaný zdarma.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této specifické akce, jak
účastníkům, kteří vytvořili nádhernou atmosféru, divákům, kteří závodníky přišli podpořit a
v neposlední řadě sponzorům, kteří ať svou propagací či věcným darem, umožnili udržet vysoký
standart této místní akce.
Pro více informací navštivte stránky Nízkosrbských baronů na www.baroni.estranky.cz.
Nízkosrbský Baroni

9. MTB Maraton Stolové hory 2013

10. Rozpis utkání FO Jiskra Veba Machov – podzim 2013
Rozpis utkání FO Jiskra VEBA Machov - 1.B třída dospělých - sk. C
Datum

Den

Čas

Soupeř

10.8.2013
14.8.2013
17.8.2013
24.8.2013
31.8.2013
8.9.2013
14.9.2013
21.9.2013
29.9.2013
5.10.2013
13.10.2013
19.10.2013
26.10.2013
3.11.2013

sobota
středa
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00

So Provodov
FC České Meziříčí
So Deštné v Oh
Sp Opočno
AFK Hronov
TJ Dobruška "B"
SK Přepychy
FC České Meziříčí
So Provodov
So Deštné v Oh
Sp Opočno
AFK Hronov
TJ Dobruška "B"
SK Přepychy

Kde
Doma
Doma
Venku
Doma
Doma
Venku
Doma
Venku
Venku
Doma
Venku
Venku
Doma
Venku

Kolo

Zápas

1
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A3C0102
A3C1403
A3C0204
A3C0301
A3C0404
A3C0502
A3C0603
A3C0703
A3C0802
A3C0904
A3C1001
A3C1104
A3C1202
A3C1303

11. Informace z CDS Náchod
Společnost CDS Náchod nasazuje od poloviny července do provozu nový nízkopodlažní autobus
MERCEDES BENZ. Tento autobus bude nasazen převážně na lince Police n.M. - Machov. Autobus je
vybaven čelním informačním panelem. Zadní dveře jsou opatřeny rampou pro lepší nájezd kočárků
nebo invalidních vozíků. Komfort jízdy doplňuje klimatizace. Autobus jsou vybaven ekologickým
motorem EURO 5.
Věřím, že nový autobus zajistí obyvatelům regionu lepší komfort cestování.
Ing. Robert Patzelt – ředitel divize osobní dopravy CDS Náchod

12. Potok není skládka
Na základě připomínek občanů byla provedena prohlídka dolního regulovaného úseku vodního
toku Židovky. Koryto je zde širší a tak zde dochází k usazování materiálu, který přinese voda
z horního úseku a přítoků (Třeslice, Trnkavy). Bohužel se nejedná pouze o materiál splavený
povrchovou vodou - hlínu, písek a drobný štěrk apod., ale ve velké míře o stavební suť – cihly,
obklady, beton aj., dále o čerstvě posečenou trávu, větve a jiný biologicky rozložitelný odpad, který
lze bez problémů zkompostovat, ale také plastové lahve, úlomky skla a jiný komunální odpad.
Prosíme občany a majitele nemovitostí při hranici s vodními toky, aby výše uvedený materiál
neodhazovali do potoka, a likvidovali ho v souladu s platnými právními předpisy. V případě záplav
by mohl být tento odpad vyplaven i na Vaši zahrádku.
Úřad městyse Machov

Příští číslo vyjde ve 35. týdnu 2013. Uzávěrka příspěvků ke dni 22.8.2013
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