Machovský zpravodaj
Vydává Městys Machov

Toto číslo vyšlo 24. února 2015

Uvnitř dnešního vydání zpravodaje najdete:
1. Informace starosty
2. Informace úřadu městyse
3. Stomatologická pohotovost v březnu
4. Informace z jednání zastupitelstva
5. Kulturní a sportovní akce
6. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Machovská Lhota
7. Šibřinky
8. Ples a karneval SDH Machovská Lhota – poděkování

Sponzorem tohoto vydání Machovského zpravodaje je:
Sponzor z Machova si nepřeje být jmenován

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
začátek letošního roku probíhal na úřadu městyse jako obvykle ve znamení tvorby rozpočtu
příjmů a výdajů obce na letošní rok a nezastavily se ani práce na budování kanalizace v obci.
Pokud jde o tvorbu rozpočtu, tak v příjmové oblasti máme celkem jasno. Podíl obce na
celostátních sdílených daních pravděpodobně nedozná proti loňskému roku výraznějších změn
a rovněž ostatní příjmové položky se moc nemění. U výdajů již situace tak jasná není, zejména
z pohledu financování investiční akce „kanalizace“. Teprve průběh roku ukáže, zda předpoklad
čerpání finančních prostředků na tuto investiční akci je správný, či zda budeme muset rozpočet
průběžně korigovat na základě nyní nepředvídaných výdajů. Od toho se bude samozřejmě odvíjet
i možnost investovat i do některých dalších záležitosti, které má vloni zvolené zastupitelstvo v plánu.
Již nyní musíme počítat s výdaji na úpravu místních komunikací po výstavbě kanalizace, přestože
určitý objem těchto výdajů je rozpočtován v rámci projektu výstavby kanalizace. Dále bychom rádi
v letošním roce dokončili výměnu židlí na sále Obecního domu a alespoň projekčně zahájili práce na
doplnění veřejného osvětlení v některých částech obce, kde veřejné osvětlení chybí. Návrh rozpočtu
bude v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce úřadu městyse a projednán na březnovém
veřejném zasedání zastupitelstva.
Počasí v lednu ani v únoru moc zimní nebylo a tak mohly pokračovat práce na výstavbě
kanalizace v obci. V novém roce byla dokončena trasa A 4-1 v Nízké Srbské od Matyskových směrem
k Dolům a byla vybudována stoka G od fotbalového hřiště po zadní cestě směrem k Machovu. Na
hlavní trase J od Machova k Machovské Lhotě se podařilo několikrát podejít potok i hlavní vodovodní
přivaděč na Náchod a kanalizační potrubí je nyní položeno od Königova mlýna až k odbočce cesty na
Řeřišný. Při průchodu ochranným pásmem vodního zdroje „Machovská studna“ se dokonce muselo
osadit kanalizační potrubí do dalších větších trub, aby bylo při případné havárii zabráněno průsaku
splaškové vody do spodních pramenitých vod. Dále se v lednu podařilo umístit do země tři ze čtyř
přečerpávacích šachet. Na jaře k nim ještě budou vybudovány elektropřípojky a osazena čerpadla.
Pokud počasí dovolí, budou nyní práce pokračovat budováním trasy B v Nízké Srbské od Strakových
směrem k Rotterovým a dále trasy A6 v Nízké Srbské uličkou od potoka kolem hospody směrem ke
křižovatce na Bezděkov. Dále budou dokončeny veřejné části kanalizačních přípojek na trase J-5
v okolí zvoničky v Machovské Lhotě.
Dne 20. ledna proběhl zápis dětí do 1. třídy naší školy. K zápisu se dostavilo 10 dětí
(všechny z Machova), zapsáno bylo všech deset. Z devátého ročníku letos odejde 11 dětí, takže by stav
žáků v naší škole měl zůstat přibližně stejný. Záleží ovšem ještě na tom, kolik dětí odejde po
absolvování páté třídy na víceletá gymnázia.
Pokud jde o kulturu v obci, pomalu končí plesová sezona, která byla letos v Machově poměrně
úspěšná. Většina plesů byla hojně navštívená (obecní ples 120, SDH Lhota 137, sportovci 138)
a pořadatele tak mohlo těšit, že jejich úsilí a obětovaný volný čas nebyly vynaloženy zbytečně.
V úterý 17. února se v Machovské Lhotě uskutečnil již tradiční „Mezinárodní vostatkovej
průvod“. Sraz masek i ostatních účastníků byl u křižovatky na Řeřišný. Počasí letos přálo a tak měl
průvod rekordní délku. Masek bylo napočítáno kolem sedmdesáti. „Laufr“ masopustního průvodu
(Petr Zima) požádal nejprve starostu městyse Machov o povolení projít celou Lhotou až k polskému
Nouzínu. Starosta udělil svolení výměnou za slib, že účastníci průvodu dobře pobaví všechny
přihlížející lhoťáky a nebudou cestou dělat moc velkou neplechu. Dále udělil výjimku ze zákazu
podomního prodeje, aby mohly být cestou prodávány jitrnice a koblihy. Lidí se nakonec sešlo dle
odhadu více než čtyři stovky. Průvod provázely salvy polické Ostrostřelecké gardy. V čele průvodu jel
koňský povoz pana Jirmana ze Lhoty s dechovou hudbou Broumovanka. Někteří ze lhotských občanů
pohostili účastníky masopustu u svých domků obloženými chleby, jednohubkami, masopustním
pečivem a různými druhy nápojů pro zahřátí. Průvod došel až do polského Nouzína, kde byla zahrána
a řadou účastníků zazpívána česká hymna. Vostatky pak pokračovaly v hostinci „U Lidmanů“, který
byl po rekonstrukcí otevřen novým majitelem panem Šturmem teprve týden před masopustem. Na sále
hospody proběhl karnevalový rej s muzikou EMMA pana Emila Maryšky z Machova. Na samotný
závěr masopustu došlo i na tradiční zvyk pohřbívání basy.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 1. 2014 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 068 obyvatel. V průběhu ledna: odhlásil se 1 občan,
přihlásili se 3 občané,
zemřel
1 občan.

3. Stomatologická pohotovost v březnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci březnu 2015 – vždy v době
od 9,00.do 11,00 hod.:
28.2. - 1.3.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844
7. - 8.3.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
14. - 15.3.
MUDR. Kubec , ZS Police n.M.
491 543 398
21. - 22.3.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
28. - 29.3.
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
603 479 084

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 2. 2. 2015 se uskutečnila pracovní porada starosty se Zastupitelstvem městyse Machov.
Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- návrh rozpočtu sociálního fondu městyse na rok 2015,
- projednání postupu výstavby kanalizace a situace ohledně financování akce,
- informace o jednání se SFŽP ČR o schvalování ZVA na výstavbu kanalizace a ČOV
v minulosti a v návaznosti na to o možnosti uvolnění obecních lesů ze zástavy,
- návrh na řešení zákonné povinnosti likvidace bioodpadů v obci od dubna 2015,
- návrh na směnu pozemků mezi městysem a p. Jungwirthem (cesta ke hřbitovu),
- návrhy na umístění knihovny (přesun z nevyhovujících prostor),
- žádosti o odkup pozemků městyse u kravína v Nízké Srbské,
- návrh nájemních podmínek – restaurace a sál Obecního domu,
- informace o jednání s vedením CDS Náchod – užívání garáží v Machovské Lhotě,
- návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému nakládání s odpady,
- cenová nabídka na vypracování žádosti o dotaci od Královéhradeckého kraje na budování
kanalizace v obci od firmy ERV Jaroměř,
- vyhodnocení obecního plesu,
- žádost městyse Machov vůči Úřadu práce v Náchodě o přidělení pracovníka na VPP,
- informace z jednání valné hromady DSO Policko,
- návrh dodatku smlouvy s Knihovnou města Police nad Metují (výměnný knižní fond),
- návrh darovací smlouvy – finanční dar Hospici Anežky České v Červeném Kostelci,
- informace o zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ,
- návrh na dokoupení židlí na sál Obecního domu,
- majetkové záležitosti (pozemky) a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Únor: 28.2. – Ples SDH Nízká Srbská, sál OD Machov od 20 hod., kapela P+P Broumov
Březen: 1.3. – Maškarní dětský bál, Čapkův sál Hronov, 15 hod., hraje Modeus,
5.3. – Popel a pálenka, divadlo Teplice n. Met. Od 19 hod.,
7.3. – Šrumec 2015 – rockový festival v Jetřichově od 19 hod.,
11.3. – Jakub Smolík – koncert v KD Střelnice Broumov, 20 hod.,
14.3. – Mandarinková izba – divadlo Hronov, 19 hod.,
20.3. – Imodium a zakázanÝovoce – koncert kapel, divadlo Broumov, 20 hod.,
21.3. – Šibřinky, pořádají Nízkosrbský baroni, Obecní dům, 20 hod., BTK

6. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod (dále jen „katastrální
úřad“) oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území
Machovská Lhota a v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), v y h l a š u j e dnem 18. 2. 2015 platnost obnoveného
katastrálního operátu v katastrálním území Machovská Lhota.
V souladu s ustanovením § 46 odst. 2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává neplatným, a nadále se používá
obnovený katastrální operát.
Obnovený katastrální operát je k nahlédnutí v úředních hodinách na katastrálním pracovišti
v Náchodě do 23. března 2015.
Upozorňujeme občany i majitele nemovitostí v Machovské Lhotě, že obnovením
katastrálního operátu mohlo dojít ke změně výměry jednotlivých parcel či k jejich přečíslování
a bude tak nutno podat v lednu 2016 nová přiznání k dani z nemovitostí.
Ing. Jiří Habr, ředitel

7. Šibřinky
Spolek Nízkosrbských Baronů s restaurací Obecní dům
pořádá v sobotu
21. března 2014 od 20 hodin
na sále Obecního domu v Machově

ŠIBŘINKY
aneb
maškarní merendu
k reji masek hraje BTK - Bezděkov nad Metují
Vstupné 70,- Kč, masky 40,- Kč + malé občerstvení zdarma
Kdo neviděl – neuvěří, kdo viděl – ví, do čeho jde

8. Ples a karneval SDH Machovská Lhota – poděkování
Ve dnech 24. a 25. ledna 2015 se konal tradiční hasičský ples Sboru dobrovolných hasičů
z Machovské Lhoty a dětský karneval v Obecním domě v Machově. K tanci a poslechu nám hrála
skupina „BTK“ pod vedením Martina Jirmanna. Plesu se zúčastnilo okolo 140 vyznavačů tance a ples
se díky nim skutečně vydařil. Ještě větší účasti se těšili pořadatelé dětského karnevalu, kde se sešlo
úctyhodných 104 masek. Rádi bychom poděkovali Základní škole a mateřské škole v Machově, která
se velmi aktivně podílela na přípravě a průběhu dětského karnevalu. Rovněž patří poděkování
manželům Hubkovým za vynikající kuchyni a současně také všem členům i nečlenům SDH, kteří se
podíleli nejen na přípravě, ale také na zabezpečení hladkého průběhu obou akcí. Sbor dobrovolných
hasičů v Machovské Lhotě děkuje Městysu Machov za podporu a vstřícnost při organizaci tradičního
hasičského plesu a dětského karnevalu v Obecním domě.
Výbor SDH Machovská Lhota

Příští číslo vyjde ve 13. týdnu 2015. Uzávěrka příspěvků ke dni 20.3.2015
Machovský zpravodaj – vydává Městys Machov, tel./fax 491 547 121, e-mail ou.machov@worldonline.cz, č.ú. 1183009319/0800
Evid.č. MK ČR E 13449. Vychází nepravidelně v nákladu 450 výtisků. www stránky městyse – www.machov-obec.cz

