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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
čas rychle utíká a první polovina letošního roku je za námi. Pro mnohé nyní začíná ta
nejpříjemnější část roku – dětem a studentům začínají prázdniny, řadě z vás se přiblížila zasloužená
dovolená. Své dovolené budou čerpat i pracovníci úřadu městyse, přesto by se neměl chod úřadu
zastavit a v úředních hodinách by měl vždy být některý z úředníků k dispozici po celé léto.
Kanalizace z r. 1997: Hned úvodem mám jednu pozitivní informaci v záležitosti vztahu městyse
Machov a Státního fondu životního prostředí ČR. Po dlouhých 19 letech od dokončení budování první
fáze splaškové kanalizace a ČOV v obci se mi podařilo dotáhnout tento administrativně složitý případ
do úplného konce – dne 31. 5. byl na SFŽP vystaven „Protokol o definitivním přiznání podpory na
investiční akci Kanalizace a ČOV Machov“, v jehož závěru se konstatuje, že akce je ze strany SFŽP
definitivně ukončena. Skončilo tak dlouhé období, na jehož počátku byla problematická smlouva o
dotaci uzavřená tehdejším starostou Ing. Vernerem se státním fondem životního prostředí. Nereálnost
této smlouvy měla pro Machov doslova katastrofální následky, kdy v určitém momentu znamenala
zadlužení obce ve výši více než 50 mil. Kč, které bylo tvořeno vratkami půjčky a dotace, sankcemi ze
strany finančních orgánů a astronomickými úroky z nesplacených splátek. Velikým úsilím zástupců
městyse v období od roku 1997 až do letošního roku se nakonec podařilo úspěšně vyřešit toto
zadlužení i za cenu dlouholetých soudních sporů a legislativně celou investiční akci dokončit získáním
tzv. Závěrečného vyhodnocení akce.
Dotace – parkoviště Lhota: Na přelomu května a června jsme pokročili v administraci jedné
z letošních investičních akcí městyse Machov - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na základě žádosti
o poskytnutí dotace, schválené Monitorovacím výborem programu Interreg V-A, rozhodlo dne 12. 5.
2017 o poskytnutí dotace pro městys Machov na realizaci projektu "Naučnou stezkou k přírodním a
historickým památkám". Uvedený projekt bude realizován společně s partnerskými obcemi Suchý Důl
a Radków. Konkrétně v Machově je součástí projektu mimo jiné vybudování turistického záchytného
parkoviště v Machovské Lhotě u odbočky na Řeřišný či rekonstrukce Mariánského sloupu na náměstí.
Dotace pro městys Machov se skládá ze dvou částí:
- z Evropského fondu pro regionální rozvoj je schválena dotace ve výši 178.793,- EUR, tj. cca 2,95
mil. Kč (85% celkových způsobilých výdajů),
- ze státního rozpočtu ČR je schválena dotace 10.517,- EUR, tj. cca 173,5 tis. Kč (5% celkových
způsobilých výdajů).
Realizace projektu po stavební stránce se předpokládá v převážné části v letošním roce,
dokončovací práce pak na jaře 2018.
Rekonstrukce ČOV: V uplynulém období se rozběhly stavební práce na realizaci rekonstrukce
čistírny odpadních vod v Nízké Srbské. Na samém počátku budování nové technologie pro předčištění
odpadních vod na přítoku do ČOV se bohužel vyskytly značné problémy se spodní vodou, které
znamenaly nutnost přepracování projektové dokumentace na základě aktualizovaných výpočtů statika
a změny v technologii budování betonového odlučovače hrubých nečistot. Vše se nakonec projekčně
podařilo vyřešit a stavební práce včetně montáže nové technologie na ČOV by měly být dokončeny do
poloviny července.
Provoz pošty v Machově: Složité jednání jsem absolvoval ve středu 7. června se zástupcem státního
podniku Česká pošta. Dle jeho sdělení byl Machov zařazen mezi obce, kde pošta bude usilovat o
zrušení své pobočky (včetně prodeje budovy pošty) a její nahrazení službou „Pošta Partner“, kterou by
v obci provozoval nějaký jiný subjekt (obecní úřad, podnikatel apod.). Dle platné legislativy nesmějí
být poštovní služby v obci, kde existuje devítiletá škola či matrika, zásadním způsobem omezeny, ale
není dáno, kdo tyto služby bude poskytovat, zda přímo státní podnik Česká pošta, či nějaký franšízový
provozovatel. Pokud by Česká pošta v obci nenašla žádného provozovatele služby Pošta Partner, je
povinna nadále provozovat svoji pobočku jako nyní. Dle předběžného projednání v zastupitelstvu
městyse budeme prosazovat zachování pošty v obci ve stávající podobě, což jsem na jednání se
zástupcem státního podniku prezentoval.
Restaurace Obecní dům: Závěrem bych chtěl informovat občany, že provozovatelka restaurace
Obecní dům podala výpověď z pachtovní smlouvy a zastupitelstvu městyse nezbývá, než opět hledat
nového nájemce restaurace. Podmínky přenechání restaurace jsou zveřejněny v tomto zpravodaji a
v podrobnější podobě jsou k dispozici na úřadu městyse.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 5. 2017 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.084 obyvatel. V průběhu května: - přihlásili se 3 občané
- zemřeli
2 občané
- odhlásil se 1 občan.

Společenská kronika
V měsíci červnu 2017 oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
- paní Hana Kubečková z Machova oslavila 85. narozeniny,
- pan Přemysl Adam z Machova oslavil 85. narozeniny,
- pan Josef Ducháč z Nízké Srbské oslavil 80. narozeniny.
Oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Vítání občánků
V neděli 28. května 2017 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových občánků.
Členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová společně s matrikářkou paní Dagmar Krtičkovou
Heritesovou slavnostně přivítaly mezi občany Machova tyto malé občánky:
- Michala Kubečka z Machova,
- Tomáše Chvojku z Bělého,
- Kláru Hubkovou z Nízké Srbské.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské školky pod
vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

Dovolená praktického lékaře v letošním roce
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům termín čerpání dovolené v r. 2017:
17.7. – 21.7. - v nutných případech ho zastupuje MUDr. Krtičková ve své ordinaci v ulici Jiřího
z Poděbrad v Hronově (za divadlem).

3. Informace z jednání zastupitelstva
Ve středu 31. května se v obřadní síni Úřadu Městyse Machov uskutečnilo 3. veřejné zasedání
zastupitelstva v letošním roce. Na programu jednání byly následující záležitosti:
- schválení rozpočtového opatření č. 1/2017,
- schválení závěrečného účtu městyse za rok 2016,
- přijetí dotace od KHK na realizaci projektu „Doplnění veřejného osvětlení“
- souhlas s přijetím sponzorského daru do účetnictví ZŠ a MŠ Machov od firmy Wikov,
- schválení kritérií pro přijetí dětí do MŠ Machov pro rok 2017-2018,
- informace o provozu MŠ Machov v době prázdnin,
- objednání přezkoumání hospodaření městyse Machov za rok 2017 u Krajského úřadu KHK,
- informace o přijetí dotace na projekt „Naučnou stezkou k přírodním a historickým památkám“
- informace o možnostech pořízení a financování nového traktoru pro potřeby městyse,
- informace z jednání DSO Policka – možnost získání dotace na zpracování strategických
dokumentů pro členské obce DSO,
- informace o záměru zástupců provozovatele pošty v Machově zřídit v obci službu „Pošta
Partner“,
- informace o podání výpovědi provozovatele restaurace Obecní dům z pachtovní smlouvy,
- majetkové záležitosti (prodeje pozemků, pachty a pronájmy pozemků) a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Červenec: 1.7. – Machovská kopačka – turnaj v malé kopané na hřišti FO Jiskra Machov
1.7. – Koncert v kostele ve Stroužném, 14,00 hod. (varhany + violoncello)
1.7. - Za poklady Broumovska – koncert v kostele v Božanově v 18 hod. (Vilém
Veverka a Ensemble 18+)
8.7. – Folkové Ostrovy – folk a country festival v Bražci na Ostrovech (Nezmaři,
Malina Brothers, Miki Ryvola, Žalman a spol. a další).
8.7. – Za poklady Broumovska – Vernéřovice v 18 hod. (Musica Braunensis)
15.7. – Běh na Hvězdu
15.7. – Za poklady Broumovska – Teplice n.M. v 18 hod. (Quintana)
15.7. – Pivobraní – Masarykovo náměstí Náchod
22.7. – Vycházka Polickem – Polická hora a Hvězda – pořádá IC Police n. M.
22.7. – Za poklady Broumovska – Ruprechtice v 18 hod. (Kateřina Englichová)
29.7. – Vycházka Polickem – Stračím ocasem do Suchého Dolu – pořádá IC Police
29.7. – Za poklady Broumovska – Police n.M. v 18 hod. (M. Kozák, M. Pěruška)
29.7. – Zrní – koncert v zahradnictví Trees Červený Kostelec

5. Stomatologická pohotovost v červenci 2017
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červenci 2017 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
1. - 2. 7.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 132
5. - 6. 7.
MUDr. Kubec, ZS Police n. M.
491 543 398
8. - 9. 7.
MDDr. Houštěk. ZS Machov
602 333 466
15. - 16. 7.
MUDr. Neoral ml., ZS Police nad Metují
491 541 654
22. - 23. 7.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
775 717 666
29. – 30. 7.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381

6. Stanovení uzavírek krajských silnic III/30315 a III/30317
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně
příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon
o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o
provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti společnosti EUROVIA CS, a.s.,
OZ oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ:
45274924, o z n a m u j e, že
s t a n o v í veřejnou vyhláškou – opatřením obecné povahy
po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého
kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst.
3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal
stanovisko čj. KRPH-57836/ČJ-2017-050506 ze dne 19. 6. 2017
přechodnou úpravu provozu
na silnicích III/303 15 a III/303 17:
Platnost úpravy: 3. 7. 2017 – 4. 12. 2017
Důvod: oprava silnice III/303 15 a III/303 17 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská
Lhota – státní hranice
Práce budou postupně prováděny za úplné uzavírky v následujících úsecích:

1. úsek – silnice III/303 15 - od křižovatky se silnicí II/303 a III/303 16 u motorestu Mýto po
křižovatku se silnicí III/303 17 v Nízké Srbské. Objízdná trasa bude vedena přes Bezděkov
nad Metují do Nízké Srbské a to obousměrně.
2. úsek – silnice III/303 17 - v úseku od čp. 9 v Machově po čp. 68 v Machovské Lhotě.
Objízdná trasa bude vedena po okolních místních komunikacích.
3. úsek – silnice III/303 17 - v úseku od čp. 39 v Machovské Lhotě po státní hranice.
Po dobu uzavírek je třeba sledovat dopravní značení a řídit se jím.
Stavební práce budou probíhat tak, aby byla za všech okolností zachována
dosažitelnost Integrovaného záchranného systému (včetně zachování bezpečného průchodu
chodců podél staveniště).
Odpovědná osoba (organizace) za řádné provedení úpravy:
pan Ing. Jiří Večeř, stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s., tel.: 731 601 482

7. Nabídka provozování restaurace Obecní dům v Machově
Městys Machov vyhlašuje výběrové řízení na provozování restaurace
Obecní dům na náměstí v Machově (bez sálu OD) formou pachtovní
smlouvy s následujícími podmínkami:
- zahájení provozu od 1. 12. 2017 (nebo dle dohody),
- pravidelná provozní doba min. 5 dnů v týdnu včetně So a Ne,
- vaření vlastních jídel v době oběda,
- možnost pronájmu společenského sálu včetně soc. zázemí (není
podmínkou),
- možnost pronájmu služebního bytu 4+1 (není podmínkou),
- nutnost zajištění vytápění restaurace mimo pracovní dobu úřadu obce.
Písemné nabídky s návrhem výše nájemného zasílejte poštou, e-mailem,
nebo podávejte osobně na Úřad městyse Machov, 549 63 Machov 119.
Bližší informace o podmínkách pronájmu lze získat na Úřadu městyse Machov (ing. Krtička,
ing. Kryl) na tel. 491 547 121, nebo e-mailem: j.krticka@machov-obec.cz, m.kryl@machovobec.cz.
Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek.

8. Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního
prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné

úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka
poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %.
Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec. Obyvatelé naší
obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném místě, které je zřízené ve skladu
nákupního střediska (vchod z nákladové rampy). Sběrné místo je přístupné po telefonické nebo
osobní domluvě s odpovědným pracovníkem úřadu v pracovních dnech – v pondělí a ve středu
od 8°° do 12°° a od 13°° do 17°° hodin, v ostatní dny od 8°° do 12°° hodin. Sběrné místo mohou
využít všichni občané a dále také živnostníci podnikající v katastru Machova, kteří mají
s městysem uzavřenou řádnou smlouvu o nakládání s komunálním odpadem.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde jsou
z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy
se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů
jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové
výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2016 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To
představuje až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho
českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete
pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

9. Rekonstrukce vysokého napětí v Machově – upozornění
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali, že v období od 1. června do 30. září 2017 bude
v obci probíhat kompletní oprava nadzemního vedení vysokého napětí. V rámci opravy bude
provedena výměna stávajících podpěrných bodů (sloupů), výměny vodičů, konzol a izolátorů včetně
odboček ke stávajícím trafostanicím a to na celém území obce.
V průběhu prací bude dodávka elektrické energie zajištěna generátory u každé trafostanice,
nicméně při připojování trafostanic bude docházet ke krátkodobým odpojením elektrické energie
v rozsahu do 30 min denně. V závislosti na tom, který úsek bude opravován, se bude jednat o
přerušení dodávky buď v celé obci, nebo pouze v některé části.
Zhotovitel prací, montážní firma Electro Comp spol. s r.o. Česká Skalice, nám předložil
následující harmonogram krátkodobých přerušení dodávky elektrické energie :
27. a 29. června - v celé obci
11., 12. 13. a 14 července – v Bělém
19. a 20. července – v celé obci
25. a 26. července – od Vajsarových čp. 71, část centra obce a v Bělém
27. července – v celé obci
15., 16., 17. a 22. srpna - od bývalého úřadu, část centra obce, Kopec a v Machovské Lhotě.
Za Úřad městyse Machov Ing. Miroslav Kryl

10. Varhanní koncerty v kostele ve Stroužném
V loňském roce byl opraven interiér evangelického kostela ve Stroužném. Vynikla jeho prostá
krása, která je po většinu roku skryta oku návštěvníka. To vedlo k rozhodnutí uspořádat sérii koncertů
pro veřejnost po obou stranách hranice. Pro tuto myšlenku bylo nutné získat pochopení u příslušných
institucí. Do Stroužného, vyjma dní školního vyučování, totiž nejezdí veřejná hromadná doprava. Bylo
proto nutné zajistit autobus pro zájemce o koncert, zvláště z řad lázeňských hostů z Kudowa Zdrój. To
se díky Kudowském centru kultury a sportu a Skanzenu Pstrążna podařilo. Byly vybrány termíny pro
konání koncertů, aby nekolidovaly s bohatým letním programem ve skanzenu. Termíny jsou vždy
v sobotu a to 1. července – vystoupí Lída Klugarová (varhany) a Jana Šimková (violoncello),
12. srpna – vystoupí Tomáš Weissar z Machova, 16. září – vystoupí Jiří Tymel z Nového Města nad
Metují a 14. října – vystoupí Tomáš Weissar z Machova. Koncerty začínají ve 14.00 hod. Jejich
součástí bude stručné průvodní slovo. Nejvíce prostoru dostanou varhaníci a varhany, které bude
možné si na závěr z blízka prohlédnout.
Za hlavního organizátora Vlastivědné sdružení Pumpa Malá Čermná srdečně zve Eva Pumrová.

11. Inzerce
Prodám chalupu v Bělém po rekonstrukci
Zrekonstruované:
Nové krovy a krytina
Stropy
Podlahy-nové dlažby
Elektřina
Topení (krbová kamna napojena na radiátory a elektro kotel)
Nová ČOV po kolaudaci
Nová kuchyňská linka
Koupelna
Plastová okna
Částečné zateplení
Informace na tel. 605 116 225

12. MAS Stolové hory nabízí peníze pro vaše projekty
Je tomu přes rok, co jsme odevzdali Strategii komunitně vedeného místního rozvoje a nyní
konečně můžeme s radostí oznámit, že byla 8. června schválena, což bylo podmínkou k tomu,
abychom mohli začít vyhlašovat první výzvy na předkládání projektových žádostí. Od počátku
přípravy Strategie jsme shromažďovali podněty napříč různými oblastmi, neboť považujeme za nutné,
aby tento schválený dokument a tedy i jednotlivé výzvy odrážely skutečné potřeby našeho území. Celý
proces přípravy a schvalování Strategie byl velmi zdlouhavý a náročný i kvůli komplexním
podmínkám, nastaveným řídícími orgány. Tímto chceme poděkovat všem našim členům a příznivcům
za podporu a trpělivost.
Nyní pro nás však začíná další etapa, kterou je příprava a vyhlašování výzev, abychom mohli
začít rozdělovat přes 80 milionů korun, které jsme pro region Stolových hor získali. První projektové
návrhy budou moci žadatelé podávat již na podzim tohoto roku. Postupně budou předkládány výzvy
ze čtyř operačních programů – Operační program Zaměstnanost (OPZ), Integrovaný regionální

operační program (IROP), Program rozvoje venkova (PRV) a Operační program Životní prostředí
(OPŽP). A na co budou naše výzvy zaměřeny? V rámci OPZ podpoříme oblast zaměstnanosti a
sociálních služeb, ale také prorodinných opatření, která zahrnují například finanční podporu pro dětské
skupiny, družiny či letní příměstské tábory. IROP je mimo jiné zaměřený na ochranu a rozvoj
přírodního a kulturního dědictví, udržitelnou a bezpečnou dopravu (např. cyklostezky) nebo
infrastrukturu sociálních služeb. Z PRV podpoříme zemědělské podniky, lesnickou infrastrukturu,
investice do lesnických technologií nebo výstavbu nových naučných stezek. A výsadba dřevin na
nelesní půdě v CHKO Broumovsko bude podpořena z OPŽP.
Bližší informace k jednotlivým dotačním programům a kontaktní údaje najdete na webových
stránkách www.masstolovehory.cz a novinky můžete sledovat také na našem facebookovém profilu
MAS Stolové hory. Zvažujete-li žádost o dotační podporu pro váš projekt, využijte čas před
vyhlášením výzev ke konzultacím a přípravě návrhů projektů. Rádi vám poradíme a pomůžeme najít
vhodný dotační titul.
Mirka Soldánová a tým MAS Stolové hory

13. Machovská kopačka 2017

Příští číslo vyjde ve 30. týdnu 2017. Uzávěrka příspěvků ke dni 20.7.2017
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