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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v úvodu minulého zpravodaje jsem informoval o vyhraném soudním sporu se SFŽP, kdy jsme se
dlouhých pět a půl roku soudili o úroky ve výši 18,5 mil. Kč. Vypadalo to, že tím už definitivně celá
záležitost stavby ČOV a kanalizace z devadesátých let minulého století bude ukončena, ale bohužel to
tak není a naše radost byla zřejmě předčasná. V průběhu srpna jsem na základě ukončeného soudního
sporu požádal SFŽP o uvolnění zástavních práv na obecní lesy a některé další nemovitosti, kterými
obec ručila fondu za finanční půjčku na stavbu uvedené infrastruktury. Odpověď fondu však byla
zcela jiná, než jsme předpokládali a vypadá to, že stojíme před dalším velikým finančním problémem.
Fond totiž odmítl zástavní práva zrušit z důvodu, že nikdy nebylo provedeno Závěrečné vyhodnocení
akce tak, jak to předepisují příslušné právní normy i smlouva uzavřená mezi fondem a Machovem.
Pokud tedy nebude provedeno závěrečné vyhodnocení, hrozí Machovu vrácení celé tehdy poskytnuté
dotace ve výši 15,7 mil. Kč. A tady nastává ten veliký problém – firma Norex, která tehdy prováděla
stavbu kanalizace a ČOVky, nikdy nepředala obci technickou dokumentaci skutečného provedení díla,
stavební deník, závěrečný daňový doklad a další dokumenty, kterými se za normálních okolností
stavby ukončují. A všechny tyto dokumenty jsou potřebné pro výše zmíněné Závěrečné vyhodnocení
akce. Firma Norex na požadavky obce, vznášené v průběhu minulých let, nikdy nereagovala a nyní se
nachází v likvidaci. Nelze předpokládat, že bychom nyní od uvedené firmy potřebné dokumenty
získali. Bude tak záležet na výsledku jednání s projektovým manažerem SFŽP, který Machov navštíví
v nejbližších dnech – buď bude možné provést závěrečné vyhodnocení na základě dílčích dokumentů,
které máme k dispozici a akce bude poté definitivně ukončena, nebo bude fond striktně trvat na
doložení všech dokumentů v souladu s právními předpisy a pak nám hrozí další velké komplikace,
v nejhorším případě až zmíněné vrácení poskytnuté dotace ve výši 15,7 mil. Kč. Nechci ani domýšlet
důsledky, které by pro Machov taková situace přinesla a doufám, že dojde k nějaké rozumné dohodě
při vypracování Závěrečného vyhodnocení akce. Popsanou situaci jsem samozřejmě již také
konzultoval s naším právníkem, ale bez znalosti konkrétních požadavků fondu nelze nyní hledat
nějaké schůdné řešení situace. O vývoji v tomto novém problému budu samozřejmě informovat na
veřejných zasedáních i na stránkách našeho zpravodaje.
Srpen byl obdobím prázdnin a dovolených, ale ani v tomto letním čase se v obci život nezastavil.
Hned druhého srpna uspořádal městys Machov v kostele sv. Václava koncert mladých hudebníků
Jiřího Kubečka a Vojtěcha Vrtišky. Oba muzikanti předvedli opravdu profesionální výkon při
interpretaci skladeb autorů různých období. Koncert navštívilo přes šedesát spokojených posluchačů.
V pondělí 5. srpna se v obřadní síni úřadu uskutečnilo výběrové řízení na manažera projektu
„Dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a Machovské Lhotě“. Na realizaci této
veřejné zakázky, kdy nabídková cena byla stanovena ve výši 2,86 mil. Kč, se přihlásily tři firmy.
Jediným hodnotícím kritériem byla cena a tak pětičlenná výběrová komise měla po otevření obálek
rychle jasno o vítězi výběrového řízení. Vítězem se stala firma VRV z Prahy 5 s nabídkovou cenou

1,84 mil. Kč a o pouhých sto tisíc korun porazila druhou v pořadí ERV Jaroměř. Třetí nabídka firmy
Tizzi z Kroměříže byla pak o téměř milion korun vyšší. Úkolem vítězné firmy bude zejména zajištění
komplexního technického dozoru stavby, výkon BOZP, spoluúčast při výběru zhotovitele díla,
provedení výběrového řízení na poskytovatele úvěru, příprava podkladů pro poskytovatele dotace,
závěrečné vyhodnocení akce a další činnosti v zastoupení investora akce.
Ve středu 7. srpna jsem se společně s místostarostou p. Šulcem zúčastnil jednání u burmistra
gminy Radków pana Bednarczyka ohledně záměru na rozšíření provozu na hraničním přechodu
Machovská Lhota – Ostra Góra. Při jednání jsme byli informování o záměru gminy Radków odkoupit
komunikaci spojující Karlów s hraničním přehodem od stávajících vlastníků – Powiatu Klodzko a
Parku Narodowego Gór Stolowych. Od obou institucí již je příslib na převedení vlastnictví a v případě
úspěšného jednání by gmina Radków chtěla ve spolupráci s Královéhradeckým krajem zažádat
o dotaci z evropských fondů na opravu komunikace a úpravu hraničního přechodu tak, aby byl
průjezdný i pro osobní automobily v rámci přeshraničního turistického styku.
V průběhu srpna nezahálela ani naše technická četa – kromě jiných prací se uskutečnila
rekonstrukce parketové podlahy na sále Obecního domu. Celá podlaha byla několikrát přebroušena,
byly vyspraveny parkety a zhotoveny nové lišty kolem celého sálu. Následně pak byl proveden nový
nátěr dvousložkovým lakem. Výsledkem je opravdu hezká podlaha a bude na pořadatelích různých
kulturních akcí, aby nedovolili vstup na sál v nevhodné obuvi a nedošlo tak ke zničení laku. Nyní ještě
bude provedena rekonstrukce podlahy jeviště, aby byla dosažena rovina po celém jevišti bez schůdků.
Další akcí zajišťovanou našimi pracovníky je zazdívání části oken v suterénu tělocvičny s cílem
minimalizovat únik tepla. Následovat pak bude ještě úprava systému vytápění některých prostor
v tělocvičně s cílem rozdělit vytápění na jednotlivé úseky, aby se nemusely kvůli jedné místnosti
vytápět i další prostory, když nejsou zrovna využívány.
Další akcí, zajišťovanou dodavatelsky, bylo provedení oprav zdravotního střediska. Veškeré
prostory byly po vodovodní havárii vysušeny a mohlo tak být přistoupeno k opravě stropů, omítek,
podlah i elektrorozvodů. V krátké době by tak mělo být možné přestěhování ordinace praktického
lékaře z provizorní místnosti knihovny do původních prostor. Po skončení oprav zdravotního střediska
i sociálního zázemí za sálem OD bude provedeno konečné vyčíslení škody a projednáno s pojišťovnou
pro konečnou likvidaci škodní události.
Dne 19. srpna jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí podpory ze strany SFŽP ČR
na spolufinancování akce „Dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské
a v Machovské Lhotě“ – jedná se o dotaci ve výši 2,996 mil. Kč a půjčku ve výši 5,993 mil. Kč. Dále
nám byl zaslán Ministerstvem životního prostředí Registrační list akce, jehož součástí je i informace
o přidělení dotace z ERDF/FS ve výši 50,945 mil. Kč. Výše dotací je zatím pouze orientační, vše se
ještě bude upravovat podle výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. Celková předpokládaná
hodnota díla je 74,475 mil. Kč (bez domovních přípojek). Hodnota včetně povinné rezervy a přípojek
se nyní pohybuje kolem 82,6 mil. Kč. Nyní nás čeká jednak výběrové řízení na zhotovitele díla a dále
jednání o zajištění finančních prostředků na spolufinancování stavby kanalizace ve výši kolem 14,5
mil. Kč. Současně probíhají práce na zpřesnění podkladů pro projektování související akce výstavby
kanalizačních přípojek.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 7. 2013 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.076 obyvatel. V průběhu července – zemřeli
2 občané
- narodili se
2 občánci
- přihlásil se
1 občan

Společenská kronika
V měsíci srpnu 2013 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Milada
Čančíková z Machova – dožila se 80 let. Oslavenkyni byli za všechny spoluobčany pogratulovat
členové našeho zastupitelstva Ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších
let života.

Mobilní svozy nadměrného a nebezpečného odpadu
Tak jako každý podzim, i letos městys Machov ve spolupráci se svozovou firmou Marius
Pedersen připravil mobilní svozy nebezpečného i nadměrného odpadu. Svoz nebezpečných odpadů
se uskuteční v sobotu 12. října 2013 a svoz velkoobjemného odpadu se uskuteční v sobotu 26. října
2013. Podrobné informace o jednotlivých časech a svozových místech přineseme v příštím vydání
Machovského zpravodaje.

Informace pro stavebníky
Na základě četných žádostí občanů zveřejňujeme webové odkazy na stránky Královéhradeckého
kraje, na kterých je možné seznámit se s Územním plánem městyse Machov a se záplavovým územím
na katastrech městyse Machov, ve kterém platí omezení výstavby (je třeba mít nainstalovánu
příslušnou verzi prohlížeče na svém počítači):
Územní plán městyse: http://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/ (DÁLE - Machov a kliknout na šipku
u mapy).
Záplavové území: http://web3.kr-kralovehradecky.cz/ (DÁLE - grafická část - mapy - záplavová
území - nazvětšovat si Machov).

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 29. 7. 2013 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu byly
zejména následující záležitosti:
- projednání žádosti ZŠ o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ
- informace z jednání DSO Policko
- návrh na změnu nájemní smlouvy NS – průmyslové zboží
- informace o ukončení soudního sporu se SFŽP ČR
- projednání stížností občanů – pobíhání psů, znečišťování toků, jízdy motorových vozidel do
zákazů vjezdů apod.
- návrh rozpočtu sociálního fondu,
- rekonstrukce podlahy na sále OD a oprava pódia
- organizace koncertu dua Kubeček – Vrtiška
- výběrové řízení na manažera projektu „Dostavba kanalizace ……“
- další postup projektování kanalizačních přípojek v souvislosti s novým projektem kanalizace,
- postup v záležitosti získání energetického auditu na obecní budovy,
- schválení instalace zábradlí do uličky kolem Taucových v Machově (na Kopec)
- návrh Strategie rozvoje městyse na období od roku 2014
- návrh na majetkové vypořádání vlastnictví pozemků pod vodními toky a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Srpen: 31.8. – Jana Šteflíčková – koncert herečky divadla Ypsilon, 18 hod., terasa Pellyho d.
Září: 7. 9. – Dunění rockových tamtamů – festival v Suchém Dole
14.9. – Pohár plný písku – turnaj v plážovém volejbalu pro amatéry v Polici n. Met.
17.9. – Nedotknutelní – drama Francie – kino Police n. Met. od 19 hod.
21.9. – Pivní triatlon – hřiště u sokolovny v Hlavňově od 12 hod.
21.9. – Rekonstrukce válečných událostí ve Stárkově
28.9. – Vysvěcení zvoničky v Nouzíně a otevření naučné stezky „Jak se zde dřív žilo“
pořádá BKL s polským partnerem, sraz ve 14 hod. na hraničním přechodu
28.9. – Garden party v Polici n. Met
29.9. – Běh na Hejšovinu – závod českého poháru v bězích do vrchu
30.9. – Tradiční suchodolské posvícení

5. Běh na Hejšovinu
Městys Machov a Lhoťáci se svolením Parku Narodowego Gor
Stolowych pořádají

17. ročník běhu do vrchu

BĚHU NA HEJŠOVINU
SZCZELINIEC WIELKI
Součást Českého poháru v běhu do vrchu

Neděle 29. září 2013 v 11.00 hod.
Trať – délka 8 km, převýšení 480 m, povrch terén, asfalt, schody
Startovné – 60 Kč
Prezentace do 10,45 hod.
Ceny – první tři v každé kategorii + tombola
INFORMACE – Oldřich RÜCKER, Machov – Lhota 45, 549 63
tel. 491 547 270, mobil 737 537 832
- Ing. Jiří Krtička, mobil 604 569 525
Občerstvení – zajištěno v restauraci Obecní dům
Dodatkový závod pro děti a všechny příchozí na trati 2,3 km.
Start v 11,15 hod. na náměstí v Machově, cíl na hraničním
Přechodu v Machovské Lhotě.

Přijďte povzbudit závodníky ke startu v 11.00 hod. na náměstí
i podél trati závodu. Rovněž zveme všechny zájemce na vyhlášení vítězů kolem 13.00 hod., po němž bude následovat
posezení s country hudbou pro širokou veřejnost před úřadem
městyse (případně na sále Obecního domu při nepřízni počasí).
K poslechu zahraje country kapela D o m a m a z e c .

6. Stomatologická pohotovost v září 2013
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci září 2013 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
7. - 8. 9.
MUDr. Neoral , ZS Police n.M.
491 541 654
14. – 15.9.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
21. – 22.9.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844
28. – 29.9.
MUDr. Růžička, Poliklinika Broumov
603 479 084.
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7. Zprávy z BKL Machov
Borský klub lyžařů Machov pořádal v neděli 11.8.2013 1.ročník MTB Maratonu Stolové
hory 2013 v rámci Europrojektu "200 let Fr.Pabla na česko-polské hranici". Závodu se, včetně
dětí, zúčastnily tři stovky závodníků.
Ohlasy na první ročník byly velmi kladné a všem se líbila trasa zdejší krásnou krajinou.
Večer po závodech přišel i mail od tohoto profi týmu: "za celý HSK Cycling team chci
poděkovat za nedělní závod.Vše bylo naprosto super, od trasy, značení, zabezpečení atd.
Doufám, že se příští rok uvidíme na startu znova." To velmi potěší. Proto bych chtěl touto
cestou poděkovat všem, kteří nám při tomto náročném závodě pomáhali. Od školní kuchyně
ZŠ Machov, hasičů z Nízké Srbské a Lhoty, Městyse Machov, Parku Narodowego Gor
Stolowych až po členy našeho klubu.
Bylo to velice náročné na organizaci, ale výsledek stál za to. Ještě jednou všem díky!
Za BKL Machov: Stanislav Jirásek

8. Posezení pro členy honebního společenstva
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