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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v průběhu května se uskuteční na celém území Evropské unie volby do Evropského parlamentu.
Také v Machově bude ve dnech 23. a 24. května otevřena volební místnost, kde budete moci zvolit své
zástupce do tohoto nejvyššího orgánu unie. K zajištění voleb bude ustanovena pětičlenná volební
komise, do níž navrhnou své zástupce některé politické strany či hnutí a zbylé členy jsem povinen
jmenovat já v souladu se zněním příslušného zákona. Zapisovatelem komise byla tentokrát jmenována
paní Renata Thérová. K Vaší případné účasti ve volbách bych chtěl říct pouze tolik, že i když se na
první pohled může zdát, že naši zástupci v Bruselu mají omezené možnosti cokoliv v Evropě ovlivnit,
úplná pravda to není. Pokud dokážeme zvolit takové zástupce, kteří budou odborníky (a nikoliv jen
„zasloužilými“ politiky), mohou i na evropské úrovni ovlivnit program a vývoj v různých oblastech
života. A i když se nám mnohé věci v souvislosti s Evropskou unií nelíbí, jsme jejím členem
a právě prostřednictvím těchto voleb máme možnost v budoucnu zprostředkovaně vyjádřit náš názor
na fungování unie a spoustu věcí spadajících do kompetence jejích orgánů. Samozřejmě je právo
každého nevolit – i to je svým způsobem volba – ale pak ztrácíme tu jedinou možnost ovlivnit vývoj
v Evropě a změnit to, co se nám na fungování EU nelíbí. Proto doporučuji pozorně sledovat, co která
strana či uskupení chce dosáhnout a zvolit ty správné zástupce a nikoliv jen známá jména a jejich
populistické sliby.
Během dubna jsme obdrželi jednu velice příznivou informaci z Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Machov uspěl se svojí žádostí o přidělení dotace z Programu obnovy
venkova a byla mu přidělena požadovaná částka 218 tis. Kč na rekonstrukci spadlé hřbitovní zdi (50%
předpokládaných nákladů). Považuji to za velký úspěch, neboť dotační prostředky v POV jsou každým
rokem kráceny a nám se podařilo získat celou částku, kterou jsme na odstranění havarijního stavu
obvodové zdi hřbitova požadovali. Nyní bude zpracován podrobný položkový rozpočet opravy a
budou osloveny stavební firmy či řemeslníci v poptávkovém řízení na opravu zdi. Oprava by měla
proběhnout ve druhém pololetí tohoto roku.
Další dotační prostředky, tentokrát z rozpočtu MAS Stolové hory, jsme obdrželi v rámci
tréninkové výzvy MAS na uspořádání divadelního představení „Dívčí válka“. Bylo nám přiděleno
75 % z požadované dotace na úhradu výdajů spojených s uspořádáním tohoto představení.
Za zmínku stojí i nákup vyžínacího příkopového ramena v průběhu dubna, které bylo zakoupeno
z dotačních prostředků od SZIF prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka, jehož je
Machov členem. Nebudeme se tak muset doslova doprošovat Správy a údržby silnic
Královéhradeckého kraje o sečení krajnic a příkopů a budeme si moci tuto činnost zajišťovat sami
dle našich potřeb.
V závěru března jsem společně s velitelem hasičů Jiřím Dostálem navštívil ředitele Hasičského
záchranného sboru Královéhradeckého kraje ing. Mencla. Smyslem našeho jednání bylo zjistit, jaká je
šance na obnovu hasičské techniky naší výjezdové jednotky. Na novou požární cisternu městys nemá
bohužel peníze a tak jedinou šanci vidíme v možnosti získat nějaké vozidlo při vyřazování techniky
od jednotek HZS v našem kraji. Šance na takovéto řešení určitě existuje, časově se ale nedá blíže určit,
kdy bude nějaké vhodné vozidlo vyřazováno. V každém případě jsme na HZS následně odeslali
oficiální žádost o přidělení cisterny a budeme doufat, že se toto řešení podaří realizovat blízké době.
9. dubna jsem společně se starosty okolních obcí absolvoval prohlídku nově otevřené výstavy
Play Broumovsko v areálu broumovské Veby. Jedná se o velice zajímavý projekt, doporučuji návštěvu
zejména rodinám s dětmi, které zde mají možnost si s různými exponáty pohrát. Bližší informace
najdete v další části tohoto zpravodaje, nebo na webu www.playbroumovsko.cz.
Dne 16. 4. jsem se zúčastnil jednání celostátní Rady Sdružení místních samospráv ČR, ve které
reprezentuji nejen Machov, ale celý Královéhradecký kraj. Opět se zde projednávala témata, která jsou
důležitá pro zachování plnohodnotného života na venkově a pro neomezování činnosti venkovských
samospráv. Nejdůležitějším tématem v současné době je určitě snaha zajistit pro venkovský prostor co
nejlepší podmínky pro čerpání dotací z Evropské unie v nadcházejícím novém programovacím období
do roku 2020. Neméně důležitými problémy se však jeví i zachování venkovských pošt, problematika
komunitních škol, příprava nového odpadového zákona či navrhované vytváření povinných rezerv
obcí na obnovu vodohospodářské infrastruktury (kanalizace). Toto vše jsou záležitosti, které bez

společného boje starostů obcí a menších měst není možno obhájit v podobě, která by vyhovovala
právě tomuto velikostnímu typu obcí a nesloužila pouze velkým městům. Právě organizace, jako je
SMS ČR, slouží jako platforma pro takový společný postup samospráv venkovských regionů v celé
republice. Důležité je, že tato organizace už je brána jako rovnocenný partner ministerstev a dalších
celostátních orgánů při přípravě nových zákonů a při legislativní úpravě všech oblastí života
s důrazem na venkovský region.
Pokud jde o plánovanou výstavbu kanalizace v obci, opět jsme pokročili v některých
záležitostech dopředu. Dne 14. dubna proběhlo nové výběrové řízení na získání bankovního úvěru
na naše spolufinancování akce. Nabídku v tomto termínu doručila pouze jedna banka, a to Česká
spořitelna a.s. Ze zákona však bylo nutno pro hodnocení mít alespoň dvě nabídky, takže výběrové
řízení bylo opět zrušeno a ihned bylo vyhlášeno další kolo, ve kterém dle znění zákona o veřejných
zakázkách stačí už pouze jediná nabídka. Otevírání nabídek v tomto posledním kole výběrového řízení
na získání úvěru se uskuteční dne 12. května. Dalším důležitým krokem je výběr zhotovitele díla.
V pátek 18. dubna jsme se společně s Ing. Krylem zúčastnili v Brně otevírání obálek s nabídkami
stavebních firem. Z původně přihlášených 19 zájemců nakonec konkrétní cenovou nabídku podalo
9 firem. Jedna z nich nesplnila předepsané náležitosti nabídky, takže vybírat nakonec budeme z osmi
nabídek. Vítěz výběrového řízení bude znám na oficiálním vyhodnocení nabídek, které je plánováno
na 29. dubna v Brně. Dne 30. dubna by mělo nabýt právní moci stavební povolení na stavbu
kanalizace. Pokud tedy nedojde k nějakým neočekávaným komplikacím, výstavba kanalizace by měla
začít na přelomu června a července tohoto roku. Jakmile budou podepsány smlouvy o dílo a bude
dokončeno projektování přípojek, budou osloveni všichni budoucí majitelé těchto přípojek s návrhem
na konkrétní řešení připojení jejich nemovitostí na páteřní kanalizaci.
Závěrem bych chtěl upozornit na veřejné projednání výsledků digitalizace katastru v částech obce
Machov a Nízká Srbská, které bude možné v období od 2. do 16. května na úřadu městyse. Bližší
informace najdete v další části tohoto zpravodaje.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 3. 2014 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.077 obyvatel. V průběhu dubna – zemřel
1 občan
- narodili se
2 občánci
- odhlásilo se 5 občanů.

Dovolená restaurace Obecní dům Machov
Nájemce restaurace Obecní dům v Machově pan Hubka oznamuje široké veřejnosti, že z důvodu
čerpání dovolené bude restaurace uzavřena v období od 1. května do 23. května 2014. Prvním
otvíracím dnem bude sobota 24. května.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 14. 4. 2014 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu byly
zejména následující záležitosti:
- žádost p. Adamcové (Rokytník) na umístění včelstev v Bělém,
- žádost obce Bezděkov – připojení kanalizace na ČOV Machov,
- informace o jednání na HZS Královéhradeckého kraje – obnova požární techniky,
- žádost SDH Machovská Lhota o přidělení č.p. hasičské zbrojnici ve Lhotě,
- projednání souhlasu městyse s registrací SDH Machovská Lhota v objektu zbrojnice,
- informace o přidělení dotace na obnovu hřbitovní zdi z POV Královéhradeckého kraje,
- informace o získání dotace od MAS Stolové hory na uspořádání divadelního představení,
- organizace divadelního představení „Dívčí válka“ dne 27.4.2014,

-

návrhy na uspořádání kulturních akcí v průběhu letošního roku (koncerty, divadla….),
informace o akci „kanalizace“ – výběrová řízení, jednání se SFŽP, harmonogram akce ….. ,
žádost SDH Nízká Srbská o odkup sportovního areálu v Nízké Srbské,
organizace poptávkového řízení na obnovu hřbitovní zdi (projekt, výběr zhotovitele …..),
projednání záměru opravy místních komunikací v Bělém – nabídka firmy Repare Trutnov,
majetkové záležitosti – odkup pozemku, záměry pronájmů atd.,
příprava na audit za rok 2013 a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Duben: 30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – pořádá SDH Nízká Srbská od 18 hod.
na hřišti v N. Srbské, hudba, občerstvení
Květen: 1.-4.5. – Výstava květů na zámku Ksiaž u Walbrzychu
3.5. – Struhadlo (recesistický běh na lyžích) a Poslední mazání – BKL Machov
4.5. – Soutěž mladých hasičů – hřiště Nízká Srbská v 9,00 hod.
10.5. - Májová pouť do Vambeřic – zahájení v 8 hod. v kostele v Polici n. Met.,
zakončení mší svatou v 16,30 ve Vambeřicích, odvoz zpět v 18,30 hod. autobus
13.5. – Já padouch 2 – kino Police v 17 hod. – animovaný sci-fi film USA
15.-18.5. – Mezinárodní závody koňských spřežení v Polici nad Metují
16.5. – Květinový taneční večer – Pellyho domy v Polici nad Metují
17.5. – Mezinárodní polický vandr – turistický pochod z Police n. Met.
23.5. – Noc kostelů – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici n. Met.
31.5. – Den řemesel v klášteře v Polici nad Metují

5. Volby do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta městyse Machov oznamuje
podle § 32, odst. 2, zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, že:
1. volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
-

v pátek dne 23. května 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 24. května 2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Machov je volební místnost, kterou je
obřadní síň Úřadu městyse Machov, čp. 119,
3. voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáží svoji totožnost a státní občanství
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem či
cestovním průkazem) a uvedou další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
4. každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V souvislosti s volbami do EP upozorňujeme občany, že konec lhůty pro požádání o vydání
voličského průkazu připadá na státní svátek 8.5.2014. Doporučujeme všem zájemcům o vydání
voličského průkazu, aby si tento vyzvedli pokud možno v pracovní době úřadu městyse do 8. května.
V případě nutnosti bude na úřadě v Machově zajištěna služba (na vyžádání telefonem) i dne 8. 5.

6. Stomatologická pohotovost v květnu 2014
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci květnu 2014 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
1.5.
3. - 4.5.
8.5., 10. - 11.5.
17. - 18.5.
24. - 25.5.
31.5 - 1.6.

MUDr. Kopecký, Police n.M. , 17. listopadu 387
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
Bc. Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
MUDr. Neoral ,ml., ZS Police n.M.
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
MUDr. Blažek, ZS Police n.Metují

602 304 594
491 582 381
491 502 425
491 541 654
603 479 084
491 581 394

7. Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho
vyložení k veřejnému nahlédnutí
Úřad městyse Machov podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrálního pracoviště Náchod (dále jen „katastrální úřad“) oznamuje, že v budově Úřadu městyse
Machov, zasedací místnost, v období od 2.5.2014 do 16.5.2014, vždy v pondělí a středu od 8 do 12
hod. a od 13 do 16 hod., bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým
mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálních
územích Nízká Srbská a Machov obce Machov.
Ve dnech 5.5.2014 a 12.5.2014 bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního
úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce. V případě, že
zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout
zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do
obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná
v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním
nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic
zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších
půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové
evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými
parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně
parcel.
4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O
podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době
mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast
vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu.

5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 5. 6. 2014 Nebude-li
pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost
obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci
rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního
zákona).

8. Struhadlo 2014 a Poslední mazání BKL

9. Unikátní výstava Orbis Pictus Play Broumovsko
Neobvyklý výtvarný a kulturní počin mezinárodního charakteru, za jakým se běžně cestuje do
velkých metropolí (proběhla například v Praze, New Yorku, Bruselu, Florencii a jinde), je nyní
k vidění v Broumově. Pod názvem Play Broumovsko je možné rozsáhlou výstavu navštívit v areálu
textilních závodů VEBA a. s. od 28. 3. 2014 do 28. 2. 2015.
Play Broumovsko navazuje na dlouhodobý projekt ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a
Radany Waldových. Základem projektu, který měl svou premiéru v roce 2006 v Paříži, jsou
interaktivní expozice Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla, Leporelohra, Golem,
PLAY a Sensorium inspirované dílem humanistického myslitele Jana Amose Komenského Labyrint
světa a ráj srdce. Výstavy jsou připravovány podle umělecké koncepce Petra Nikla ve spolupráci s
českými a zahraničními umělci. Od roku 2000 je zhlédlo více než 2,5 milionu návštěvníků po celém
světě. Jednotlivé expozice se snaží rozvíjet imaginaci, tvořivost a fantazii prostřednictvím
interaktivních nástrojových objektů. Záštitu převzali hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc
a biskupský vikář Václav Malý.
Play Broumovsko to není jen výstava, ale také soutěž s názvem 99 + 1 Broumovsko oSOBnĚ.
Cílem je podpora regionu v hranicích chráněné krajinné oblasti. Každý návštěvník výstavy obdrží
brožuru s herním plánem. V regionu u podnikatelů, na turistických cílech, při práci s neziskovými

organizacemi a dalších aktivitách bude získávat jednotlivé samolepky do soutěže a plnit svou hrací
kartu. Motivací pro objevování a putování regionu bude pro soutěžící lákavá hlavní výhra – osobní
automobil.
„Play Broumovsko je pilotním projektem tohoto typu v regionu mimo velká města a je pro
nás všechny velkou výzvou. Díky finanční podpoře partnera projektu Karla Janečka mohou všichni
žáci mateřských, základních a středních škol Královéhradeckého kraje navštívit s pedagogickým
doprovodem výstavu zdarma. Velké poděkování patří vedení a pracovníkům textilních závodů VEBA
a. s., jejichž mimořádně velkorysý přístup a pomoc umožňuje výstavu přímo v Broumově realizovat.
Čeká nás jedinečný rok, během kterého si, jak tajně doufám, budeme všichni společně hrát, putovat a
objevovat Broumovsko“, řekla Markéta Hanušová, koordinátorka výstavy a soutěže Play
Broumovsko. „Chceme do výstavy a soutěže zapojit co nejvíce regionálních subjektů, přihlásit se se
svým nápadem nebo aktivitou může úplně každý. Vítáme všechny nápady a těšíme se na spolupráci“,
dodala Markéta Hanušová.
Výstava přináší také kulturní a doprovodné programy, workshopy nebo koncerty. Sledujte
aktuální informace v tisku a na stránkách www.playbroumovsko.cz. Play Broumovsko mění náš život
k lepšímu, zapojte se i Vy.

10. Informace z SDH Nízká Srbská
Stavění máje s pálením čarodějnic
SDH Nízká Srbská Vás srdečně zve dne 30. 4. 2014 od 18 hod. k hasičské zbrojnici v Nízké
Srbské na tradiční stavění máje spojené s pálením čarodějnic. Jako každý rok bude připraven stan,
občerstvení i nějaké dřevo na tradiční táboráčky na opékání buřtů. Opět zahraje živá hudba. Přítomné
prosíme o pomoc při stavění máje.
V 18:30 hod. od křižovatky na Doly (pod Hubkovými) vyrazí průvod dětí v maskách s lampióny.
Průvod také ponese čarodějnici, kterou posléze upálíme na připravené hranici.

Soutěž „O pohár starosty SDH“
V neděli 4. 5. 2014 od 9 hod. na hřišti v Nízké Srbské proběhne dětská soutěž v požárním sportu.
Přijďte si užít nedělní den a povzbudit naši mládež, v soutěžích štafeta dvojic, štafeta 4x60m a požární
útok. Občerstvení zajištěno. Věříme, že se bude na co dívat a že si tento den u nás užijete.
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