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SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

PRODEJ
originální autodíly * autobaterie
autokosmetika
oleje a chladící kapaliny
kvalitní ojetá auta dovezená ze Švýcarska

PNEUSERVIS
prodej pneumatik a ráfků * seřízení geometrie kol * úschova
sezónních pneumatik

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov
Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
* prodej nových vozů Škoda, Peugeot a Toyota (autosalón Broumov) *

1. Informace starosty
Dne 8. 8. proběhlo na úřadu městyse další jednání ke zpracovávanému územnímu plánu
Machova s cílem upřesnit některé sporné body. Za firmu Urbaplan Hradec Králové přijel
Ing. arch. Toman, za městys Machov jsem se jednání zúčastnil společně s ing. Krylem. Práce
na územním plánu jsou v závěrečné fázi, k poslednímu kolu připomínkování příslušnými
orgány by měl být připraven v průběhu září.
V druhém srpnovém týdnu proběhla v Bělém montáž vysílačů bezdrátového obecního
rozhlasu na sloupy nízkého napětí. Tomu předcházelo jednání s ČEZ Distribuce a.s. Plzeň,
která musela toto umístění schválit. Minulý týden byl na našem úřadě instalován nový
vysílací pult a proběhly provozní zkozušky. Tím je rozhlas v Bělém provozuschopný.
V tomto týdnu rovněž proběhla rekonstrukce poškozeného mostu přes Třeslici v Bělém
v Dolech (cesta z Bělého do Nízké Srbské). Most byl poškozen na jaře přívalem vody
a musel být nyní na přítoku osazen dalšími kameny a dobetonován, aby ho voda znovu
nepodemlela.
Na žádost některých občanů a připomínek náhodných turistů jsem se pokoušel projednat
s Českou poštou umístění další schránky na dopisy na budovu nákupního střediska. Stanovisko pošty k této žádosti je bohužel negativní, neboť dle jejích předpisů nelze mít dvě schránky
ve vzdálenosti méně než půl kilometru a na budově poštovního úřadu schránka být musí.
V první polovině srpna proběhly dvě údržbářské akce na budovách městyse. Jednak bylo
opraveno obložení a podbití střechy nákupního střediska a následně natřeno. Dále byla umyta
střecha úřadu městyse, prorezatělé plechy byly opraveny Sanakrylem a následně byla celá
střecha natřena. I přes tyto opravy nás však v blízké budoucnosti čeká pravděpodobně výměna
celé střešní krytiny, což při její rozloze 600 m2 nebude jistě levná záležitost.
Dne 16. 8. se uskutečnilo jednání s ředitelem Národního parku Stolové hory v sídle
parku v polské Chudobě. Jednalo se o zvýšení počtu přechodů hranice v katastru Machova po
vstupu ČR do Schengenského prostoru – více v samostatném článku v další části Zpravodaje.
Dne 19. 8. jsem se členem zastupitelstva p. Rückerem navštívil dětský tábor v Nízké
Srbské, ve kterém se rekreují děti postižení autismem. Na žádost vedení tábora jim byla
poskytnuta úřadem městyse pomoc ve formě nařezání dřeva motorovou pilou.
Ve druhé polovině srpna proběhla v základní škole montáž odsavačů par nad kotli ve
školní jídelně. Výrobu nerezových šachet, jejich montáž a montáž odsavačů zajišťovala firma
Cross, elektrorozvody k odsavačům pak následně firma Melichar z Hronova. Touto akcí (s již
dříve provedenou instalací teplé vody na všechna WC) tak byly splněny hlavní požadavky
„hygieny“ na provoz machovské školy. Investice nakonec dosáhla téměř 200 tis. Kč.
Dne 23. 8. jsem se zúčastnil kolaudace vysílače Vodafone v Nízké Srbské. Již v průběhu
srpna jsme u dodavatele prací reklamovali poškození lesních cest v okolí stavby a poškození
některých stromů. Lesní cesty byly upraveny do původního stavu, odřené stromy byly zatřeny
ochranným nátěrem a jediným problémem tak ke dni kolaudace zůstal stav příjezdové
komunikace od Vrbových k vysílači. Tato cesta byla opravena pouze částečně a požadavek na
dokončení opravy byl uplatněn do kolaudačního zápisu s tím, že do doby úpravy i spodního
úseku cesty kolaudaci nepodepíšeme.
Koncem srpna jsme také zahájili práce na úpravě hřiště u tělocvičny. Bylo odstraněno
staré oplocení a vyvrtány díry pro nové plotové sloupy, byla částečně odbourána betonová
zeď u zdravotního střediska. Momentálně probíhá oprava odkanalizování dešťových vod,
neboť stávající dešťová kanalizace je nefunkční a voda protéká zdí do sálu na stolní tenis
a ničí omítky i parkety. Kromě nového oplocení a kanalizace bude dále vybudováno
doskočiště pro skok daleký, budou provedeny terénní úpravy svahu ke zdravotnímu středisku
a vybudovány betonové vzpěry ke opěrné zdi u zdrav. střediska, aby zeď dále „neujížděla“.
Bude upraven i chodníček na hřišti podél sálu na stolní tenis a doplněn odtokovým
žlábkem.V případě nevyčerpání prostředků dotace budou zakoupeny plastové lajny na kurt.

2. Placená inzerce
PRODÁVÁTE*KUPUJETE*PRONAJÍMÁTE
NEMOVITOST?

www.novakova.avareality.cz
Věra NOVÁKOVÁ – obchodní partner
Výhoda plošné pokrytí celé ČR a SR
*osobní makléř v daném regionu*
financování nemovitostí*aktivní
nemovitostí*aktivní vyhledávaní klientů
Skype:veramitulenovakova
mob.:
.:608280563
.:608280563

e-mail:vera.novakova@avareality.cz tel.:491 547 215

3. Nabídka pronájmu obecního bytu
Zastupitelstvo městyse na svém jednání rozhodlo o veřejné nabídce pronájmu volného
obecního bytu. Jedná se o byt v přízemí čp. 1 v Machově. Byt se skládá z kuchyně, jednoho
pokoje a koupelny s WC. K bytu přísluší i užívání kůlny – dřevníku. Podlahová plocha bytu
je 46,7 m2. Omezením pro nájemce je pronájem na dobu určitou do 31. července 2008 s tím,
že pokud městys nebude byt potřebovat pro své účely (např. pro učitele apod.), bude pronájem
prodloužen vždy o 1 další rok.
Zájemci o pronájem se mohou hlásit do konce měsíce září na úřadu městyse, na požádání
bude umožněna prohlídka bytu. Informaci o výši nájemného zájemcům poskytne ing. Kryl.
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4. Informace z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse na svém pracovním zasedání dne 2.8..2007 projednalo mimo jiné:
- definitivní znění povodňového plánu městyse Machov,
- 3 cenové nabídky na plynofikaci hasičské zbrojnice v Nízké Srbské,
- nákup první části dopravních značek pro výměnu značení na místních komunikacích,
- informace z jednání s firmou Vodafone – požadavky na úpravu příjezdových cest
k vysílači,
- informace o postupu prací v základní škole (odsávání, teplá voda na WC).

5. Zprávy oddílu kopané – program podzimní sezony

ROZPIS ZÁPASŮ FOTBALOVÝCH DRUŽSTEV JISKRA VEBA MACHOV
PODZIM 2007

Muži - okresní přebor
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Hrací dny na domácím hřišti: dorost a dospělí soboty (dorost vždy předzápas dospělým), žáci neděle.

6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 30.7.2007 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem 1 126
obyvatel.V průběhu června 2007: se přihlásily
3 osoby
se odhlásila
1 osoba
zemřela
1 osoba.

Koncert vážné hudby v kostele sv. Václava
Dne 16. 8. proběhl v kostele sv. Václava v Machově koncert vážné hudby. Skladby
Johanna Sebastiana Bacha a Antonio Vivaldiho přednesl soubor Barocco Sempre Giovane
pod vedením uměleckého vedoucího Josefa Krečmera s houslistou Jiřím Vodičkou jakožto
sólistou. Koncert se těšil velkému zájmu občanů, zúčastnilo se ho přibližně 150 posluchačů.
Ještě jednou chceme touto cestou poděkovat Římskokatolické farnosti Machov za umožnění
koncertu v místním kostele a dále panu Šťastnému za poskytnutí květin pro účinkující.
Vzhledem k velkému úspěchu koncertu bylo předběžně dohodnuto, že tento komorní soubor
uspořádá koncert opět i příští rok s jiným repertoárem.

7.Kulturní a sportovní akce
Září – 1. 9. - 23.ročník Borského poháru žáků ve skoku na lyžích a severské kombinaci – pořádá BKL Machov v areálu na Hůrce,
- 23.9. - Soutěž požárních družstev „O putovní pohár SDH“ – pořádá SDH
Machovská Lhota – u Machovské studny,
- 28.9. – divadelní představení „Úžasná svatba“ – v divadle v Polici nad Metují,
hraje soubor J.K.Tyl z Meziměstí,
- 30.9. – 11. ročník mezinárodního závodu do vrchu „Běh na Hejšovinu“ - start
na náměstí v 10,00 hod., pořádá městys Machov a Oldřich Rücker,
Říjen – 6.10. – „Lhotské struhadlo“ – netradiční lyžařský závod v Machovské Lhotě,
pořádá Milan Hejnyš.

8. Veřejné cesty
Veřejný ochránce práv (ombudsman) JUDr. Otakar Motejl vydal sborník stanovisek
s názvem „Veřejné cesty“, který se zabývá problematikou řešení sporů při užívání veřejných
komunikací, ať už se nacházejí na obecních pozemcích, ale i pokud vedou po pozemcích
soukromých majitelů. Zájemci se zde např. dozví, zda mohou bránit užívání komunikace,
jestliže vede po jejich soukromém pozemku, co všechno je považováno za veřejnou
komunikaci apod.
Tento zajímavý sborník je k nahlédnutí na úřadu městyse v tištěné podobě, nebo jej
můžete nalézt na internetových stránkách www.ochrance.cz. Vřele doporučujeme všem
občanům seznámit se s právními názory na tuto oblast veřejného života (jednotlivé pasáže
textu můžeme zájemcům na úřadě okopírovat).

9. Vstup ČR do Schengenského prostoru z pohledu Machova
Vážení spoluobčané,
dnem 1. 1. 2008 se s největší pravděpodobností zapojí Česká republika do takzvaného
Schengenského prostoru a protože se tento krok dotkne bezprostředně i Machova, považuji
za vhodné napsat pár vět k této problematice.
Co je to vlastně „Schengen“? Je to společenství států, mezi nimiž nejsou na společných
státních hranicích vykonávány hraniční kontroly a hranice mezi nimi lze překračovat kdykoliv
a kdekoliv (až na některé výjimky). V současné době je tento prostor, ve kterém funguje
volný pohyb osob, tvořen 15 státy (Belgie, Dánsko, ‚Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko,
Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Island, Norsko a Švédsko) a
1. 1. 2008 by mělo přistoupit devět nových členů (ČR, Polsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a Malta). Protože Machov leží na státní hranici s Polskem,
velmi se o tento proces zajímáme i v našem zastupitelstvu, abychom byli připraveni na
změny, které na státní hranici nastanou.
V zásadě bude platit pravidlo, že státní hranici do Polska je možno překročit autem na
oficiálních hraničních přechodech, na nichž však zmizí veškeré kontroly a mechanické
zábrany. Pěšky pak bude možno přecházet hranici v kteroukoliv denní či noční hodinu
v kterémkoliv místě. Zde však nastává problém speciálně v oblasti Machova, kdy se na polské
straně nachází území Národního parku Stolové hory. V tomto parku je pohyb osob možný
pouze po značených turistických trasách či cyklostezkách a proto je naším zájmem, aby
z našeho území bylo možno pokračovat po co nejvíce značených trasách na území parku na
polské straně hranice.
V našem katastru tedy budou existovat po vstupu do Schengenu dva režimy překračování
státní hranice:
a) v prostoru od Bukoviny směrem ke Stroužnému (a dále k Čermné, Chudobě atd.) bude
možno přecházet hranici kdekoliv;
b) v prostoru od Bukoviny směrem na Bor, Pasterkov až po hraniční přechod ve Studené vodě
u Božanova (bude teprve otevřen) bude možno přejít hranici pouze tam, kde na polské straně
bude navazovat značená turistická trasa. V současné době by to znamenalo, že by byly
použitelné pouze stávající turistické hraniční přechody v Lhotě a na Machovském kříži.
Právě kvůli větší průchodnosti státní hranice v tomto druhém prostoru proběhlo jednání
na ředitelství Parku narodovego Gor Stolowych, které se uskutečnilo z naší iniciativy
dne 16. 8. 2007. Jednání se zúčastnil ředitel PNGS pan Krzysztof Baldy za polskou stranu
a starosta ing. Krtička společně s bývalým starostou p. Ducháčem za Machov. Výsledkem
jednání je velice vstřícný postoj vedení parku k vytvoření dalších možností překračování

hranic. S téměř stoprocentní jistotou se již dnes dá říci, že se podaří dojednat používání
následujících cest přes hranici:
- v Řeřišném od „kamenného mostu“ (konec asfaltové cesty) vlevo po staré hraniční
kamenné cestě směrem k Pasterkovu (cesta se napojuje na turistickou trasu z Machovského
kříže do Pasterkova) pro pěší i cyklisty;
- pod Borem z Tkalcovského stezníku (modrá tur. značka) ke kamenným schodům
vedoucím ke vstupu do „Bludiště“ na Boře pro pěší;
- na Bukovině od „traverz“ po louce a polní cestě do osady Bukowina Klodzka.
Posledním přechodem, o který jsme žádali, byla cesta tzv. Pieklem od „kamenného mostu“
v Řeřišném přímo nejkratší cestou na Pasterkov (pouze pro pěší). Zde musí žádost posoudit
polské ministerstvo, neboť uvedená trasa vede územím nejvyššího stupně ochrany přírody a je
nebezpečí narušení vzácného ekosystému. Přesto se ještě pokusíme tuto trasu prosadit.
Nyní odcházejí na vedení parku oficiální žádosti o závazné odsouhlasení předběžných
dohod a po jejich posouzení a schválení polskou stranou budeme občany informovat.
J. Krtička

10. Borský pohár žáků ve skoku a severské kombinaci

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 23.roč
23.ročník Borského
poháru žáků
žáků 2007 ve skoku na lyžích a severské
kombinaci, který se koná jako Český pohár dne 1.9.2007
v Machově na Hůrce.
Závod ve skoku začíná v 10:15 hod a pokračuje od 13:00
hod během do severské kombinace.Vyhlášení výsledků
proběhne ve 14:30 hod pod skokanskými můstky.
Z těchto závodů vzešel v minulosti nejeden český
olympionik , buďte u zrodu dalších i letos.
Občerstvení zajištěno, zve Vás BKL Machov
11. Prodej krůt (placená inzerce)
Firma Klapal Houdkovice nabízí k prodeji krůty a krocany o váze od 13 kg do 22 kg.
Krůty jsou zabité, oškubané a vykuchané. Cena je 54,- Kč/kg + 120,- Kč/ks za oškubání,
vykuchání a dovoz do Machova. Objednávky u p. Klapala na tel. čísle 494 662 148 nebo mob.
603 455 521.

12. Běh na Hejšovinu
Lhoťáci společně s městysem Machov a se svolením Parku

Narodowego Gor Stolowych pořádají
11. ročník

BĚHU NA HEJŠOVINU
SZCZELINIEC WIELKI
30.září 2007 v 10.00 hod.
Prezentace – na náměstí v Machově v Obecním domě
do 9,45 hod
!!! PAS NEBO OBČANSKÝ PRŮKAZ PODMÍNKOU
STARTU !!!
Cíl je na polském území
Kategorie – Ženy, muži, veteráni, junioři, juniorky
Trať – délka 8 km, převýšení 480 m, povrch terén,
cca 2 km asfalt, schody
Startovné – 60 Kč
Ceny – první tři v každé kategorii + tombola
Převoz svršků do cíle zajištěn. Návrat do ČR všichni po svých.

INFORMACE – Oldřich RÜCKER, Machov – Lhota 45, 549 63
tel. 491 547 270, mobil 737 537 832
Občerstvení – zajištěno v restauraci Obecní dům
Traťové rekordy – Petr Pechek – 31:21,20
Eva Nývltová – 36:59,00
Přijďte povzbudit závodníky ke startu v 10.00 hod. na náměstí
i podél trati závodu. Rovněž zveme všechny zájemce na vyhlášení vítězů kolem 12.00 hod., po němž bude následovat posezení s country hudbou pro širokou veřejnost před úřadem
městyse (případně na sále Obecního domu při nepřízni počasí).
-9-

13. Mladí hasiči informují
Kolektiv mladých hasičů SDH Nízká Srbská
Slyšeli jste v noci na 1. srpna tu ránu? To se školákům prázdniny přelomily v půli a teď se
už pomalu chýlí ke svému konci. Pro nás – mladé hasiče to znamená, že se v září, na začátku
nového školního roku znovu sejdeme v klubovně naší hasičské zbrojnice.
V současnosti je k nízkosrbským mladým hasičům přihlášeno 24 dětí, z toho 13
v kategorii „mladší“ (1.stupeň ZŠ), 9 dětí v kategorii „starší“ (2. stupeň ZŠ) a 2 děti
v přípravce (MŠ). Našimi hlavními vedoucími jsou Petr Macura a Šárka Rohulánová, dále pak
Hanka Rotterová a Terka Eiglová.
A co vlastně děláme? Po velkých prázdninách se první pátek v září sejdeme v hasičárně
v Nízké Srbské. Na podzim se sice konají pouze dvě soutěže, ale i na ty je potřeba důkladná
příprava a trénink. Jednou z těchto soutěží je „Běh okolo Rzu“ – soutěž, kterou pořádáme
pouze pro okolní hasičské sbory – a je to spíše kamarádská zmenšenina opravdové pohárové
soutěže. Během října ještě stihneme Závod požární všestrannosti v Mezilesí, kde na 2 - 3 km
trati střílíme ze vzduchovky, uzlujeme, lezeme přes lano, určujeme hasičské a topografické
značky, měříme azimut …. Přes zimu pak trénujeme hasičské i jiné znalosti , dovednosti a
hrajeme hry. Poslední dva roky jsme si v prosinci uspořádali „Vánoční diskotéku“
s osvětlením, občerstvením…
A pak přijde jaro a to teprve začne opravdové soutěžení v technických disciplínách hry
Plamen a CTIF, kde jde o každý bod. Účastníme se pohárových soutěží v našem okrese a
sami také pořádáme soutěž „O pohár starosty SDH Nízká Srbská“. Nejde nic zanedbávat,
protože z výsledků těchto soutěží pak vyplývá postup (nebo také nepostup ☺) na okresní
kolo. Jedním z nejlepších úspěchů poslední sezony bylo vítězství děti v ML kategorii na
pohárové soutěži v Bohdašíně.
Během celého školního roku nezapomínáme na různé exkurze, přednášky, výlety, hry…
Soutěžní sezonu pak zakončujeme posledním setkáním, kdy se většinou opékají buřty, hrají
hry…
V létě nás čeká největší společná akce - letní dětský tábor, který pořádáme společně
s našimi kamarády z SDH Bukovice, na který se vždycky těšíme. Jde o čtrnáct dní prožitých
v přírodě, poznání nových kamarádů a samozřejmě nezapomenutelných zážitků… V táboře je
kolem 34 dětí, letos byl tábor vojenský, minulé léto indiánský, prožili jsme také jeden tábor
s Pánem Prstenů, …….
Scházíme se od začátku školního roku každý pátek - s radostí vítáme nové členy a na ty
staré nezapomínáme…
Webové stránky: www.mhns.estranky.cz - můžete si prohlédnout naše výsledky, nebo se třeba
podívat na fotogalerii z táborů, soutěží…
Za mladé hasiče SDH Nízká Srbská: Terka
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