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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
pro většinu z Vás nastal čas prázdnin a dovolených. Pro některé je to čas odpočinku, pro
některé příležitost ke zvýšenému úsilí při úpravě svých domů, bytů, zahrádek. Počasí je letos
opravdu letní, i když pro venkovní práce někdy až příliš. Ani v tomto letním čase se
nezastavila běžná činnost úřadu městyse, přestože i tady si pracovníci průběžně vybírají svoji
zaslouženou dovolenou. Právě čas prázdnin a letní počasí naopak umožňují realizaci
některých investičních akcí, které jsme si v zastupitelstvu pro letošní rok naplánovali.
Některé akce jistě řada z Vás již zaregistrovala. V plném proudu je rekonstrukce
prosklené stěny v naší tělocvičně. Firma Stafido zde již provedla vybourání starého prosklení,
došlo k zazdění části stěny a nyní i k osazení nových oken. Nyní budou práce pokračovat
zhotovením nových vnitřních i venkovních omítek a dalšími konečnými úpravami.
Zejména malé děti ocení, že se na dětské hřiště pod náměstím podařilo zajistit další prvek –
dřevenou dvoupatrovou prolézačku se dvěma žebříčky. Výroba trvala poněkud déle, než jsme
předpokládali, ale výsledek myslím stojí za to. Z našeho pohledu je v tomto případě
podstatnou informací i cena za zhotovení, která je velice příznivá a pohybuje se na pětině
ceny podobných prvků dodávaných firmami specializujícími se na vybavení dětských hřišť.
V minulých vydáních Zpravodaje jsem zmínil záměr zastupitelstva vybudovat na střeše
úřadu fotovoltaickou elektrárnu. Jednání o této akci zase o něco pokročila a výstavba začíná
nabývat konkrétních rozměrů. V průběhu července nás navštívili pracovníci dodavatelské
firmy Tesla Holešovice, aby posoudili některé technické záležitosti přímo na místě. Z jednání
vzešla myšlenka umístit další solární panely i na střechu nákupního střediska a zdvojnásobit
tak předpokládaný výkon elektrárny až k 60 kW. Zároveň jsem začal projednávat i záležitosti
financování výstavby elektrárny tak, aby nenastaly problémy z hlediska možností našeho
rozpočtu pro letošní rok i pro další léta. Jednání o úvěru na 10 – 15 let probíhají s Českou
spořitelnou a snahou je nastavit splátkový kalendář tak, aby výnosy z provozu elektrárny
pokryly od samého začátku splátky úvěru a od třetího roku provozu byla elektrárna zisková.
Umístění solárních panelů bude ještě předcházet výměna střešní krytiny na budově úřadu a
nátěr střechy nákupního střediska, pokud bude rozhodnuto o umístění panelů i na tuto střechu.
Další akcí, která je naplánována na září, je asfaltování vybraných místních komunikací.
Některé přípravné práce se však rozběhly již nyní. Konkrétně došlo k obnovení části dešťové
kanalizace v zatáčce u Hašplových tak, aby dešťová voda z tohoto prostranství odtékala
a nevytvářela obrovské kaluže, jako tomu bylo dosud po každém větším dešti. Další přípravné
práce, jako je např. úprava hlavních uzávěrů vody apod., budou průběžně probíhat až do září,
kdy nastoupí firma Strabag na samotné asfaltování.
V průběhu července jsme se také bohužel dozvěděli jednu nepříznivou informaci –
Ministerstvo životního prostředí ČR zamítlo návrh darovací smlouvy na bývalý objekt Policie
ČR v Machově. Naše záměry vybudovat zde spolkový dům městyse, který by využívaly různé
spolky, byla by zde knihovna, učebna pro pořádání přednášek či kursů, či stálá expozice
historie Machova, tak bohužel nebudou naplněny. Dle sdělení ministerstva náš projekt
nesplňoval dostatečně podmínku veřejného zájmu, přičemž veřejným zájmem je dle něj např.
realizace staveb dálnic, železnic, nemocnic, zajištění vědecké činnosti apod. Námi zpracovaný
záměr je údajně zájmem lokálním, nikoliv veřejným. Obrázek o úmyslech ministerstva si
můžete udělat sami z poslední informace, kterou je zájem prodat objekt formou výběrového
řízení přes některou z realitních kanceláří.
K částečnému pokroku došlo i v záležitosti schvalování Změny č. 1 Územního plánu
městyse Machov. Z vypsaného výběrového řízení na dodavatele zhotovení změny plánu byla
vybrána firma Urbaplan Hradec Králové, se kterou byla podepsána smlouva o zpracování
návrhu změn pro veřejné projednání do konce srpna tohoto roku. Poté bude vyhlášeno

odborem územního plánování MěÚ Náchod veřejné projednání změny, přičemž zde je
bohužel dvouměsíční lhůta k připomínkování. Pokud i tato etapa proběhne bez problémů,
může být změna územního plánu schválena ještě v letošním roce.
V uplynulém týdnu se podařilo také dotáhnout do úspěšného konce jednání s městem
Radków o získání dotace na uspořádání dalšího ročníku Běhu na Hejšovinu v rámci projektu
zaměřeného na rozvoj turistického ruchu v Kladském pomezí. Při své návštěvě v Radkově
jsem podepsal smlouvu o poskytnutí částky 9.900,- zlotých, což je něco přes 60 tis. Kč, na
organizaci a technické vybavení závodu. Dotace bude využita zejména na zkvalitnění
technického vybavení, což se bude hodit příští rok, kdy tento závod bude zároveň
Mistrovstvím ČR v běhu do vrchu veteránů.
Na závěr přeji ještě jednou Vám všem příjemné prožití léta a druhé poloviny prázdnin,
samé příjemné zážitky a připomínám všem milovníkům vážné hudby, že tradiční koncert
souboru Barocco Sempre Giovane se sólistkou Aničkou Skálovou se koná již v pátek 30. 7.
v místním kostele sv. Václava od 19 hod.

2. Vyhláška o chovu psů a drobných hospodářských zvířat
Na základě žádostí některých našich spoluobčanů zveřejňujeme znění Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2002 o chovu psů a drobných hospodářských zvířat v Machově. Opět se totiž
množí případy volného pobíhání psů, kteří navíc obtěžují ostatní spoluobčany i turisty
procházející obcí.

Obecně závazná vyhláška obce Machov
č. 1/2002
o chovu psů a drobných hospodářských zvířat
Zastupitelstvo obce Machov schválilo dne 14. května 2002 , podle § 10 písm. b) a d) a
v souladu s § 84 , odst. 2 , písm. i), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Základní ustanovení
1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška) je stanovit základní povinnosti pro
vlastníky a držitele psů a chovatele drobných hospodářských zvířat a tím zabránit neúměrnému
obtěžování a ohrožování osob, znečišťování veřejných prostranství a jinému poškozování
životního prostředí a veřejného pořádku.
2) Tato vyhláška neřeší povinnosti chovatelů vyplývající z veterinárních a jiných předpisů.

Článek 2
Vymezení pojmů

2)
3)
4)
5)
6)

1) Vlastník psa je fyzická nebo právnická osoba, která je evidována jako majitel psa1).
Držitel psa je osoba, která má v péči, na starosti, nebo v daném okamžiku psa pod kontrolou.
Veřejná prostranství jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto pozemku2).
Chovatel drobných hospodářských zvířat je každý, kdo chová nebo drží drobné hospodářské zvíře
pro vlastní potřebu, nikoliv za účelem podnikání3)
Místa určená pro hry dětí jsou pískoviště, hřiště a jejich bezprostřední okolí, pokud je součástí
areálu.
Drobné hospodářské zvíře je zvíře, které je chováno pro vlastní potřebu chovatele (slepice, králíci,
husy, kachny, krůty, kozy, ovce).

Článek 3
Rozsah působnosti
Ustanovení této vyhlášky se vztahují na celý územní obvod obce Machov
Článek 4
Povinnosti vlastníků a držitelů psů
V zájmu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je každý vlastník (držitel) psa povinen:
1) Zajistit, aby pes nepobíhal na veřejném prostranství bez doprovodu.
2) Zabránit vstupu psa na místa určená pro hry dětí.
3) Při pohybu na veřejném prostranství v zastavěné části obce a mimo zástavbu též v úseku státní
silnice ke hraničnímu přechodu v Machovské Lhotě mít psa na vodítku, v tom případě nemusí mít
náhubek. Nebo, pokud je pes na volno, musí mít nasazený náhubek a musí být stále v dohledu a
pod kontrolou držitele.
4) Učinit taková opatření, aby pes, kterého doprovází nezpůsobil škodu či neporanil jiné zvíře nebo
člověka.
5) Odklízet neprodleně exkrementy způsobené drženým psem na veřejném prostranství.

Článek 5
Povinnosti chovatelů drobných hospodářských zvířat
Každý chovatel je povinen:
1) Provozovat chov drobných hospodářských zvířat tak, aby nenarušoval veřejný pořádek a
sousedské
vztahy zejména hlukem a zápachem, neznečišťoval sousední pozemky, případně jinak narušoval
životní prostředí v jeho okolí.
2) Zabránit vstupu chovaných zvířat na veřejná prostranství.

Článek 6
Výjimky
Tato vyhláška se nevztahuje na vlastníky nebo držitele slepeckých psů, dále na psy Policie ČR a
Armády ČR, kteří jsou používáni při výkonu služby.
Článek 7
Kontrola a sankce
1) Kontrolu dodržování povinností daných touto vyhláškou provádí Obecní úřad v Machově ve
spolupráci s Policií ČR.
2) Nepůjde-li o trestný čin, bude porušování ustanovení této vyhlášky posuzováno jako přestupek4)
nebo jiný správní delikt5).

Článek 8
Závěrečná ustanovení
1) Tato vyhláška byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Machov č. 21/7/2002 a nabývá
účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ing. Vladislav Plný
místostarosta
1)
2)
3)
4)
5)

Jiří Ducháč
starosta

Čl. 4 odst. 1) OZV o místních poplatcích v územním obvodu obce Machov, z 12.3.1998
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
§ 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

3. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 6. 2010 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 127 obyvatel.V průběhu června 2010 - se odhlásili: 3 občané
- narodili se:
2 občánci
- zemřel:
1 občan.

Společenská kronika
V měsíci červnu 2010 oslavilo významné životní jubileum několik našich spoluobčanů:
- paní Eva Zítková z Nízké Srbské – dožila se 80 let,
- pan Miroslav Ringl z Machovské Lhoty – dožil se 85 let,
- paní Růžena Divišová z Nízké Srbské – dožila se 80 let,
- paní Marta Švejdarová z Machova – dožila se 85 let,
- pan Ing.Václav Valdman z Machova – dožil se 85 let.
Jménem zastupitelstva městyse i jménem všech spoluobčanů přejeme všem oslavencům
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Poděkování
Chtěla bych využít stránky místního zpravodaje k poděkování všem, kteří se zúčastnili
pohřbu mého manžela Oty Plného a jakýmkoliv způsobem projevili soustrast při jeho úmrtí.
Marta Plná, Machovská Lhota

Parkování před nákupním střediskem
Upozorňujeme všechny občany, že parkoviště před nákupním střediskem v Machově
slouží pouze pro nakupující v tomto středisku a pro návštěvníky úřadu městyse. Dlouhodobé
celodenní parkování některých občanů blokuje omezený počet míst na tomto parkovišti a je
nepřípustné – je zde dopravní značka zákaz stání. V případě opakovaného porušení tohoto
zákazu bude situace řešena ve spolupráci s Policií ČR.
Úřad městyse Machov

Poděkování speciálního pedagogického centra
Městys Machov obdržel v minulých dnech děkovný dopis týkající se logopedické práce
mateřské školy Machov se žádostí o jeho zveřejnění, což tímto činíme:
„Vážený pane starosto,
chceme touto cestou poděkovat MŠ Machov za výbornou práci s dětmi s komunikačními
obtížemi. Práce logopedické asistentky je organizačně a metodicky velmi dobře zvládnutá.
Její pomoc oceňují i v MŠ Žďár na. Met., v MŠ Police n. Met. a v MŠ Bukovice.
Děkujeme i Vám za podporu školského zařízení při integraci žáků se speciálními
Mgr. Iva Doudová, zást. řditelky SPC Náchod
pedagogickými potřebami.“

Dovolená praktického lékaře MUDr. Maršíka
MUDr. Maršík oznamuje všem občanům, že ordinace v Machově bude uzavřena z
důvodu dovolené v následujícím termínu: 16. 8. až 27. 8. 2010.
Zastupuje MUDr. Zemanová ve firmě Wikov Hronov.

Nabídka použitého vybavení restaurace
- lednice vysoká (bez přihrádek ve dveřích)
zdarma – za odvoz
- mražák šuplatový vysoký (10 šuplat)
1.500,- Kč.
Bližší informace na úřadu městyse u ing. Kryla, možnost prohlídky zařízení v restauraci.

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 7. července 2010 se uskutečnilo 4. zasedání Zastupitelstva městyse Machov
v letošním roce. Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- závěrečný účet DSO Policko za r. 2009,
- závěrečný účet DSO Lesy Policka za r. 2009,
- souhlas se zřízením plynárenské stavby na pozemku p.č. 704/3 v k.ú. Machov,
- stanovení počtu členů zastupitelstva pro další volební období na 9 členů,
- schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 578/4 v k.ú. Nízká Srbská,
- výběr dodavatele zpracování Změny č. 1 Územního plánu Machova – Urbaplan HK,
- souhlas s vydáním st. povolení na stavební úpravy č.p. 92 v N. Srbské a další.

5. Tradiční koncert barokní hudby v Machově
.

Městys Machov s laskavým svolením Římskokatolické
farnosti Machov uvádí

BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Umělecký vedoucí Josef Krečmer

Anna Skálová – housle
Helena Matyášová - violoncelo
Jiří Kabát - viola
Na programu skladby P. Locatelliho, J. S. Bacha, A. Vivaldiho

Kostel sv. Václava v Machově
v pátek dne 30.7. 2010 v 19:00 hodin
Srdečně zveme všechny příznivce barokní hudby na tento koncert.
Vstupné dobrovolné.
Komorní soubor Barocco Sempre Giovane
Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní soubor složený ze špičkových mladých
profesionálních hudebníků. Specializuje se na interpretaci skladeb vrcholného baroka, nevyhýbá se
však ani jiným slohovým obdobím. Soubor byl založen v roce 2004.

Má za sebou řadu významných koncertů, je zván na domácí i zahraniční hudební festivaly (Pražské
jaro, Mezinárodní hudební festival Brno, Mladé pódium, Svátky hudby v Praze, Nitrianska hudobna jar,
Le Quattro Stagioni, IMusicFest of George Lobkowicz, Podblanický podzim, Theatrum Kuks, Čarovné
tóny Macochy, Klášterní hudební slavnosti atd.), jeho koncerty vysílala v přímém přenosu Česká
televize, Televize Noe, Český rozhlas, nahrává na CD a pořádá vlastní abonentní cykly koncertů.
Barocco sempre giovane spolupracuje s významnými sólisty i s celou řadou vynikajících mladých
interpretů - zpravidla vítězů významných mezinárodních interpretačních soutěží. V současné době se
připravuje na koncertní turné po západní Evropě.
Anička Skálová – rodačka z Machova – momentálně studuje hru na housle na hudební universitě ve
městě Ann Arbor ve státě Michigan v USA u prof. Stevena Shipse. Tomuto studijnímu pobytu v USA
předcházelo studium na Státní konzervatoři v Praze u prof. Foltýna. K jejím dosavadním největším
úspěchům patří opakovaná prvenství v celostátních soutěžích mladých interpretů – žáků ZUŠ a také
přední umístění na mezinárodní houslové soutěži Kociánovo Ústí.

6. Kulturní a sportovní akce
Srpen: 3.8. – Na sever – norský film – Pellyho domy v 19 hod. (tragikomedie, od 12 let),
7.8. – Nota 2010 – folk-country-bluegrass festival ve Rtyni v Podkrk. – 16 hod.
12.8. – Recitál barokních houslí – kostel Nanebevzetí P. Marie Police – 18 hod., recitál
českého hud. virtuosa na housle Václava Návrata
13.-15.8. – Lojzíkův Machov – divadelní festival v hostinci U Limanů v Machovské
Lhotě – podrobnosti v tomto Zpravodaji.
3.-31.8. – Výstava fotografií „Policko a Góry Stolowe“ – Pellyho domy Police,
11.-27.8. – Jaroslav Soumar – kresba, malba, grfika – škola „Dřevěnka“ Police n. Met.
13.-29.8. – Výstava 1M – výstava obrazů M. Šimka v klášteře v Polici n. Met.
14.-15.8. – Polická pouť,
14.-22.8. – Jarmark Stolowogórski – 14.8. Police n. Met.
- 15.8. Wambierzyce
- 21.8. Rock Jarmark Radków
- 22.8. Folk Jarmark Radków,

7. Sbírka na obnovu dřevěné kapličky v Ticháčkově lese v S. Dole
Městys Machov vyjadřuje tímto podporu obci Suchý Důl a rodině Ticháčkových
v souvislosti s požárem historické kapličky a zveřejňuje informace o vyhlášení veřejné sbírky
na její obnovu:
- dřevěná kaplička byla postavena z darů poutníků v r. 1897 jako připomínka 23
Mariánských zjevení v letech 1892-95. Poté se stal Suchý Důl nakrátko i poutním
místem. Kaplička shořela dne 8. července 2010.
- bylo rozhodnuto o obnově kapličky – postavení kopie původní kapličky a o vyhlášení
veřejné sbírky,
- finanční příspěvky je možno zasílat na č.ú. 1118220329/0800 a dále je možné přispět
přímo do pokladniček v obchodě v S. Dole, v knihkupectví v Polici n. Met., na MěÚ
Police n. Met. a na Obecním úřadě v S. Dole. Za příspěvky děkují zastupitelé obce
Suchý Důl.

8. Divadelní festival Lojzíkův Machov

9. Zpráva Fotbalového oddílu Jiskra Veba Machov
Neoficiální rozpis zápasů okresního přeboru mužů na první 3 kola:
Ji Veba Machov - Loko Meziměstí
So Božanov
- Ji Veba Machov
Police n/M B
- Ji Veba Machov

SO 14.8.2010 od 17 hod
NE 22.8.2010 od 16 hod
SO 22.8.2010 od 17 hod

S úplným rozpisem zápasů mužů i starších žáků budete seznámeni v příštím zpravodaji
městyse Machov.

10. Třídíte i na dovolené?
Je léto, doba dovolených, pro většinu z nás je to chvíle, kdy můžeme hodit svoje starosti za
hlavu. Co bychom za hlavu házet rozhodně neměli, jsou odpadky. Třídit odpad zvládnete na
chatě, v kempu i v penzionu. Začít můžete třeba s plasty.
Jen pro představu - na celém světě se vyprodukuje něco kolem 100 milionů tun plastů ročně.
Recyklují se však necelá 4%. O něco lépe je na tom Evropa, kde se vytřídí a recykluje přibližně 20%
plastových odpadů. „Spotřeba plastů zatím každoročně roste. V České republice vyprodukuje každý
člověk za rok kolem 30 kg plastů. Z toho více než 80% z nich tvoří různé obaly,“ uvedl Tomáš Pešek,
regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.
Představte si svůj prázdninový jídelníček – například ke snídani rohlíky s pomazánkou a se
sýrem, ke svačině jogurt, k obědu špagety s rajčatovým pyré, odpoledne jablko a sušenky, k večeři

fazolky na smetaně a brambory. Celý den budete pít džusy a balenou vodu z PET lahve. Dokážete
spočítat, kolik obalů při takovém menu je z plastu? Plastový sáček na rohlíky, krabička na pomazánku,
obal na sýr, kelímek od jogurtu, obal na špagety, … A to jsme teprve u oběda. Kdo rád mlsá, musí
připočítat také obaly od bonbonů a dalších sladkostí. K tomu přidejte obaly od šamponu, sprchových
gelů, zubní pasty či krému.
Všechny tyto věci patří do žlutého kontejneru. Pokud není při ruce, vystačíte si s igelitovou taškou či
pytlem.
„Lidé si na třídění odpadu navykli, ale stále je co zlepšovat. Každý člověk ročně vytřídí přibližně
8 kg plastů. To znamená, že přes 20 kg plastů, které spotřeboval, skončí ve směsném odpadu a nemůže
se znovu využít k recyklaci, a to je škoda,“ dodal Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Nezapomínejte na své zvyky a třiďte odpad i na dovolené. Času Vám to příliš nezabere a uděláte
něco pro lepší životní prostředí i pro sebe. Třeba právě díky Vám vznikne další plastové lehátko
z recyklovaného plastu, na kterém můžete krásně relaxovat.
Další informace o třídění najdete na www.cistykraj.cz. Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM,
a.s. Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz

11. Nabídka pronájmu mobilního pódia včetně zastřešení
Dobrovolný svazek obcí Policka nabízí k pronájmu mobilní pódium včetně zastřešení.
Celkový rozměr pódia je 8 x 4 m, nastavitelná výška 60 – 100 cm. Pódium je velmi variabilní, skládá
se z jednotlivých desek o velikosti 2 x 1 m, takže lze sestavit například módní molo, tribunu apod.).
Dalším příslušenstvím jsou schody včetně zábradlí. Pódium je určeno pro venkovní i vnitřní použití.
Samostatnou součástí pódia je zastřešení o rozměrech 8 x 4 x 3,5 m.
Ceník:
1) Obce DSO Policka, nevýdělečné organizace v těchto obcích
Zdarma
Obce mohou realizovat výpůjčky pouze pro své akce nebo akce různých spolků v obci působících ne
však pro jakékoli podnikatelské subjekty
2) Ostatní zájemci
- pódium (8 x 4 m) 16 desek
Kč 3 000,- pouze část pódia - dle počtu desek
Kč 150,-/1 desku
Kč 600,- schody
- zastřešení pódia
Kč 3 000,Cena stanovena za 1 den – maximálně 24 hodin. Počítáno od doby předání instalovaného pódia po
dobu odevzdání pódia k demontáži. V případě souvislého vícedenního pronájmu je účtována 50 %
sleva z hrazeného nájemného za každý následující den pronájmu. Ceny jsou včetně DPH.
O případné slevě (např. pro jiné obce mimo region) může rozhodnout výbor DSO Policka.
V ceně není zahrnuta montáž a demontáž, která činí od Kč 1 000,- do Kč 3 000,- (dle způsobu využití).
Výpůjčku pódia je třeba zamluvit u Heleny Ištokové (městský úřad Police nad Metují). Přednost
budou mít tradiční akce regionu a také pořadí objednávek. Všichni zájemci o zapůjčení pódia jsou
povinni minimálně čtrnáct dní před pořádáním plánované akce zaslat Heleně Ištokové řádně vyplněný,
podepsaný, závazný objednávkový list. Následně bude uzavřena smlouva o výpůjčce.
Bližší
informace včetně formulářů najdete na www.policko.cz.
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