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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v měsíci říjnu proběhly v Machově, tak jako v jiných obcích a městech naší republiky, volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební účast u nás byla nad celostátním průměrem – 64,86%
(v ČR byla účast 60,84%). K volebním urnám přišlo 576 občanů, z toho platných hlasů bylo 566.
V rámci republiky, jak jistě většinou již víte, zvítězilo hnutí ANO s 29,64% hlasů před ODS
(11,32%), třetí skončila Česká pirátská strana (10,79%) a čtvrtá SPD (10,64%). Do parlamentu se
dostali zástupci 9 stran a hnutí.
Pro vaši informaci uvádím výsledky voleb ve volebním okrsku Machov:
1) ANO 2011
28,09 %
2) ODS
15,19 %
3) SPD T. Okamury 10,42 %
4) ČSSD
9,36 %
5) KDU-ČSL
8,13%
6) Starostové a nez.
7,77 %
7) Česká pirátská str.
7,24%ˇ.
Dalších 23 politických stran či hnutí se nedostalo přes hranici 5%.
Pokud jde o probíhající investiční akce v našem městysu, situace se vyvíjí následovně:
- byla vyhlášena veřejná zakázka na dodávku nového traktoru pro potřeby obce. Výzva byla
zveřejněna na webových stránkách městyse a dále byli osloveni tři konkrétní dodavatelé. Výběr
nejvhodnější nabídky by měl proběhnout do konce října.
- na dodávku traktorového nosiče kontejnerů a dodávku několika různých velkokapacitních kontejnerů
(hřbitovy, svoz bioodpadu ….) s využitím dotace z OPŽP se připravuje vyhlášení výběrového řízení
pravděpodobně v průběhu listopadu.
- investiční akce budování odstavného turistického parkoviště na odbočce k Řeřišnému (včetně
rekonstrukce části místní komunikace k Řeřišnému) je v plném běhu. Zemní práce jsou téměř
dokončeny, připravuje se budování přístřešku, veřejného osvětlení a osazení parkoviště lavičkami,
stojany na kola, WC a dalšími prvky. Na začátek listopadu je pak naplánováno asfaltování parkovací
plochy a přilehlé přístupové komunikace.
- ve fázi budování je akce plynofikace Obecního domu v Machově, konkrétně kuchyně restaurace,
bytu v čp. 126 a kotelny OD.
- na akci Rekonstrukce ČOV Machov je vypsán termín kolaudační prohlídky na 31. 10. 2017.
Poslední investiční akcí je rekonstrukce krajské silnice od Mýta po státní hranici s Polskem a dále
do Karlowa a Dušnik. Zde sice nejsme investorem, přesto nás v Machově zajímá vývoj této akce. Oba
dva letos rekonstruované úseky již mají asfaltový povrch a nyní probíhají dokončovací práce – úprava
krajnic, příkopů, propustků apod. V Zákopanici je budováno odvodnění formou podélné drenáže, která
je svedena do příčného propustku pod vozovkou. Most u Kujínků by měl být hotov a zaasfaltován
v listopadu, stejně jako most pod Vysokou Srbskou. Další rekonstrukce mostů se již letos realizovat
nebudou. Celá trasa krajských komunikací by měla být přes zimu průjezdná a s opětovným započetím
prací a tím i uzavírkami se počítá od dubna příštího roku.
S předstihem bych chtěl tímto informovat případné zájemce, že v průběhu příštího roku budeme
obsazovat pracovní místo v technické četě městyse z důvodu odchodu jednoho pracovníka do
důchodu. Jedná se o kumulovanou pozici traktorista, topič, údržbář (sváření, práce s motorovou pilou
apod.) a domovník tělocvičny. Oficiální výběrové řízení bude vyhlášeno na jaře 2018.
V uplynulém měsíci proběhla kontrola hospodaření v obecních lesích městyse Machov.
Kontrolujícím orgánem bylo Ministerstvo zemědělství ČR. Kontrola byla zaměřena na správné a
průkazné použití příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů. Kontrolní zjištění bylo pro
nás pozitivní – nebyla zjištěna žádná pochybení a byly dodrženy podmínky pro poskytnutí příspěvku.
Závěrem bych chtěl ještě upozornit a pozvat vás na tradiční podzimní divadelní představení
„Nejkrásnější válka“ v podání ochotníků z divadelního souboru Jirásek z Týniště nad Orlici. Bližší
informace najdete v další části dnešního zpravodaje.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 9. 2017 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.084 obyvatel. V průběhu září: - přihlásili se
2 občané
narodili se
2 občánci
odhlásili se
3 občané
zemřel
1 občan.

Společenská kronika
V měsíci říjnu 2017 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Alžběta
Babušíková z Bělého – dožila se 90 let. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let života.

Stolní kalendář pro rok 2018
Upozorňujeme všechny občany, že na úřadu Městyse Machov je v prodeji stolní kalendář na rok
2018, který vydal DSO Policko. Tématem tohoto kalendáře jsou krásné fotografie krajiny ze všech
obcí Policka (tedy i z Machova), jejichž autorem je polický fotograf Oldřich Jenka. Kalendář je
doplněn básněmi Jana Kollerta ze sbírky „Svému národu“. Cena tohoto velice zdařilého počinu byla
stanovena na 80,- Kč. Kalendář si můžete zakoupit na úřadu městyse v úředních hodinách.
V závěru roku bude na úřadu městyse v omezeném množství možno zakoupit i nástěnný kalendář
na příští rok s fotografiemi Kladského pomezí od p. Imlaufa, o ceně budeme informovat v příštím
zpravodaji.

Částečná uzavírka průtahu Pěkova
Dle sdělení MěÚ Police nad Metují bude dnem 30. října ukončena uzávěra průtahu Pěkovem na
silnici III/303 10 mezi Policí nad Metují a Broumovem.
Z důvodu opravy problematického úseku v Pěkově bude v období od 30. 10. do 15. 11. tento úsek
v délce 300 m průjezdný pouze jedním jízdním pruhem a doprava zde bude řízena semafory.

3. Stomatologická pohotovost v listopadu 2017
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci listopadu 2017 – vždy v době od
9,00 do 11,00 hod.:
4. - 5. 11.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
11. - 12. 11.
MUDr. Kopecký, 17.listopadu,Police n. M.
602 304 594
17. 11.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
18. 11.
MUDr. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
491 502 425
19. 11.
MUDr. Neoral ml., ZS Police nad Metují
491 541 654
25. - 26. 11.
MUDr. Farná, Police nad Metují
491 512 277

4. Kulturní a sportovní akce
Listopad: 3.11. – Laco Deczi a Celula Nex York – Kolárovo divadlo Police ve 20 hod.
4.11. – Martinské trhy – náměstí Police n. Met. od 9,00 hod.
4.11. - Lyžařský ples – Pellyho domy v Polici n. Met. od 20 hod.
9.11. – Drumming Syndrome – bubenická show Miloše Meiera – Hronov 19 hod.
11.11. – Cvičení s Olgou Šípkovou – Pellyho domy Police
11.11. – Polické divadelní hry – Nebožka panina matka – divadlo Police 19 hod.

12.11. – Broumovanka – kulturní sál Střelnice Broumov ve 14 hod.
18.11. – Poříčský podzim – country v Obecním domě V. Poříčí od 17 hod.
18.11. – Hudba Praha – koncert v klubu Eden Broumov ve 20 hod.
21.11. – Úsměvy Ivo Šmoldase s hudbou Pepy Štrosse – divadlo Hronov v 19 hod.
25.11. – Polické divadelní hry – Hráči – divadlo Police v 19 hod.
26.11. – Nejkrásnější válka – divadlo na sále Obecního domu Machov v 16 hod.

5. Svoz objemného odpadu 11. 11. 2017

provede ve vaší obci mobilní svoz objemného odpadu
Kdy : v sobotu 11. listopadu 2017
Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ............................8,00 – 8,20 hod.
- pod Hubkovými....................................8,25 – 8,45 hod.
Machov – proti Lokvencovým (u obecních garáží) …..8,50 – 9,10 hod.
- na náměstí ...................................................9,15 – 9,45 hod.
Machovská Lhota – u hasičské zbrojnice .......................9,50 –10,20 hod.
Bělý – u bývalé váhy ....................................................10,50 –11,20 hod.
Předmět svozu : - velkoobjemný odpad

- nábytek
− matrace
− linolea
− koberce
− dřevotříska
− kočárky, objemné hračky
− sportovní potřeby (lyže…)

Další podmínky - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů (ti, kteří řádně platí
poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov) je svoz bezplatný !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený, odpad nesmí obsahovat větší kovové
součásti !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně, ponechání odpadu na veřejném
prostranství bez osobního dohledu je nepřípustné !!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!

6. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 27. 9. 2017 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva městyse Machov. Na programu byly
zejména následující body:
- schválení Rozpočtových opatření č. 5/2017 a 6/2017,
- schválení finančních darů na činnost machovských spolků,
- vrácení finančního daru SDH Bělý na stavbu zvoničky,

- schválení Lesního hospodářského plánu městyse Machov,
- informace o podání žádosti o dotaci na vypracování Lesního hospodářského plánu městyse,
- majetkové záležitosti,
- informace o průběhu dílčího auditu hospodaření městyse za rok 2017,
- informace o generální opravě motoru obecního traktoru (cca 100 tis. Kč),
- informace o opravách místních komunikací (asfalty, reklamace …),
- schválení žádosti o kolaudaci rekonstruované části čistírny odpadních vod,
- příprava voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
- projednání přípravy výstavy o S. Bouškovi v roce 2018 s autorem Petrem Bergmanem z Broumova,
- informace o průběhu výstavby turistického parkoviště v Machovské Lhotě,
- zadávací podmínky pro výběrové řízení na pořízení traktoru,
- informace z kontrolních dnů na stavbě krajské komunikace v obci a další.

7. Pomozme ZUŠlechtit ZUŠ v Polici nad Metují
Nedávno se mě dcera zeptala, zda vím, že snad každé druhé dítko z Policka chodí k nám do
ZUŠky. Zarazil jsem se, ale matematika nelže. Spádová oblast Police má 4300 obyvatel, z nichž je
podle statistik města 2500 v produktivním věku. Na děti a důchodce tedy zbývá 1800. A děleno 765
žáky naší ZUŠ – no vážně! Je mi ze srdce ctí, že mohu říci, že právě u nás ve škole umíme a můžeme
aktivně působit na ZUŠlechťování talentu, který v dětech pramení. Je úžasné, že se nám daří
vychovat hudebníky, jimž se i díky našemu úsilí povedlo dostat až na profesionální dráhu.
Naše škola ale bohužel již delší dobu trpí nedostatkem kapacity pro výuku nových žáků
a aktuální vybavení i zabezpečení nesplňuje současné legislativní požadavky. Od června proto probíhá
rozsáhlá rekonstrukce stávajících učeben a pracuje se také na výstavbě dalších. Celou tuto ohromnou
akci financuje město jako zřizovatel školy z úvěru poskytnutého na požadovanou rekonstrukci
a dostavbu školy. Nezbývá už ale na vnitřní vybavení nově budovaného koncertního sálu. A protože
chceme, aby naše děti měly kde (a komu) ukázat svou píli, nevzdáváme to a snažíme se nacházet
i netradiční zdroje příjmu.
Na www.hithit.com jsme odstartovali sbírku, kde můžete POUZE během 45 dní přispět
na konto ZUŠlechtění ZUŠ tolik, kolik vám vaše srdce velí, a peněženka dovolí. Osvětlovací
a zvuková technika, sedadla, skříně, police, mikrofony a další vybavení koncertního sálu si žádá
ZUŠlechtění v hodnotě minimálně 300 000 Kč. Právě tuto částku jsme si stanovili na webu jako
cílovou, přestože jen 130 sedadel do sálu bude stát takřka 400 tisíc… Záleží jen na nás všech,
nakolik dokážeme společnými silami ZUŠlechtit naší ZUŠ.
Ptáte se, co za to? Za každé sebemenší zušlechtění vám náleží i ušlechtilá odměna. Některá vám
pohladí ušní bubínky, jiná Vás doživotně usadí v koncertním sále, a další vás prožene školou od půdy
po sklep. Neváhejte a přistupte blíže! Máte možnost natočit si ve školním studiu vlastní singl, nechat
si zhotovit portrét, nebo si zopakovat stupnice a akordy. Naučíme vás roztočit keramickou hlínu, nebo
vám zašleme CD, tašku či tričko.
Čtenáři - firmo, maminko a tatínku, podnikateli, babičko, dědečku, přátelé a kamarádi!
Pomozme ZUŠlechtit ZUŠ v Polici nad Metují!
Lubor Bořek, ředitel školy a tým absolventů školy a autorů sbírky

8. Běh na Hejšovinu - výsledky
V neděli 24. září se v Machově uskutečnil již 21. ročník závodu v běhu do vrchu "Běh na
Hejšovinu“, který i tentokrát byl součástí seriálu závodů Českého poháru běhů do vrchu. Na start se
v chladném a deštivém počasí postavilo 62 dospělých závodníků (dokončili všichni) a 14 dětí.
Celkovým vítězem se stal František Vagenknecht z oddílu Aster Jičín, který trasu 8 km uběhl za 33
min. a 33 s. Mezi ženami byla nejrychlejší závodnice TJ Sokol Hradec Králové Táňa Metelková v čase
37 min. 12 s. Dětský závod s cílem na polské hranici vyhrál Tomáš Metelka z OK99 Hradec Králové
v čase 10 min. 7 s. Po skončení závodu hrála po celé odpoledne závodníkům, jejich doprovodům i

ostatním návštěvníkům akce skupina Domamazec z Machova, tentokrát vzhledem k počasí na sále
Obecního domu. Rovněž vyhlašování vítězů proběhlo na sále OD. Poděkování patří všem
dobrovolným pořadatelům, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli zorganizovat tento závod. Dík patří i
sponzorům (VEBA, Hašpl, ManMat a řada dalších), bez jejichž podpory by uspořádání podobných
akcí bylo velice složité.
Vítězi jednotlivých kategorií se stali:
- junioři: Štěpán Štolfa
- juniorky Blanka Dohnalová
- muži A Pavel Dvořák
- muži B František Vagenknecht
- muži C Roman Buriánek
- muži D Vítězslav Šolc
- muži E Petr Leszkow
- ženy A Anna Beranová
- ženy B Pavla Šimůnková
- ženy C Táňa Metelková
- ženy D Blanka Paulů
- děti
Tomáš Metelka

Spartak Police
Target Sport Milovice
Biatlon Prostějov
Aster Jičín
Iscarex Č. Třebová
BKL Machov
MK Hlinsko
SKI Police
Iscarex Č. Třebová
Sokol Hradec Králové
Maratonstav Úpice
OK99 Hradec Králové

36:33
57:55
34:52
33:33
38:10
44.06
48.30
43.31
51.31
37.12
42:46

9. Lukáš Doležal mistrem ČR
V sobotu 14. října se konalo v Desné v Jizerských horách letní Mistrovství ČR v severské
kombinaci žactva pro rok 2017. Náš Borský klub lyžařů reprezentoval Lukáš Doležal v kategorii žáků
11-12 let a Jan John v kategorii 13-14 let.
V přípravě jsme neponechali nic náhodě a několikrát jsme desenské můstky navštívili v rámci
tréninku. Do Desné jsme vyjeli v pátek odpoledne a absolvovali čtyři zkušební skoky - Lukáš na
můstku K 40 metrů a Jenda na můstku K 60 metrů.
V sobotu začalo Mistrovství závodem na K 20 metrů žactva 9-10 let.
Následně na K 40 m odstartoval jako třetí od konce startovního pole Lukáš Doležal. Ve zkušebním
kole předvedl nejdelší skok 41,5 metru. V závodě skok trochu technicky pokazil a za skok 39,5 metru
figuroval z 19 závodníků na pátém místě se ztrátou 18 vteřin na vítěze skoku, což byl dobrý příslib
před druhou částí kombinace - krosem.
Dalším závodem byla kategorie 13-14 let a v ní startoval Jenda John. S můstkem K 60 metrů si ještě
tolik „netyká“ a také letos závodí s kluky o rok staršími, proto po skoku figuroval ve druhé polovině
závodního pole na 12. místě.
Odpoledne se všichni závodníci přesunuli do nedalekého Jablonce nad Nisou, do areálu
V břízkách. Tady se uskutečnila druhá část severské kombinace – běh. Žactvo 9-10 a 11-12 let běželo
kros a žactvo 13-14 let jelo na kolečkových lyžích Sporten, které si vylosovali těsně před závodem.
Běh je vždy doménou našich kluků a tak se čekal posun ve výsledkové listině dopředu, u Lukáše útok
na medaili. Žactvo 11-12 let běželo dva kilometrové okruhy a v náběhu do druhého kola se Lukáš ujal
vedení a to navyšoval až do cíle a vybojoval zlatou medaili !!! Veliká gratulace !!! Kategorie 1314 let jela na kolečkových lyžích 3,8 km. Jenda vystartoval z 12. místa se ztrátou 1:32 minut na vítěze.
Po prvním kole již figuroval na devátém místě a nakonec dojel na pěkném sedmém místě (ve svém
ročníku na druhém místě) ze sedmnácti závodníků. Také Jenda si zaslouží pochvalu za svoji bojovnost
a přístup k tréninkům.
Příští týden odjíždíme na soustředění do německého Breitenbergu, kde nás čeká můstek K 80
metrů. Zde bychom měli naskákat kolem 40 skoků v přípravě na zimní sezonu.
Podrobnější činnost našeho klubu naleznete v příštím čísle Zpravodaje.
Stanislav Jirásek, BKL Machov

10. Divadelní představení „Nejkrásnější válka“ – 26. 11. 2017

Městys Machov
uvádí komedii Vladimíra Renčína

Nejkrásnější válka
v podání divadelního souboru Jirásek Týniště nad Orlicí
Režie: Jan Bohatý, Jindra Bartoš
„Zanedbané vinice, neopravené domy, osamělé ženy a muži neustále někde
na válečných výpravách. Tak tohle je situace ve starém Řecku, kterou se ženy
rozhodnou nadále netolerovat a bojovat proti ní. Řešení je prosté – nebude sex,
dokud se bude válčit. Jak se muži pokusí nad touto situací vyzrát a jak to celé
vlastně dopadne?
To je téma komedie Nejkrásnější válka, kterou na motivy Aristofanovy antické
protiválečné hry Lysistrata z roku 411 př. n. l. napsal český malíř a karikaturista
Vladimír Renčín ve spolupráci s hudebním skladatelem Jindřichem Brabcem a
textařkou Hanou Čihákovou.

Představení se uskuteční

v neděli 26. listopadu 2017 v 16,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč

11. Inzerce

VĚRA NOVÁKOVÁ – REALITNÍ MAKLÉŘ
Správa a údržba nemovitostí, realizace obchodů na realitním a finančním trhu
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Velkoobchod, maloobchod, ubytovací služby, pronájem a půjčování věcí movitých

realizace obchodů na realitním a finančním
trhu
na mobilu:

+420 608 280 563

Bělý 23, 54931 Hronov 1,Email: novakova.rm@seznam.cz

www.novakova-vera-reality.goneo.cz
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