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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
začátek roku probíhal na úřadu městyse jako obvykle ve znamení tvorby rozpočtu příjmů
a výdajů obce na letošní rok. Pozitivní je, že po několikaletém úsilí organizací, zastupujících zejména
menší obce ( Sdružení místních samospráv ČR a další), se podařilo navýšit podíl na celostátně
sdílených daních a hlavně je výše těchto daňových příjmů celkem předvídatelná. V příjmové oblasti
tak je celkem jasno, neboť ostatní příjmové položky se moc nemění a jsou každoročně přibližně stejné.
U výdajů již situace tak jasná není, zejména z pohledu financování investiční akce „kanalizace“.
Teprve průběh roku ukáže, zda předpoklad čerpání finančních prostředků na tuto akci je správný,
či zda budeme muset rozpočet v některých částech průběžně korigovat. Z pohledu „investic“ je
samozřejmě zmíněná kanalizace jednoznačně největší akcí, ale kromě ní bychom rádi v letošním roce
vyřešili i opravu hřbitovní zdi, upravili některé komunikace v Bělém a zrealizovali i pár dalších
drobnějších akcí. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce úřadu městyse a projednán
na březnovém veřejném zasedání zastupitelstva.
Krátce se zmíním o DSO Lesy Policka a o výhodnosti členství v této organizaci, jejímž členem je
i městys Machov. Ke konci tohoto měsíce proběhlo v Polici nad Metují zasedání Valné hromady
DSO, které zhodnotilo hospodaření za uplynulý rok. Tato profesní organizace hospodaří s obecními
lesy pěti členských obcí – Machova, Police nad Metují, Bukovice, Suchého Dolu a České Metuje.
Výsledky roku 2013 opět prokázaly oprávněnost jejího založení, zejména z pohledu společného
obchodu se dřevem či získávání dotačních prostředků na hospodaření v lesích. Celkově skončilo
hospodaření DSO za rok 2013 ziskem 1,729 mil. Kč. Machov vykázal v rámci této částky zisk
649 tis. Kč. Potěšitelné je i to, že DSO získal na bonusech za společný obchod se dřevem částku
274 tis. Kč a dále i to, že dotace získané DSO za uplynulý rok činily 608 tis. Kč. Machova se
konkrétně týkala například rekonstrukce lesní cesty ve Rzu, nákup lesní techniky apod.
Dne 29. ledna proběhl zápis dětí do 1. třídy naší školy. K zápisu se dostavilo 9 dětí (všechny
z Machova), zapsáno bylo všech devět. Z devátého ročníku letos odejde 7 dětí, takže by stav žáků
v naší škole mohl opět mírně vzrůst. Záleží ovšem ještě na tom, kolik dětí odejde po absolvování páté
třídy na víceletá gymnázia.
Další vývoj jsme zaznamenali v záležitosti záměrů těžby břidlicových plynů na východě Čech.
Ministerstvo životního prostředí v uplynulém měsíci zcela zastavilo řízení o stanovení průzkumného
území pro těžbu břidlicových plynů na Náchodsku a Trutnovsku, o které žádala těžařská společnost
Basgas Energia Czech. Řízení, které bylo od loňského září přerušené, bylo zcela zastaveno z důvodu
nedodání požadovaných podkladů těžařskou firmou. Definitivně tak snad bylo zažehnáno ohrožení
zdrojů pitné vody v celé oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída.
Průběžně pokračují také práce na projektu kanalizace. Dne 17. února mělo proběhnout otevírání
obálek s nabídkami bank na poskytnutí úvěru obci na financování našeho podílu na nákladech akce.
Bohužel však z pěti oslovených bank zareagovala pouze jedna, což je v rozporu se zákonem
o veřejných zakázkách. Bude tak muset být vypsáno další kolo výběrového řízení, ve kterém by již
měla stačit i jediná nabídka. Přesto však budou osloveny další finanční ústavy, aby se soutěže
zúčastnily.
Pokud jde o kulturu v obci, pomalu končí plesová sezona, která byla letos v Machově poměrně
úspěšná. Většina plesů byla slušně navštívená a pořadatele tak mohlo těšit, že jejich úsilí a obětovaný
volný čas nebyly vynaloženy zbytečně. Na jaro připravujeme opět, tak jako každý rok, divadelní
představení. V jednání je vystoupení ochotníků z Chocně, kteří by do Machova měli přijet s komedií
„Dívčí válka“ od Františka Ringo Čecha. Předběžně je domluven termín v neděli 27. 4. v 17 hod.,
další podrobnosti zveřejníme v příštím vydání Machovského zpravodaje

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 1. 2014 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 081 obyvatel. V průběhu ledna se odhlásil 1 občan, přihlásil se také 1 občan.

Společenská kronika
V měsíci únoru 2014 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Marie
Maroulová z Nízké Srbské – dožila se 85 let.. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let.

Schůze honebního společenstva Machov
Zveme členy Honebního společenstva Machov (majitele pozemků) na společné posezení
s občerstvením a hudbou, které se koná ve Vojtěchově pohostinství v Bezděkově v sobotu dne
29. 3. 2014 od 18 hod.
Za HS: Plný Břetislav

Pronájem sociálního zázemí za jevištěm OD
Zastupitelstvo městyse Machov projednalo kalkulaci nákladů a podmínky pronájmu sociálního
zázemí za jevištěm sálu Obecního domu pro různé kulturní akce. Nájemné bylo stanoveno jako
jednorázový poplatek za použití zázemí ve výši 500,- Kč + skutečné náklady za spotřebu plynu
na vytápění prostoru sociálního zázemí. Účinnost tohoto rozhodnutí je od 1. února 2014.

Poděkování
Velice ráda bych touto cestou poděkovala MUDr. Pavlu Maršíkovi za ochotu a péči během mého
onemocnění.
Hana Ondráková, Machov

3. Stomatologická pohotovost v březnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci březnu 2014 – vždy v době od 9,00.do 11,00
hod.:
1.3.
Bc. Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
491 502 425
8. - 9.3.
MUDr. Neoral,ml. ZS Police nad Metují
491 541 654
15.-16.3. .
MUDr. Růžička, ml. ,poliklinika Broumov
603 479 084
22.-23.3.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844
29.-30.3.
MUDr. Neoralová, Teplice n.M.
491 581 394

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 5. 2. 2014 se uskutečnila první pracovní porada starosty se Zastupitelstvem městyse Machov v roce
2014. Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- nástin investic a daňových příjmů pro návrh rozpočtu na rok 2014,
- návrh smlouvy s knihovnou města Police nad Metují pro rok 2014,
- návrh směrnice městyse č. 1/2014 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
- projednání žádosti o zapojení se do akce „Vlajka pro Tibet“,
- informace o zápisu dětí do ZŠ a další problematika ZŠ,
- vyhodnocení obecního plesu,
- informace z výročních schůzí společenských organizací v Machově,
- kalkulace nákladů pro ceník za pronájmy hrobových míst,
- kalkulace nákladů pro ceník za pronájem sociálního zázemí za sálem Obecního domu,
- vývoj prací na projektu kanalizace v Machovské Lhotě a dalších částech obce,
- informace o stavu záležitosti převodu pozemků od Římskokatolické církve (hřbitov a okolí),
- informace o plánovaném setkání samospráv obcí Policka,
- majetkové záležitosti a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Březen: 1.3. – Ples SDH Nízká Srbská, sál OD Machov od 20 hod., kapela P+P Broumov
1.3. – Farní ples, sál Pellyho domů v Polici n. Met., kapela Emma Machov
1.3. – Masopust v Suchém Dole
4.3. – Masopustní průvod po Machovské Lhotě (15 hod.) a taneční rej v hospodě
U Lidmanů v Machovské Lhotě – pořádají Lhotský zpívánky

18.3. – BARMA – asijská kráska, cestopisná přednáška, Pellyho domy od 18 hod.
22.3. – Šibřinky, pořádají Nízkosrbský baroni, Obecní dům 20 hod., hudba BTK
25.3. – Diašou 2014 – promítání v Kolárově Divadle v Polici od 19 hod.
29.3. – Ples AMK Police n.M. v Pellyho domech v Polici

6. Vostatkovej maškarní průvod
Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a pan Norbert Wintr, pořádaj

v úterý dne 4.března 2014

„Vostatkovej maškarní průvod“
krz celou Lhotu, až do Nouzina,
za laskavýho přispění a pochopení
Úřadu městyse Machov a Kvíčerouský pekárny

a veselici na sále u Lidmanů s hudbou pana Emila Maryšky
Po celý cestě bude vyhrávat tradičně dechouka

„Broumovanka“

Začátek bude u mostku na Řejšnej v 15.30
Z vozu se budou prodávat túze dobrý jitrnice řeznika pana Hampla z Trutnova, po
kerejch se voblizuje i sám Krakonoš.
K máni budou i předobrý, pořánně cukrovaný koblihy, kerý jediný na sjetě umí upíct
Kvíčerouská pekárna z Police.
Veškerý vobecenstvo z širokýho vokolí,na tu slávu do Lhoty, dovolujeme si
s úctou pozvat. Špalír, aby pořánnej kolem cesty zmáklo, na průvod mávalo
a kořaukou nepančovanou v dobrý náladě porád pryč udržovalo.
Soukromý a uzauřený zábavy v hospodě se može účasnit každej, kdo se jen
malinko vochomejtne kolem průvodu.

7. Poděkování – ples a karneval SDH Machovská Lhota
Ve dnech 25. a 26. ledna 2014 se konal tradiční hasičský bál Sboru dobrovolných hasičů z Machovské
Lhoty a dětský karneval v Obecním domě v Machově. K tanci a poslechu nám hrála skupina „BTK“ pod
vedením Martina Jirmanna. I přes nevelkou účast vyznavačů tance se bál skutečně vydařil. O to větší účasti se
těšili pořadatelé dětského karnevalu, kde se sešlo úctyhodných 90 masek. Velké díky patří Základní škole a
mateřské škole v Machově, která se velmi aktivně podílela na přípravě a průběhu dětského karnevalu. Zároveň
děkujeme všem sponzorům, jejich zásluhou byla tombola opravdu bohatá. Rovněž patří poděkování manželům
Hubkovým za vynikající kuchyni a současně také všem členům SDH, kteří se podíleli nejen na přípravě, ale také
na zabezpečení hladkého průběhu obou akcí. Sbor dobrovolných hasičů v Machovské Lhotě děkuje Městysu
Machov za podporu a vstřícnost při organizaci tradičního hasičského bálu a dětského karnevalu v Obecním
domě.
Výbor SDH Machovská Lhota

8. Vypouštění odpadních vod z nemovitostí
Vážení spoluobčané, níže zveřejňujeme článek „Vypouštění odpadních vod z nemovitostí“, který vypracoval
Ing. Poul z odboru životního prostředí MěÚ Náchod. Skutečnosti a povinnosti majitelů nemovitostí, zveřejněné
v tomto článku, nejsou žádnými novými povinnostmi, jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb. s platností od

1.1.2002. Jde pouze o připomenutí povinností vlastníků nemovitostí a je věcí každého, zda má svoji nemovitost
v pořádku a postupuje i ve věci vypouštění odpadních vod v souladu se zákonem. Nutno však dodat, že příslušné
orgány již postupně přechází od informování ke skutečné kontrolní činnosti se všemi důsledky vyplývajícími
z platných zákonů.
Ing. Krtička
Vypouštění odpadních vod
z nemovitostí pro bydlení nebo občanskou vybavenost
(velikost zdroje odpadních vod do 50 EO)
Úvod
Odpadními vodami jsou vody, které jsou po použití v nemovitosti nějakým způsobem znečištěny. V
případě rodinných domů, bytových domů a staveb občanské vybavenosti se jedná o vody znečištěné např. po
mytí nádobí, praní, splachování toalet, mytí a sprchování se, tj. vody neznečištěné průmyslovými škodlivinami z
výrobních procesů.
Povinnosti při zacházení s odpadními vodami jsou upraveny zejména zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), a v jejich prováděcích
předpisech (nařízení vlády a vyhlášky).
Vznikající odpadní vody lze v zásadě likvidovat několika způsoby:
1. Vypouštěním do veřejné kanalizace, která je zakončena čistírnou odpadních vod (ČOV). V tomto případě
není třeba odpadní vody vypouštěné z nemovitosti nijak předčišťovat, není třeba žádné povolení
vodoprávního úřadu, stačí uzavřít smlouvu s provozovatelem kanalizace.
2. Vypouštěním do veřejné kanalizace, která není zakončena ČOV. V tomto případě je nutno odpadní vody
vypouštěné z nemovitosti předčišťovat pomocí domovní ČOV, rovněž musí být uzavřena smlouva s
provozovatelem kanalizace.
3. Vypouštěním odpadních vod do vod povrchových (vodní tok). V tomto případě je nutno odpadní vody
vypouštěné z nemovitosti předčišťovat pomocí domovní ČOV a je třeba povolení vodoprávního úřadu k
vypouštění předčištěných odpadních vod do vod povrchových.
4. Vypouštěním odpadních vod do vod podzemních (výjimečně a pouze v místech, kde nelze odpadní vody
vypouštět výše uvedenými třemi způsoby). V tomto případě je nutno odpadní vody vypouštěné z
nemovitosti předčišťovat pomocí domovní ČOV, je třeba povolení vodoprávního úřadu k vypouštění
předčištěných odpadních vod do vod podzemních a kladné posouzení hydrogeologa. Použití předčištěných
odpadních vod k zalévání a rozstřiku je považováno za vypouštění do vod podzemních.
5. Tam kde nelze odpadní vody vypouštět žádným z výše uvedených způsobů, musejí být odpadní vody
shromažďovány v nepropustné jímce (žumpě) a pravidelně odváženy k likvidaci na některou komunální
ČOV, která je k tomuto účelu vybavena (stáčecí místo).
Výše uvedené způsoby vypouštění odpadních vod jsou seřazeny podle současných priorit ochrany vod,
tzn. nejvyšší prioritu má způsob vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace ukončené centrální ČOV. V
lokalitách, kde je možnost napojení na tuto kanalizaci, nebude vodoprávní úřad povolovat jiné způsoby
vypouštění odpadních vod.
V současné době nesmějí být vypouštěny odpadní vody do vod povrchových a podzemních a do
veřejné kanalizace nezakončené ČOV bez náležitého předčištění a bez povolení vodoprávního úřadu (od 1.
1. 2014 není povolení třeba k vypouštění do veřejné kanalizace). Domovní ČOV, kterou jsou odpadní vody
před vypouštěním předčištěny, pak musí být řádně stavebně povolena a zkolaudována.
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních jsou vodoprávním úřadem v
současné době vydávána na dobu max. 10 let, je tedy nutno před uplynutím platnosti povolení požádat
vodoprávní úřad o jeho prodloužení.
Zánik povolení v roce 2008
K 1.1.2008 zanikla podle článku II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb. povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31.12.2001, tzn. povolení vydaná podle
dříve platných právních předpisů – vodního zákona č. 138/1973 Sb. či zákona č. 11/1955 Sb., o vodním
hospodářství („stará povolení“). Povolení vydaná, respektive pravomocná od 1. ledna 2002, platila i nadále.
Povinnost mít k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních povolení není nově
zavedeným požadavkem, ale tuto povinnost ukládal už zákon č. 138/1973 Sb. i zákon č. 11/1955 Sb. V našem

právním řádu je tedy tato povinnost zakotvena od roku 1955. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních bez povolení vodoprávního úřadu (podle dřívější terminologie „vodohospodářského orgánu“)
je tedy již od roku 1955 nelegální – a to bez ohledu na datum 1.1.2008.
Pokud tedy provozovatel domovní ČOV (septiku) nepožádal k 1. 1. 2008 o prodloužení starého
povolení nebo o vydání nového povolení, vypouští v současné době odpadní vody bez povolení a vystavuje
se riziku sankčního postihu.
Povolení pro staré zdroje odpadních vod
Vlastník nemovitosti, z níž jsou odpadní vody vypouštěny do vod povrchových nebo podzemních a
nejsou čištěny nebo jsou čištěny nedostatečně, může nyní dostat povolení vodoprávního úřadu k vypouštění
odpadních vod pouze za předpokladu, že provede technické opatření vedoucí ke zlepšení kvality vypouštěných
odpadních vod, tj. vybuduje novou domovní ČOV nebo provede rekonstrukci stávající, nevyhovující domovní
ČOV (septiku). Povolení k vypouštění odpadních vod pak vodoprávní úřad vydá spolu se stavebním povolením.
Povolení pro nové zdroje odpadních vod
U nově budovaných nemovitostí se již ve stadiu územního řízení posuzuje, zda navržený způsob
likvidace odpadních vod odpovídá současným zákonným požadavkům. Nejvyšší prioritu má odvádění odpadních
vod veřejnou kanalizací, pokud se tato v lokalitě nenachází, lze povolit vypouštění vyčištěných odpadních vod
do vod povrchových. Pokud se v lokalitě nenachází ani vhodná vodoteč, lze výjimečně povolit vypouštění
vyčištěných odpadních vod do vod podzemních za předpokladu kladného hydrogeologického posouzení, jinak
musejí být odpadní vody shromažďovány v bezodtokové jímce (žumpě) a pravidelně vyváženy. Stavební úřad
nepovolí užívání domu, dokud není funkční zařízení k odvádění, popř. k čištění (vodoprávním úřadem
zkolaudovaná domovní ČOV) nebo k akumulaci odpadních vod.
Připojení na veřejnou kanalizaci
Pokud byla v lokalitě vybudována veřejná kanalizace, je nezbytné, aby na ni byly připojeny i
nemovitosti, z nichž byly původně odpadní vody vypouštěny např. do vod povrchových. Povinnost připojení na
veřejnou kanalizaci může být vlastníku nemovitosti uložena příslušným obecním (městským) úřadem, současně
vodoprávní úřad nebude prodlužovat povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních nebo vydávat nová povolení tam, kde je možnost napojení na veřejnou kanalizaci.

Povolování nových domovních ČOV vodoprávním úřadem
Domovní ČOV je stavba (vodní dílo), k jejímuž povolení je příslušný vodoprávní úřad jako speciální
stavební úřad. Stavební povolení se vydává na základě žádosti stavebníka a příslušných dokladů stanovených
prováděcími předpisy ke stavebnímu a vodnímu zákonu. V případě, že odpadní vody budou vypouštěny do vod
povrchových nebo podzemních, podává stavebník současně i žádost o povolení k vypouštění odpadních vod
spolu s příslušnými doklady. Na základě žádosti je vedeno stavební řízení, jehož výsledkem je v kladném
případě stavební povolení, popř. spolu s povolením k vypouštění odpadních vod.
Žádosti o povolení
Povolení k vypouštění odpadních vod a stavební povolení jsou vydávána na základě žádostí, jejichž
rozsah je upraven vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti se podávají na
předepsaných formulářích, které lze stáhnout z webových stránek vodoprávního úřadu
http://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/formulare/#zp - 5. Vodoprávní úsek nebo jsou k dispozici přímo na
vodoprávním úřadu - Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, vodoprávní oddělení - odloučené
pracoviště Palachova 1303 (budova Okresního soudu, 1. patro, kancelář č. 157).
V případě nejasností pomohou žadatelům s vyplněním formulářů pracovníci příslušného vodoprávního
úřadu. Je třeba si uvědomit, že vypouštění odpadních vod je individuální záležitost, přičemž podmínky pro
vypouštění jsou většinou pro různé nemovitosti a lokality odlišné, nelze tedy srovnávat povolení, podmínky v
nich stanovené, doby platnosti apod.
Nelze povolit vypouštění nečištěných odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních!
Základní pojmy
A) Žumpa
Žumpa je bezodtoková jímka, ve které se shromažďují splaškové vody z objektu. Obsah žumpy je nutné vyvážet
ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod. Žumpa je nejčastěji provedena jako betonová jímka, existují však i

továrně vyráběné nádrže z polypropylenu. Podle § 55 odst. 2 vodního zákona se žumpy nepovažují za vodní díla
a vodoprávní úřad k nim nevydává povolení k vypouštění odpadních vod. K většině typů žump postačí ohlášení
stavebnímu úřadu (podle § 104 odst. 2 písm. b) stavebního zákona č. 183/2003 Sb. ohlášení stavebnímu úřadu
vyžadují podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem).
B) Septik
Septik funguje jako usazovací nádrž, navíc v něm dochází k částečnému odstraňování organických látek bez
přístupu vzduchu a na dně pak dochází k postupné anaerobní stabilizaci kalu. Běžné jsou septiky se dvěma nebo
více komorami, oddělenými příčkami. Prostupy a odtoky jsou chráněny nornými stěnami. Optimální čistící
účinky bývají při době zdržení 3 dny a specifický účinný prostor septiku pro 1 připojeného obyvatele je
orientačně 0,6 m3, avšak celkový účinný prostor nesmí být menší než 3 m3. Dostatečný objem septiku je jednou z
důležitých podmínek k zajištění požadované účinnosti čištění. Ze septiku je nutné alespoň jednou za rok vyvézt
kal.
Samostatný septik je s ohledem na jeho čistící účinek přijatelný jen jako mechanický stupeň, za nímž by měl
následovat další – biologický - stupeň čištění, např. zemní filtr. U stávajících septiků vodoprávní úřad posoudí
nutnost a rozsah jejich rekonstrukce (např. doplnění o další stupeň čištění) na základě znalosti místních
podmínek, zejména s ohledem na možnost ohrožení jakosti podzemních, případně povrchových vod.
C) Zemní filtr
Zemní filtr je zařízení nejčastěji založené v izolované jámě, ve které je vedle přívodního a sběrného drenážního
systému uložena filtrační náplň, na jejímž povrchu mohou existovat čistící organizmy. Povaha náplně určuje
hlavní procesy, které se podílejí na čištění – náplň se používá v rozmezí písek až štěrk, vybrané druhy
elektrárenských popelů apod.
Na 1 připojeného obyvatele se uvažuje specifická plocha zemního filtru 0,75 až 1,0 m2. Zemní filtry dosahují
vysokou účinnost v odstranění znečištění v ukazatelích BSK5, nerozpuštěné látky (NL) a hlavně z hlediska
odstranění choroboplodných zárodků. Při spojení septiku se zemním filtrem je dosaženo uspokojujícího čištění
splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění - toto zařízení je pak rovněž považováno za domovní
čistírnu odpadních vod.
D) Domovní čistírna odpadních vod (DČOV)
DČOV je zařízení určené k čištění splaškových vod z objektů do 50 EO (viz ČSN EN 12566 díl. 1-x., např.
ČSN EN 12566-3 –„Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na
místě montované domovní čistírny odpadních vod“). Vhodná DČOV (a tedy požadované emisní limity) se volí s
ohledem na lokalitu, ve které bude DČOV umístěna, a způsob vypouštění odpadních vod. Při volbě vhodné třídy
je třeba si uvědomit, že se stoupajícími požadavky na kvalitu vyčištěné vody rostou i náklady spojené s instalací
zařízení. Obvykle se za DČOV v obecné terminologii považují ČOV s provzdušňováním, tzv. aktivační čistírny.
Kontaktní údaje:Vodoprávní úřad Náchod
www.mestonachod.cz, Tel. 491 405 458
Pracovníci: Ing. Divoká, h.divoka@mestonachod.cz Ing. Jana Hurtová, j.hurtova@mestonachod.cz

9. Šibřinky
Spolek Nízkosrbských Baronů s restaurací Obecní dům
pořádá v sobotu
22. března 2014 od 20 hodin
na sále Obecního domu v Machově

ŠIBŘINKY
aneb
maškarní merendu
k reji masek hraje BTK - Bezděkov nad Metují
Vstupné 70,- Kč, masky 40,- Kč + malé občerstvení zdarma
Kdo neviděl – neuvěří, kdo viděl – ví, do čeho jde

10. V Soči reprezentovaly i boty z Machova a puky z Náchoda
Na zimní olympiádu do Soči pronikly sportovní výrobky z hradeckého kraje. Někteří lyžaři obouvali boty z
Machova, hala Bolšoj měla část výbavy i z dvorské Juty, hokejisté pravděpodobně hráli s puky z náchodské
Rubeny.
Bývalý sdruženář Stanislav Jirásek z Machova sledoval napjatě zimní olympiádu v Soči kvůli skokanským
botám, které vyvinul. Závodil v nich rakouský reprezentant v severské kombinaci Wilhelm Denifl i finská
skokanka Julia Kykkänenová. Ta byla sedmnáctá, Denifl devatenáctý. Pro boty HOP to byla premiéra. Rakušan
už dřív otestoval několik typů jeho bot, pro olympijské hry dostal poprvé celokarbonovou botu. "Od počátku
jsem nechtěl nikoho kopírovat. Velmi si cením spolupráce s Willim, ke každé botě dokáže říct své postřehy,"
podotýká Jirásek. K nápadu vymyslet boty ho přivedl šéftrenér italských skokanů Jakub Jiroutek, s nímž u
italského A týmu spolupracuje.
Chtěl také prolomit monopol, který má na boty pro skokany už skoro třicet let německá firma Hess. Zkouší
se prosadit hlavně u sportovních klubů, jež pracují s dětmi.
Zatím prodává tři
typy, jeden je pro děti. Další typ s karbonovou mezipodešví, která má zaručit lepší stabilitu při letu i doskoku, je
pro juniory i veterány. Nejdražší jsou celokarbonové boty Fiemme, které vznikly ve spolupráci s mistrem světa z
roku 2012 Slovincem Robertem Kranjecem. Na povrchovou část boty používá italskou koženku, boční části jsou
z kůže. Plastové díly musí vydržet teploty od plus 40 stupňů Celsia do minus 40 stupňů a musí vyhovovat
pevností a tuhostí. Karbonové díly si už podnikatel nechal patentovat v České republice. Materiál je ze zahraničí,
broumovská firma Braha lisuje plastové díly a boty se šijí v Botasu Skuteč. Zatím firma prodává stovky párů bot
od Ameriky po Japonsko, do Česka jdou jen asi dvě procenta. Nedávno začala šít i dětské kombinézy a sází také
na spolupráci s finským výrobcem nového typu vázání pro skokany. (převzato z iDnes 20.2.)

11. Zprávy ze ZŠ a MŠ Machov
Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Machov se uskutečnil ve středu 29. ledna 2014. K zápisu přišli se svými rodiči dva
chlapci a 7 dívek. V září 2014 nastoupí do první třídy 9 žáků. V červnu 2014 opustí školu sedm deváťáků, kteří
si v těchto dnech podávají přihlášky na střední školy a odborná učiliště. Ve škol. roce 2014/2015 bude mít škola
80 žáků. Konečně se karta obrací! Žáků v machovské škole přibývá.
Zápis dětí do mateřské školy plánujeme na konec května 2014. Bližší informace uvedeme v příštím čísle
Machovského zpravodaje.
Jarní sběr starého papíru jsme naplánovali na první dubnový týden od pondělí 31. 3. do neděle 6. dubna 2014.
Starý papír a kartony můžete v tomto týdnu dávat do vchodu sboru CČSH. Děkujeme
V měsíci březnu se v ZUŠ Police nad Metují uskuteční dlouho plánované nahrávání Hymny machovské školy.
Sedm žákyň druhého stupně se pod vedením pana učitele Skály připravuje na
27. březen, kdy ve spolupráci
s muzikanty a žáky oboru zvuková tvorba, CD vznikne. CD bude možné zakoupit v ZŠ Machov. Cenu CD a
termín prodeje včas oznámíme.
Mgr. H. Martincová
Dětský karneval je takové zábavné odpoledne pro děti. Chodí se tam v maskách. Tento rok byl karneval
v neděli 26. ledna. Bylo tam asi devadesát masek, které se procházely dokola a ukazovaly se rodičům. Nejprve
se tancovalo, pak se hrály hry nebo se pilo a jedlo. Po vyhlášení nejlepších masek, mezi kterými bylo asi dvacet
berušek, čerti a nejlepší maska drak, se zpívaly písničky a zase se tancovalo. Nechyběly ani losy a tombola.
Každý los vyhrával, cen bylo přes dvě stě. Všem dětem se karneval moc líbil. Domů jsme odešli kolem šesté
hodiny. Malých dětí bylo velmi mnoho. Velké děti na karneval nechodí. Nevíme proč. Ani my už nejsme
nejmenší, ale moc jsme si to užili. Děkujeme všem dobrovolným hasičům ze Lhoty, paní učitelce Plné, paní
učitelce Kubečkové a paní ředitelce Martincové za výbornou přípravu a organizaci karnevalu. Děkujeme všem
rodičům, kteří přispěli drobnými dárky do tomboly.
M. Arribasová, T. Kujínková, M. Nawrat,
C. Arribasová, N. Plná, B. Johnová, J. Němec
Lyžařský výcvik
Ve dnech 11. 2. 2014 až 13. 2. 2014 se žáci 2. stupně zúčastnili první části lyžařského výcviku ve SKIAREÁLU
Kamenec v Teplicích nad Metují. Pod vedením zkušených instruktorů lyžování zvládli výcvik jak začátečníci,
tak i zdatní lyžaři. Sněhové podmínky byly výborné. I počasí žákům přálo. Výcvik proběhl bez úrazu. Žáci byli
velice ukáznění. Absolvovali i závody ve slalomu. Pevně věříme, že ještě letos proběhne i druhá část výcviku –
běžecké lyžování.
Žákyně 2. stupně
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