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1. Informace starosty
Vážení občané,
výjimečně teplý konec léta se ze dne na den přehoupl do chladného a nevlídného podzimu.
Většina z nás má po dovolené a dětem začal nový školní rok. Celkově teď má naše škola 93 žáků
a mateřská škola 24 dětí. Dílčích změn také doznalo složení učitelského sboru – přeji všem učitelům,
aby se jim výuka dařila a úroveň vyučování v Machově odpovídala tradici zdejší školy.
V samém závěru srpna jsem absolvoval závěrečné projednání nového Lesního hospodářského
plánu městyse na období let 2017 – 2026, který byl následně schválen. Projednání se zúčastnili
zástupci Královéhradeckého kraje i zpracovatele plánu – firmy Lesoprojekt Hradec Králové. Městys
hospodaří na lesní výměře 142,42 ha, maximální možná těžba dřeva na schválené období byla
stanovena v objemu 17 tis. m3 dřeva. Plán nám rovněž stanovuje závazné úkoly ve výsadbě dřevin
(včetně podílu melioračních a zpevňujících dřevin) a v dalších oblastech lesního hospodářství.
V návaznosti na schválený LHP jsme zažádali o dotaci na zpracování plánu, která by v případě jejího
přiznání mohla činit 300,- Kč na hektar obecních lesů, tj. více než 40 tis. Kč.
Ve středu 13. září jsme na úřadu městyse absolvovali první část auditu hospodaření za rok 2017.
Auditorky krajského úřadu prověřily spoustu záležitostí z oblasti účetnictví, evidence smluv,
hospodaření s obecním majetkem, dodržování zákona o obcích a další. V této části auditu nebyly
shledány žádné chyby a nedostatky a dokončen bude na jaře příštího roku.
Pokud jde o investiční akce v Machově, situace je následující:
- firma Elektro-comp dokončila práce na rekonstrukci vysokého napětí v obci, dotčené pozemky byly
uvedeny do původního stavu.
- v prvním zářijovém týdnu byla zahájena stavba turistického parkoviště na odbočce silnice
k Řeřišnému, kterou provádí firma Broumovské stavební sdružení. Nejprve došlo k návozu štěrku na
podkladní vrstvy parkoviště a ke skrývce stávajícího povrchu. Následovat bude budování odvodnění
(kanalizační trubky a lapol) a příprava na osvětlení parkoviště. Dojde k osazení obrubníků a poté již
budou pokládány jednotlivé podkladní vrstvy pod asfaltový povrch parkovací plochy.
- v polovině září byly rovněž zahájeny práce na doplnění veřejného osvětlení v obci, které provádí
firma Elmont z Broumova. Cela tato akce, která je částečně financovaná z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje, by měla být dokončena v měsíci říjnu letošního roku.
- po složitých jednáních, kdy se neustále měnily možné termíny realizace, se nakonec podařilo
smluvně zajistit vyasfaltování některých místních komunikací ještě v tomto roce. Vše záviselo na
kapacitě firmy Strabag, pokud jde o pokládku vrchních asfaltových vrstev vozovek. Volný termín pro
asfaltování (a jediný možný letos) nám byl stanoven na 20. září a na zajištění firmy, která by zvládla
přípravu vozovek, jsme tak měli pouhých deset dnů. Naštěstí se vše podařilo domluvit i se stavební
firmou pana Dudka z Přibyslavi a realizace celé akce se tak mohla uskutečnit. Vyasfaltována byla
zadní cesta od fotbalového hřiště směrem k Machovu a dále ulice pod hospodou v Nízké Srbské
směrem od ČOV k Mikešovým. Předběžně jsme ještě domluveni, pokud počasí a kapacita firem letos
dovolí, na rekonstrukci povrchu cesty u pomníku a příjezdu k tělocvičně.
- ve druhé polovině září začaly práce na plynofikaci kuchyně restaurace Obecní dům, kotelny úřadu a
bytů v čp. 126, které provádí firma Cvejn s.r.o. Nové Město nad Metují. Celá stavební akce by měla
být dokončena v prosinci letošního roku.
- pokud jde o rekonstrukci krajských komunikací, byla dokončena pokládka podkladních vrstev
vozovky v úseku od konce obce po státní hranici a stejná činnost nyní probíhá v úseku od
Kujínkových po Zákopanici. Zároveň začala rekonstrukce mostu u Kujínkových v Machovské Lhotě.
Na uvedených i dalších úsecích probíhá budování příčných i podélných propustků a jejich opevňování
pískovcovým kamenem. Podle předběžného harmonogramu by mělo kolem 10. října proběhnout
asfaltování obou rekonstruovaných úseků v Machově a v Machovské Lhotě. Dle vyjádření
stavbyvedoucího akce by ještě letos v případě příznivého počasí měla být zahájena rekonstrukce
dalších dvou mostů – v Machovské Lhotě pod Prokopovými a pod Vysokou Srbskou u areálu tábora.
Pokud jde o kulturní akce pořádané Městysem Machov či místními spolky, připravují se na
nejbližší měsíce další – v jednání je například vystoupení divadelních ochotníků z Červeného Kostelce
s komedií „Hej Slované“ (termín bude upřesněn). Mikulášská merenda proběhne tradičně v hospodě
„U Božky“ v Nízké Srbské 2. prosince.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 8. 2017 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.084 obyvatel. V průběhu srpna: - odhlásili se 2 občané
- přihlásil se 1 občan
- zemřel
1 občan.

Společenská kronika
V měsíci září 2017 oslavily významné životní jubileum naše spoluobčanky:
- paní Margareta Leppeltová z Bělého – dožila se 90 let,
- paní Danuše Purtigová z Machova – dožila se 80 let.
Oslavenkyním přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Nabídka kominických služeb
Městys Machov ve spolupráci s kominíkem Jiřím Meierem nabízí občanům čištění (vymetení)
spalinových cest před topnou sezónou dle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a prováděcí
vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinových cest. Čištění by mělo být prováděno
při sezónním provozu 2x ročně a při celoročním 3x. Dále je možno objednat kontrolu kotlů na tuhá
paliva zn. OPOP, ABX a HS Flamingo.
Kominické služby si můžete objednat na termín 12. - 13. 10. 2017 na telefonním čísle 723 684 834.
Je možné se domluvit i na individuálním termínu.

Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce a.s. vyzývá ve smyslu ust. § 25, odst. 3, pís. g) zákona č. 458/2000 Sb. vlastníky
a uživatele dotčených pozemků k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování elektrické distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce a.s.. Zásah je nutno provést v období vegetačního klidu, nejpozději v termínu
do 15. listopadu tohoto roku. Pokud neprovedete v uvedené lhůtě zásah sami, vstoupí ČEZ na dotčené
pozemky a zásah provede sama. Bližší informace je možno získat na úřadu městyse Machov
v úředních hodinách.

3. Stomatologická pohotovost v říjnu 2017
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci říjnu 2017 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
30.9. - 1.10.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
7. - 8. 10.
MUDr. Kubec, ZS Police n. M.
491 543 398
14. - 15. 10.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 132
21. - 22. 10.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
775 717 666
28. - 29. 10.
MDDr. Houštěk. ZS Machov
602 333 466

4. Kulturní a sportovní akce
Říjen: 6.10. – Lucie Peterková a 6 NaChodníku – Kolárovo divadlo Police n.M. v 19 hod.
7.10. – Velká Svatohubertská mše – pořádají mysl. sdružení Bor Machov a Koruna
Police n. M. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici n. M. od 16,45 hod.
13.10. – Jak se holky Uhlířovy v pekle napravily – divadlo Police n.M. v 18 hod.
14.10. – Manželský čtyřúhelník – divadlo Hronov v 19 hod.
20.10. – Vínem proti pohanství – divadlo Police n. M. v 19 hod.
28.10. - Imodium – křest alba, sál Střelnice Broumov v 19,30 hod..

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 25. 9. 2017 se uskutečnila další pracovní porada starosty a zastupitelstva. Na programu byly
následující záležitosti:
- rozpočtová opatření č. 5/2017 a 6/2017,
- návrhy finančních darů na činnost SDH Nízká Srbská, SDH Machovská Lhota, SDH Bělý,
BKL Machov a Fotbalového oddílu Jiskra Machov,
- informace o průběhu stavebních prací na projektech městyse (parkoviště, Mariánský sloup,
veřejné osvětlení, ČOV, asfaltování místních komunikací …),
- příprava na realizaci zákona o ochraně osobních údajů na úřadu městyse,
- schválení Lesního hospodářského plánu + žádost o dotaci na jeho zpracování,
- majetkové záležitosti (odprodeje pozemků, pronájmy pozemků, majetkoprávní vypořádání
pozemků pod místními komunikacemi).

6. Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta Městyse Machov oznamuje
podle § 15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění
pozdějších předpisů, že
1. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
- v pátek dne 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
- v sobotu dne 21. října 2017 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, a to pro všechny voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu ve všech místních částech městyse Machov (Bělý,
Nízká Srbská, Machovská Lhota a Machov).
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.
Ing. Jiří Krtička – starosta

7. Varhanní koncert ve Stroužném
Vlastivědné sdružení Pumpa z Malé Čermné vás zve na závěrečný letošní varhanní koncert, který
se bude konat v sobotu dne 14. října 2017 od 14.00 hodin. Kromě varhaníka Tomáš Weissara
z Machova a trumpetisty Ondřeje Čuhaniče z Vysoké Srbské vystoupí jako hosté všichni protagonisté
letošních strouženských koncertů – varhaníci Lída Klugarová a Jiří Tymel i violoncellistka Jana
Šimková.

V kostele, který bude přístupný již od 13.00 hodin, bude malá výstavka z historie obce Stroužný.
Zájemci si budou moci zblízka prohlédnout varhany, hodinový stroj a originály evangelických matrik
vedených od roku 1830.
Za sdružení Pumpa Malá Čermná srdečně zve Eva Pumrová, tel. 602 839 374

8. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 21. října 2017 (sobota)
Stanoviště:

BĚLÝ
u bývalé váhy
NÍZKÁ SRBSKÁ u hasič. zbrojnice
pod Hubkovými
MACHOV
proti Lokvencovým
na náměstí
MACHOV. LHOTA u hasič. zbrojnice

9,25 – 9,40 hodin
9,55 – 10,10 hodin
10,15 – 10,30 hodin
10,35 – 10,50 hodin
10,55 – 11,15 hodin
11,20 – 11,35 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:










oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
pneumatiky (osobní)
 (elektrospotřebiče) – viz. Poznámka
Poznámka:

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky lze celoročně odevzdávat na sběrném místě v nákupním
středisku v Machově (zadní rampa), elektrospotřebiče proto budou odebírány
pouze ve výjimečných případech.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !
Přineste nám svůj odpad! Chraňte naše životní prostředí!
: 494 629 050 fax:494 629 070

Svoz objemného odpadu je připraven na termín 11. 11. 2017.
(podrobnosti v příštím Machovském zpravodaji)

9. Nabídka provozování restaurace Obecní dům v Machově
Městys Machov vyhlašuje výběrové řízení na provozování restaurace Obecní dům
na náměstí v Machově (bez sálu OD) formou pachtovní smlouvy s následujícími
podmínkami:
- zahájení provozu od 1. 12. 2017 (nebo dle dohody),
- pravidelná provozní doba min. 5 dnů v týdnu včetně So a Ne,
- vaření vlastních jídel v době oběda,
- možnost pronájmu společenského sálu včetně soc. zázemí (není podmínkou),
- možnost pronájmu služebního bytu 4+1 (není podmínkou),
- nutnost zajištění vytápění restaurace mimo pracovní dobu úřadu obce.
Písemné nabídky s návrhem výše nájemného zasílejte poštou, e-mailem, nebo
podávejte osobně na Úřad městyse Machov, 549 63 Machov 119.
Bližší informace o podmínkách pronájmu lze získat na Úřadu městyse Machov (ing. Krtička,
ing. Kryl) na tel. 491 547 121, nebo e-mailem: j.krticka@machov-obec.cz, m.kryl@machovobec.cz.
Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek.

10. Poděkování
Dne 2. září se sešli hosté, obyvatelé a přátelé Bělého na prvním setkání Zvoníků a Zvoniček u
příležitosti svěcení nového zvonu, pokřtěného Florián. Svou přítomností nás poctili: paní farářka Mgr.
Olga Líbalová, pan farář Monsignor Marián Lewický, pan farář Michal Kitta, starosta městyse
Machov Ing. Jiří Krtička, starosta obce Suchý Důl Vítězslav Vítek, starosta hasičského okrsku Bor Jan
Ducháč a zástupci sborů dobrovolných hasičů z okolí. Na akci dorazilo 386 lidí. Na dobrovolném
vstupném vybrala paní Kylarová Kč 8.000,- Kč, za které účastníkům akce moc děkujeme. Výběru
dobrovolného vstupného se chopila z vlastní iniciativy a pomohla tak výrazně snížit schodek ve
financování bělské Zvoničky. Stavba byla zahájena dne 22. 9. 2014. Celkově pomohlo finančně 29
sponzorů, přispěvatelů bylo 73. Na sponzorských darech a příspěvcích se vybralo Kč 75.039,- Kč,
celkové náklady činily Kč 96.614,- Kč, dobrovolníci odpracovali 711 hodin.

U příležitosti slavnostního vysvěcení se na prodeji občerstvení podařilo získat Kč 8.320,-Kč.
Osvětlení zvoničky a kříž na vrcholu zvoničky budou prozatím financovány ze soukromých zdrojů až
do doby, nežli se nám podaří zafinancovat je sponzorsky. Závěrem bychom chtěli moc a moc
poděkovat za tak hojnou účast, která nás přesvědčila o tom, že náš úmysl nebyl marný.
Zvoníci a Zvoničky, Bělý

11. Den s lesníkem
V posledním týdnu školního roku, těsně před začátkem prázdnin a především k desátému výročí
založení Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka, jsme uspořádali akci s názvem Den s lesníkem.
Akce byla uskutečněna ve spolupráci s Českou lesnickou akademií Trutnov a byla určená pro děti
prvního stupně základních škol obcí sdružených v DSO (Police, Machov, Česká Metuje, Suchý Důl,
Bukovice).
Hlavním účelem vzdělávací akce bylo představení péče o les, o zvěř a dalších úskalí lesnické
činnosti.
Vše se odehrávalo v lokalitě na Žděřině za pěkného počasí. Slavnostní zahájení provedli trubači
z lesnické akademie a po přivítání se děti se rozdělily do skupin, dostaly plánek s trasou a vyrazily do
lesa. Pro 150 zúčastněných dětí byla připravena trasa se sedmi stanovišti, na kterých se seznámily
s hospodařením a prací v lese, (děti si mohly vyzkoušet samy přímo na místě např. sázení stromků),
formou her či soutěže se učily vychovávat vzrostlý les, měřit výšku stromů, počítat stáří
stromů, či řezat ruční pilou. Nechybělo ani poznávání druhů dřevin podle listů stromů, šišek a vzhledu
dřeva.
Na akci nechyběla ani ukázka lesní techniky - traktoru s vyvážecím vlekem, dále ukázka
přibližování dřeva koněm a následné vyvážení dřeva z porostu.

Další zastavení bylo zaměřeno na myslivost a sokolnictví, kde se děti dozvěděly, která zvěř v lese
žije a co musí lesník sledovat, aby les ochránil před škodami zvěří. Děti měly možnost poznat i
hlasitou ukázku vábení zvěře s jelením troubením.
Jedno ze stanovišť si připravil pracovník z AOPK CHKO Broumovsko, na němž v širokém pojetí
vysvětloval vše od vzniku života na Zemi až po ochranu přírody.
Na závěr celé akce jsme pro děti připravili občerstvení formou koláčů a limonády a drobných
pozorností od nás.
Výchovná akce „Den s lesníkem“ měla pozitivní ohlas a setkala se s velkým zájmem od
zúčastněných. Proto DSO Lesy Policka připraví podobný Den s lesníkem i v dalším roce. Nápadů
zajímavých pro děti se v lese vždy najde hodně.
Podrobnější informace formou fotografii se dozvíte na stránkách www.lesypolicka.cz .
Za DSO Lesy Policka Luboš Binar a Ing. Jiří Krtička

12. Kotlíkové dotace – nová výzva

13. Mladí hasiči SDH Nízká Srbská
Opět po roce přichází shrnutí naší úspěšné sezóny. V loňském školním roce se nám zvýšil zájem
o hasičský kroužek a chodilo k nám 31 dětí z celého Machova a blízkého okolí. Všichni na plno
makali, snažili se a učili se nejen novým věcem, ale i novým způsobům provedení jednotlivých
disciplín.

Kategorie mladších po celý rok všude doslova „vyžírala“ medaile. Na soutěži CTIF v Bělovsi
obsadili 1. místo. Na následující soutěži na domácí půdě v Nízké Srbské vítězství zopakovali a do
třetice přidali další zlato a to na okresním kole hry Plamen, což znamená, že jsou přeborníky
náchodského okresu v mladší kategorii.
Ani starší nezaháleli a přidali do sbírky pár cenných kovů a završili to okresním kolem, kde
vybojovali stříbrnou příčku a k tomu postup do krajského kola hry Plamen, které proběhlo v Hradci
Králové ve dnech 17. a 18. června 2017.
Na soutěž jsme odjeli v sobotu 17. června
v dopoledních hodinách s desítkou vybraných
závodníků z našeho sboru. Ubytovali jsme se a
přesunuli na stadion Sokol, kde probíhal první
závodní den. Se startovním číslem 6 jsme se
postavili na start štafety požárních dvojic, kde jsme
se stejně jako na štafetě CTIF umístili na 9. místě.
Další disciplínou prvního dne byla štafeta 4x60
metrů, kde náš čas stačil bohužel až na 10. příčku.
Všechno završil večerní závod požárnické
všestrannosti. Zde jsme se konečně trošku odtrhli
od posledních umístění a brali 6. místo. Do druhého dne jsme se ale i tak probudili značně zklamaní a
otrávení svými výsledky, ale bojovat jsme museli dál. Před námi byl požární útok CTIF. První pokus
se nám nepovedl ani trochu a tak jsme od vedoucích neslyšeli jen chválu a museli ukázat, že máme na
lepší výsledek. Druhý pokus už nám zajistil skvělé 4. místo. Na řadu přišla královská disciplína →
požární útok. Opět nás čekali 2 pokusy. Hned prvním pokusem jsme si časem 31,91 s zajistili 5. místo.
Takže z druhého dne jsme byli určitě spokojenější. Zlepšili jsme si náladu a už jen očekávali
závěrečný nástup. V loňské sezóně jsme na krajském kole skončili na 9. místě a tak nás letošní posun
o jednu příčku výše – na 8. místo mile potěšil.
Děkujeme všem rodičům, prarodičům, sourozencům a kamarádům za podporu po celý školní rok
2016/2017. Doufáme, že v nové sezóně tyto výsledky zopakujeme, nebo se jim alespoň přiblížíme.
Kolektiv vedoucích MH Nízká Srbská

14. Tak jsme mluvili (pokračování)
bunštajs
bžunda
cajdák
cajk
cák
camprovat
camrat
candrbál
cancour
canc, cancy
cancálek
candat
capart
cápat se
cárat se
cecek
cejcha
cejkat

těžký kámen „...na kraji lesa ležely těšký bunštajsi...“
legrace „...Joska je dost protiunej, celej večír si ze mě ďál bžundu...“
populární píseň „...vypni to rádijo uš ty cajdáky nemožu poslouchat...“
druh látky, nářadí, pořádek „...šecko je v cajku, možem uš jít domu...“
copak „...cák se vám to stalo?...“
chodit (o dítěti) „...von ten Aleny capart už campruje...“
hloupě mluvit „...necamrej, nemá to žánnou cenu...“
taneční zábava na vsi „...na tom candrbále se pořánňe vytancovala...“
poškozená textilie, třásně „...dyť voni jim doma visej z ubrusu cancoury...“
hloupé řeči „...šak víš jak to večír v hospodě chodí, samý cancy...“
přezdívka časopisu „...psali to v Polici vo pouti v cancálku...“
hloupě mluvit „...sousedka tam něco candala za plotem...“
malé dítě „...takovej malej capart a už začíná chodit...“
neobratně jít „...šak víte jak to je, malý děti se cápaj furt...“
pomalu pracovat, jít „...co se s tím tak cáráš...“
vemeno „...před dojením děvečka vomyla kravám cecky...“
cícha - povlak, břicho „...von se stará jen vo svou plnou cejchu...“
rozlít, rozšplíchat „...cák sto tady rozcejkal na podlahu?...“
Příští číslo vyjde ve 43. týdnu 2017. Uzávěrka příspěvků ke dni 20.10.2017
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