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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
ve dnech 28.-29. 5. 2010 proběhly ve volebním okrsku Machov, tak jako v celé naší
republice, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Celostátní výsledky jsou všem už
jistě dostatečně známy, vrátím se tedy pouze k výsledkům v samotném Machově. V naší obci
je zapsáno celkem 965 voličů, z nichž hlasovalo 668, tj. 69,22 %. Platných hlasů bylo přitom
odevzdáno 664. A jak uspěly jednotlivé politické strany a seskupení?
1. ODS
181 hlasů 27,2 %
8. Strana zelených
22 hlasů 3,3 %
2. TOP 09
130
19,5 %
9. Zemanovci
14
2,1 %
113
17 %
10. Str. svob. občanů 10
1,5 %
3. ČSSD
4. Věci veřejné
78
11,7 %
11. Pravý blok
5
0,7 %
5. KSČM
37
6,4 %
11. Česká pirátská str. 5
0,7 %
6. Suverenita
34
5,1 %
13. Dělnická strana
4
0,6 %
7. KDU-ČSL
30
4,5 %
14. Občané.cz
1
0,2 %.
Děkuji tímto všem voličům, kteří se k volbám dostavili a vyjádřili tak svůj názor na současné
politické dění v naší zemi. Věřím, že i podzimní komunální volby se setkají alespoň
s takovýmto zájmem, případně s ještě větším.
V minulém Zpravodaji jsem informoval o připravovaném výběrovém řízení na
dodavatele oprav a asfaltování vybraných místních komunikací. Sešly se zde čtyři nabídky
stavebních firem – Svoboda Meziměstí, Repare Trutnov, SÚS Hradec Králové a Strabag
Hradec Králové. Ze soutěže byla nejprve vyřazena firma SUS, která nedodržela podmínky
výběru – nabízela pouze asfaltování bez úpravy podkladních vrstev vozovky. Ze zbylých tří
firem byla na základě srovnání ceny a vhodné technologie vybrána firma Strabag, se kterou
bude uzavřena smlouva o dílo v hodnotě přibližně 1 mil. Kč. O zahájení prací budeme
informovat v některém z příštích Zpravodajů.
Další plánovanou investicí je výstavba nových úseků kanalizace v obci. Zastupitelstvo
městyse na svém minulém zasedání schválilo uzavření mandátní smlouvy s firmou ERV
Jaroměř na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí. Uvedená
dotace by se vztahovala i na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, na
organizování výběrového řízení na dodavatele stavby, na zpracování žádosti o dotaci, na
technický a autorský dozor a samozřejmě na samotnou realizaci páteřní kanalizace a veřejnou
část kanalizačních přípojek.V současné době je dokončeno podepisování smluv o smlouvách
budoucích s jednotlivými majiteli pozemků v obci, do kterých by měla být kanalizace uložena
a následovat bude územní řízení u stavebního úřadu v Polici n. Met. Poslední výzva
z uvedeného operačního programu bude zřejmě v říjnu tohoto roku, do té doby musíme mít
zpracovanou žádost včetně podrobného rozpočtu plánovaného díla.
V minulém Zpravodaji jsem informoval také o záměru výstavby fotovoltaické elektrárny
na střeše Obecního domu. V současné době se podařilo získat souhlas s připojením výrobny
elektřiny k distribuční soustavě a práce na uvedeném záměru tedy mohou pokračovat.
Začátkem června proběhla schůze DSO Policko, na níž bylo mimo jiného schváleno
použití dotace z POV Královéhradeckého kraje na výrobu týdenního kalendáře pro rok 2011.
Každá z členských obcí by měla dodat přibližně 10 fotografií s tématikou přírody,
architektury či různých památek v obci. Prosím tímto všechny spoluobčany, kteří by se chtěli
podílet na výrobě kalendáře dodáním nějakých pěkných fotografií, aby se ozvali na úřad
městyse do konce července. Z dodaných fotografií bude vybráno těch potřebných deset pro
kalendář. Věřím, že nebude problém několik kvalitních snímků zajistit.
10. června jsem se zúčastnil setkání starostů s hejtmanem a členy rady Královéhradeckého kraje, které se konalo v Josefově u Jaroměře. Na programu byla řada témat. Diskuse
proběhla o současné změně jízdních řádů, kdy firma OREDO konstatovala, že je velice složité

sladit dopravu na tak velikém území a není možné provádět nějaké rozsáhlejší úpravy
z důvodu návaznosti spojů. Starostové vystoupili s kritikou přípravy jízdních řádů, kdy každá
obec dostala k připomínkování pouze dílčí jízdní řád týkající se té konkrétní obce bez znalosti
návazností spojů v nejbližším regionu či návazností dálkových linek. Bylo dohodnuto, že po
zjištění nespokojenosti s některými úpravami bude možno uplatnit připomínky pro další
změnu jízdních řádů, která se připravuje ještě v tomto roce. Občané mohou své připomínky
podávat na obecních úřadech, které je zašlou souhrnně na vedení OREDO, nebo je mohou
zasílat individuálně na mailovou adresu bus@oredo.cz. Následným jednáním se zástupci
firmy OREDO byl stanoven termín pro zaslání závažných připomínek do 2.7.2010. Prosím
proto o jejich předání na úřad městyse do tohoto termínu. Dále se diskutovalo o sečení
krajnic okolo krajských silnic II. a III. třídy v intravilánu obcí. Bylo přislíbeno, že minimálně
jedenkrát za rok pracovníci SUS HK toto sečení provedou. Jinak hejtman konstatoval, že kraj
bohužel nemá dostatek prostředků na úpravu všech komunikací, které by si ji zasloužily a
jejich stav tak ledaskde zůstane v neutěšeném stavu. Rozsáhlá diskuse proběhla i na téma
změny účetnictví státu, kdy ani ministerstvo financí není schopné poradit, jak některé případy
zaúčtovat. Je to problém pro všechny účetní obcí a vyřešit by jej měla až další novela zákona
o účetnictví. Musím konstatovat, že naši zákonodárci pracují v řadě případů velice
nezodpovědně a svými úpravami zákonů působí víc škody než užitku.
A protože se kvapem blíží čas prázdnin a dovolených, chtěl bych Vám všem popřát,
abyste ho prožili pokud možno podle svých představ a ve zdraví. Každý si jistě zaslouží
příjemný letní odpočinek od každodenních starostí a pracovních povinností a nové síly
načerpané v tomto období se určitě budou hodit. Takže přeji hlavně hodně sluníčka a
teplejšího počasí a co nejvíce hezkých letních zážitků.
J.K.

2. Vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Na základě žádostí některých našich spoluobčanů zveřejňujeme znovu celé znění Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v Machově:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
na území městyse Machov
Zastupitelstvo městyse Machov se na svém zasedání dne 23. 6. 2009 usnesením č. 15/3/2009
usneslo vydat v souladu s § 10 písm. a) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, nebo být v rozporu
s dobrými mravy
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, nebo být v rozporu s dobrými
mravy je:
a) rušení nočního klidu;
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Článek 2
Vymezení nočního klidu
Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hod. každého dne.
Článek 3
Vymezení nevhodné denní doby pro účely této vyhlášky
Nevhodnou denní dobou pro účely této vyhlášky je:
a) sobota v době od 6,00 hod. do 8,00 hod.
b) neděle a státem uznaný den pracovního klidu

Článek 4
Vymezení hlučných strojů
Za hlučné stroje se pro účely této vyhlášky považují zejména sbíječky, bourací kladiva,
vrtačky, motorové sekačky, křovinořezy, motorové kosy, drtiče větví, motorové pily,
cirkulárky, rozbrušovačky, elektrocentrály, kompresory a podobná hlučná zařízení.
Článek 5
Omezení činností
1) Pořádání akcí s nadměrným hlukem v době nočního klidu (např. plesy, zábavy,
večírky, hudební produkce, venkovní oslavy s hudbou apod.) lze pořádat pouze
s povolením úřadu městyse Machov, vydaným na základě žádosti o výjimku
z ustanovení této vyhlášky. Formulář Oznámení akce a žádosti o výjimku je součástí
této vyhlášky jako příloha č. 1.
2) Každý je povinen zdržet se používání hlučných strojů uvedených v čl. 4 této vyhlášky
v době nevhodné pro jejich použití, která je specifikována v čl. 3 této vyhlášky.
Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 24. 6. 2009.
Ivo Šulc
Ing. Jiří Krtička
místostarosta

starosta

3. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 5. 2010 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 129 obyvatel.V průběhu května 2010 - se přihlásili: 3 občané
- narodil se:
1 občánek
- zemřeli:
2 občané.

Společenská kronika
V měsíci červnu 2010 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní
Libuše Bartoňová z Machova – dožila se 80 let. Jménem zastupitelstva městyse i jménem
všech spoluobčanů přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
Dne 18. června oslavili významnou událost – zlatou svatbu – manželé Mária a Luboš
Šebestovi z Nízké Srbské. Jménem zastupitelstva a všech spoluobčanů byly popřát manželům
k tomuto významnému výročí zastupitelka městyse Ivana Doležalová a matrikářka Lada
Krbová. Ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších společných let.

Dovolená praktického lékaře MUDr. Maršíka
MUDr. Maršík oznamuje všem občanům, že ordinace v Machově bude uzavřena z
důvodu dovolené v následujících termínech:
- 2. 7. až 16. 7. 2010
- 16. 8. až 27. 8. 2010.
Zastupuje MUDr. Zemanová ve firmě Wikov Hronov.

Změna cen za zapůjčení obecní mechanizace
- zapůjčení traktoru (včetně řidiče)
400,- Kč/hod.
- dovoz a odvoz štípačky v rámci Machova 400,- Kč
- zapůjčení štípačky – první 3 dny
50,- Kč/den
200,- Kč/den.
- zapůjčení štípačky – čtvrtý a další den
Dále je na úřadu městyse pro zájemce o využití tenisového kurtu k zapůjčení síť na tenis.

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 26. května 2010 se uskutečnilo 3. zasedání Zastupitelstva městyse Machov
v letošním roce, tentokrát v hasičské zbrojnici v Nízké Srbské. Na programu bylo mimo jiné
projednání těchto bodů:
- Závěrečný účet městyse Machov za r. 2009,
- soubor rozpočtových opatření městyse č. 1/2010,
- rozpočet sociálního fondu městyse na r. 2010,
- přijetí dotace z POV na úhradu úroků z úvěru,
- spoluúčast městyse na nákupu štěpkovače pro DSO Lesy Policka,
- upravený návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Machov.
- dostavba kanalizace Machov – úpravy projektové dokumentace, využití dotací
z OPŽP, uzavření mandátní smlouvy s ERV Jaroměř na vypracování žádosti o dotace,
- nabídka firmy Tesla Holding na výstavbu fotovoltaické elektrárny, oprava střech OD,
- smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch stavby Bělý – revitalizace Třeslice,
- výběr dodavatele asfaltování místních komunikací,
- dohoda s městem Náchod o zavedení spisové služby v ZŠ a MŠ Machov,
- odkupy, pronájmy a prodeje pozemků,
- termín uzavření MŠ Machov o hlavních prázdninách,
- úpravy veřejného osvětlení v Řeřišném,
- informace o získání dotace z OPŽP na studii proveditelnosti protipovodňových
opatření na Židovce,
- schválení smlouvy na výstavbu autobusových čekáren v Machově,
- vývoj daňových příjmů obce a další.

5. Machovská kopačka
MACHOVSKÁ KOPAČKA
Jubilejní již 12. ročník turnaje v malé kopané
- termín konání jedenáctého ročníku – neděle 4. 7. 2010
- kde ? – hřiště fotbalového oddílu Jiskra Veba Machov
- informace a přihlášky do turnaje předem:
Hofman Miroslav - č. telefonu mobil - 604144025 (18.6. – 26.6. mimo příjem)
Bartoň Libor
mobil - 737445752
- zápisné a přihlášky před turnajem od 7,30 do 8,00 hodin na hřišti
- rozlosování v 8,00 hodin, začátek turnaje v 8,15 hodin
- hrací doba a systém turnaje bude určen po uzávěrce přihlášek do turnaje
- občerstvení připraveno po celou dobu turnaje
Podmínky účasti v turnaji :
- zápisné za jedno mužstvo 600,- Kč ( zápasy budou rozhodovat delegovaní rozhodčí)
- max. počet hráčů na soupisce je 10 !!!!!!

- každý hráč může hrát pouze za jedno mužstvo
- hraje se dle upravených pravidel kopané – mimo jiné neplatí ofsajd
- počet hráčů při hře 1+5 , střídání hokejovým způsobem , v případě vyššího počtu
hráčů na hřišti nežli je povoleno - následuje pokutový kop proti provinilci z hranice
brankového půlkruhu.
- při přímém kopu zeď nejblíže 3 m od míče
- minimální věková hranice je 15 let , hraje se na vlastní nebezpečí
- zákaz kožených kopaček se šroubovacími kolíky !!!!!!
- každé mužstvo nahlásí při přihlášce jednoho rozhodčího
- pořadatel si vyhrazuje, že systém turnaje a hrací doba bude upravena dle počtu družstev
- v případě nebezpečného zákroku na červenou následuje vyloučení na 2min. (družstvo je po
2 min oslabeno)
Přijďte si zahrát i zafandit!!! Srdečně Vás zve pořadatel FO Jiskra Veba Machov

6. Kulturní a sportovní akce
Červenec: 3.-6.7. – Pivní slavnosti ve Velkých Petrovicích
4.7. – Machovská kopačka – tradiční turnaj v kopané na hřišti TJ Jiskra,
10.7. – Běh na Hvězdu – start ve 12 hod. v Polici n.M. – náměstí
12.-30.7. – výstava panenek v Pellyho domech v Polici n. Met.
15.7. – Turecko a Severní Kypr – Pellyho domy v 19 hod. – beseda s D. Denygrem,
20.7. – Katka – dokument Heleny Třeštíkové mapující život mladé narkomanky Pellyho domy Police v 19 hod.

7. Krajská soutěž mladých hasičů SDH Nízká Srbská v Nové Pace
Z okresního kola hry Plamen a CTIF, které se konalo v Náchodě na Plhově, jsme postoupili
na krajské kolo. Tato soutěž se konala ve dnech 12. - 13. června 2010 v Nové Pace. Jelo nás celkem
10 - Jirka Macura, Tomáš Pich, Lukáš Diviš, Patrik Kubeček, Honza Šulc, Lukáš Somoši, Jirka
Šulc, Nikola Macurová, Pavlína Divišová a Aneta Macurová. Vedoucí Petr a Tomáš Macurovi.
Byli jsme ubytováni v chatkách nedaleko Nové Paky - ve vesničce Pecka u místního
koupaliště. Spolu s námi tam také bylo zbývajících 9 soutěžních družstev. Mezi nimi i MH z
Bělovse, kteří stejně jako my reprezentovali náš okres.
První den nás v Nové Pace čekala štafeta 4x60m (8. místo), štafeta CTIF (9. místo) a požární
útok (6. místo). Na všechno jsme měli dva platné pokusy. A díky našemu startovnímu číslu 10 nás
při druhém pokusu požárního útoku zastihl lehký déšť. Museli jsme proto doufat, že 29,47s
dosažených z prvního pokusu bude stačit na 6. místo.
Večer jsme se vrátili do Pecky velmi unavení, ale i přesto někdo neodolal příjemně
chladivému koupališti.
Druhý den ráno se přímo v Pecce připravovaly zbylé disciplíny. Štafeta dvojic, která se nám
příliš nezdařila (10. místo) a požární útok CTIF (6. místo), kde jsme měli opět dva pokusy. Pak už
zbýval jen ZPV. Tam jsme byli rozděleni do dvou družstev. V našem prvním – tom lepším - byli
Jirka M., Lukáš D., Tomáš P, Patrik K., Nikola M. Překvapivě tento závod zvládli za pouhých 16
minut a v této disciplíně skončili na 2. místě, stejně jako MH z Bystrého v Orlických horách.
Ještě před slavnostním vyhlášením jsme se stihli vykoupat a zadovádět si na velké
trampolíně. Když už byli všichni nastoupeni, vyhlásilo se nejprve pár jednotlivých disciplín a pak
celkové výsledky. Byli jsme rádi, když na 10. místě nepřečetli nás. Na 9. místě se umístila Běloves
a my jsme skončili na krásném 8. místě. Všichni, včetně našich vedoucích, byli více než spokojeni

a naplněni novými zkušenostmi, které jsme okoukali od ostatních soutěžících. Určitě je využijeme
i v příštích letech.
Tímto bychom také rádi poděkovali nejen našim sponzorům - Nadačnímu fondu Zdeňky
Horníkové, autoopravně Martinec za půjčení tranzitu, společnosti Verner a městysi Machov,
ale také našim vedoucím, kteří s námi měli velkou trpělivost a díky kterým jsme se umístili na 8.
místě. DĚKUJEME.
Více z naší činnosti na www.mhns.estranky.cz.
Za kolektiv MH SDH Nízká Srbská Pavlína a Aneta

8. Sraz Lhoťáků
Dne 5. června se konal již po třetí sraz rodáků a přátel Machovské Lhoty. Je vždy
po 6 letech ve Lhotě před hospodou u Limanů. Sešlo se přes 130 rodáků a přátel, kteří se zase
po 6 letech těšili na setkání.
Rodáky a přátele uvítal Josef Jirman, který setkání organizoval. Machovskou hymnu pod
vedením učitele ing. Skály zazpívali žáci machovské školy. Lhotský zpěvácký spolek zazpíval
a zahrál několik písniček a přítomní se k nim přidali a společně zpívali. O Lhotě a zvoničce
přečetla paní Boh. Dostálová. Jak tady pracuje hasičský sbor přečetl pan František Lokvenc.
Potom zazpíval osobně složenou písničku o Machovské Lhotě dříve a dnes pan Jan Smrž.
K poslechu a tanci hrál Emil Maryška se svojí ženou. Rodáci a přátelé zpívali, tancovali a
dobře si zase po letech popovídali. Pan Jirman zařídil příjezd 3 párů koňských kočárů, které
po Lhotě vozily přítomné s dětmi. Někteří hosté se ptali po některých místních, proč také
nepřišli. Měli také dotazy na to, jak to vypadá a co je nového v celém Machově.
Sraz se podařil, bylo krásné počasí a Lhotáci, kteří přijeli z daleka, byli spokojeni.
Jan Smrž

9. Inzerce
Společnost BOR s.r.o. Bezděkov přijme do pracovního poměru pracovníky na ruční
opracování a balení výlisků z pryže. Práce je ve dvousměnném provozu, zaučení proběhne ve
společnosti SAARGUMMI Czech, s.r.o. ve Velkém Poříčí.
Nástup možný ihned. Práce je odměňována úkolovou mzdou.
Zájemci se hlaste na kontaktním místě : Ing.Moravec Vratislav mobil: 728 543 063 , email :
prokurista@bor-bezdekov.cz
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