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Červenec - vhodná doba pro změnu dodavatele energií.
Do nové topné sezony s novou, nižší cenou.

LAMA energy a.s.
nabízí zemní plyn pro domácnosti i firmy za velice příznivých
podmínek.

Snížení nákladů při roční spotřebě 30 MWh je 7 800 Kč
ve srovnání s hlavním dodavatelem v regionu.
Proti ostatním dodavatelům v regionu nabízí LAMA energy a.s.
snížení nákladů minimálně o 5 000 Kč za rok.
LAMA energy a.s. nabízí úspory i ve spotřebě elektřiny.
Všem zájemcům o snížení nákladů na energie
zaručuji důkladné seznámení s podmínkami i potřebnou dobu
na rozhodnutí pro uzavření smlouvy.
Vojtěch Kvapil, Suchý Důl 67
tel. 721 417 360
e-mail: p.kv@email.cz

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v minulých vydáních Zpravodaje jsem se průběžně věnoval problematice geologického průzkumu
výskytu břidlicového plynu s výhledem jeho těžby v našem regionu. V uplynulých dnech došlo
k dalšímu posunu v této záležitosti. Ministr životního prostředí dne 13. 4. 2012 rozhodl o zrušení
původního rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území těžby břidlicových plynů Trutnovsko
a vrátil záležitost příslušnému pracovišti ministerstva k novému projednání. Ve svém rozhodnutí se
nezabýval věcnými námitkami jednotlivých odvolatelů, ale původní rozhodnutí zrušil pro jeho rozpor
s právními předpisy, zejména správním řádem. Regionální pracoviště MŽP v Hradci Králové tak bude
znovu projednávat žádost firmy Basgas Energia Czech s.r.o. o povolení průzkumu a těžby
břidlicového plynu v našem regionu. V nejnovějším rozhodnutí MŽP ze dne 31. 5. 2012 je uvedena
výzva pro společnost Basgas, aby doplnila svoji žádost o podrobný popis předpokládaného využití
naleziště břidlicového plynu, o podrobný popis jednotlivých etap a metod zamýšleného geologického
průzkumu a podrobný popis zabezpečení průzkumné činnosti z pohledu ochrany podzemních zdrojů
pitné vody. Termín pro dodání podkladů byl společnosti stanoven do 31. července 2012. Na základě
předložených informací pak MŽP bude zkoumat, zda záměr společnosti Basgas není v rozporu s jiným
veřejným zájmem, např. ochrany krajiny, přírody, zdrojů pitné vody atd. Po vydání nového rozhodnutí
ministerstva se opět budou moci k záležitosti vyjádřit i dotčené obce v zamýšleném průzkumném
území. Boj proti těžbě břidlicového plynu v našem okolí tedy zdaleka nekončí. Bude nutno vyvinout
znovu veliké úsilí jak ze strany jednotlivých měst a obcí, tak i ze strany široké veřejnosti, aby bylo
zabráněno devastaci naší krásné krajiny a znehodnocení zásob drahocenné kvalitní pitné vody.
O dalších krocích městyse, petičního výboru i dalších zainteresovaných orgánů budu průběžně
informovat.
K dalšímu posunu došlo v uplynulých dnech rovněž v záležitosti rozpočtového určení daní. Již
delší dobu průběžně na stránkách Zpravodaje informuji o boji měst a obcí sdružených v různých
organizacích (SMS ČR, SMO, STAN …) za spravedlivější přerozdělování sdílených daní ze státního
rozpočtu ve prospěch místních rozpočtů. V poslední době se celé úsilí zejména díky snaze Sdružení
místních samospráv a politického hnutí STAN konečně chýlí ke svému závěru, i když nakonec v určité
kompromisní podobě. Čtyři největší města přijdou o určité peníze, ale převážná většina obcí a měst
v naší republice do svých rozpočtů získá tolik potřebné peníze na investice. Podle podkladů
schválených v květnu ve vládě a v průběhu června v prvním čtení návrhu zákona v parlamentu by
konkrétně pro Machov znamenalo přijetí novely zákona o RUD každoroční vylepšení rozpočtových
příjmů řádově o dva miliony korun. Jsem opravdu rád, že i moje účast v orgánech SMS ČR a ve hnutí
STAN pomohla přesvědčit příslušné orgány od ministerstva financí, přes vládu až po parlament o
nutnosti spravedlivějšího dělení daní.
Další dobrou zprávou pro Machov je rozhodnutí ministerstva školství zastavit práce na záměru
změny financování regionálního školství. V případě přijetí navržených opatření bychom těžko
v Machově udrželi na základní škole druhý stupeň. I v rámci stávajících předpisů je financování
základní školy při současném počtu žáků (mezi 70 a 80) značně problematické, ale pokud rozpočet
městyse bude umožňovat udržení druhého stupně základní školy, udělá pro to zastupitelstvo
maximum. Jen pro ilustraci – letos se výdaje obecního rozpočtu ve prospěch školy budou pohybovat
ve výši přibližně 1,3 mil. Kč.
Když už jsem u tématu školství, další podstatnou informací pro machovskou veřejnost je, že dne
11. června 2012 se uskutečnil konkurs na obsazení místa ředitele ZŠ a MŠ Machov. Do konkursního
řízení se přihlásila pouze stávající ředitelka školy. Konkursní komise složená ze zástupců krajského
úřadu, školní inspekce, školské rady, zřizovatele i samotné ZŠ, posoudila předložené podklady
a konstatovala, že Mgr. Martincová splnila všechny zákonné požadavky pro výkon funkce a po ústní
obhajobě koncepce ZŠ a MŠ Machov byla potvrzena do funkce na období dalších 6 let.
V průběhu května byla provedena na nákupním středisku oprava střešní krytiny, poškozené
silným větrem. Škodu přesahující 20 tis. Kč nakonec z větší části uhradila pojišťovna na základě
smlouvy o pojištění obecního majetku.
Pokud jde o spadlou hřbitovní zeď na katolickém hřbitově, žádný další posun bohužel ze strany
církve není. V prvním červnovém týdnu jsem znovu kontaktoval pracovníka královéhradecké diecéze,

který má případ na starosti a ten konstatoval, že na tuto škodní událost zřejmě pozapomněli a stále ji
nenahlásili na pojišťovnu. Pracovníci úřadu městyse tedy alespoň uskladnili do márnice pískovcové
stříšky ze spadlé zdi, aby nedošlo k jejich odcizení. Další naší snahou o pomoc bylo podání žádosti na
Úřad práce v Náchodě o přidělení pracovníků na veřejnou službu. Chtěli jsme, aby tito pracovníci
postupně očistili cihly ze spadlé zdi, aby bylo v budoucnu možné jejich použití na renovaci zdi. Úřad
práce bohužel nenašel mezi nezaměstnanými občany Machova evidovanými v jejich databázi takové,
kteří by splňovali podmínky pro výkon veřejné služby a byli zároveň zdravotně způsobilí pro
uvedenou práci. Nezbývá tak než vyčkat, zda církev získá finanční prostředky na opravu zdi, ať už
z odškodnění od pojišťovny, či z jiných zdrojů. V souvislosti se situací okolo hřbitova neustále také
připomínáme naši žádost o odkup přístupové komunikace ke hřbitovu a prostranství před hřbitovem.
Naším záměrem bylo vyasfaltování přístupové cesty a zřízení malého parkoviště pro několik osobních
automobilů u hřbitova, ale tento záměr nemůže být realizován, dokud církev příslušné pozemky
neodprodá do majetku obce.
Dne 12. června 2012 se v Břevnovském klášteře v Praze uskutečnilo setkání starostů měst a obcí
z Policka s představeným Benediktinského řádu panem převorem Siostrzionkem. Na programu bylo
zejména jednání na téma využití polického kláštera a na téma dalšího rozvoje spolupráce s řádem
v našem regionu. V rámci návštěvy proběhla prohlídka samotného kláštera, klášterních zahrad a
dalších objektů v areálu kláštera. Slavnostního oběda se zúčastnila i starostka městské části Praha 6 se
svým místostarostou a tajemníkem. Všichni zúčastnění byli pozváni k návštěvě Policka.
Jednu dobrou zprávu jsme se v tomto měsíci dozvěděli od správce toku potoka v Machovské
Lhotě. Po několika upozorněních a urgencích je na příští rok připravena rekonstrukce části kamenné
opěrné zdi v úseku od mostu u Hubkových směrem k Polsku. Rekonstrukce se dotkne i části vozovky
krajské silnice, kdy tato bude po dobu oprav zúžena, ale k úplnému zastavení provozu zřejmě nedojde.
O podrobnostech a přesném termínu rekonstrukce budeme včas informovat.
Nakonec bych se chtěl zmínit o změně zákona o místních poplatcích, jenž byl schválen
v parlamentu a v květnu jej podepsal i prezident republiky. Ve sdělovacích prostředcích se objevují
komentáře, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování
komunálních odpadů se po této změně zvýší na 1.000,- Kč na obyvatele. Chtěl bych občany
informovat, že tato výše poplatku je maximální možná, ale ve skutečnosti bude stanovení výše
poplatku záležet na nákladech za likvidaci komunálního odpadu v obci za uplynulý rok. Pro stanovení
poplatku pro rok 2013 tedy bude rozhodující, jak vysoké náklady za uvedenou službu obec zaplatí
v letošním roce. Podle předběžných výpočtů a skutečné výše nákladů v uplynulých letech lze
předpokládat, že se v Machově poplatek podstatným způsobem nezmění, i když menší korekce jeho
výše nelze vyloučit.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 5. 2012 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 085 obyvatel. V průběhu května se odstěhovali 2 občané.

Společenská kronika
V měsíci červnu 2012 oslavili významné životní jubileum naši spoluobčané:
- paní Hana Kubečková z Machova – dožila se 80 let,
- pan Přemysl Adam z Machova – dožil se 80 let.
Oslavencům byli za všechny spoluobčany pogratulovat členové našeho zastupitelstva. Ještě jednou
přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Dovolená praktického lékaře
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje svým pacientům, že v letošním roce bude čerpat řádnou
dovolenou v následujících termínech:
- 29. 6. až 13. 7. 2012 - zástup MUDr. Zemanová ve firmě WIKOV Hronov
- 13. 8. až 24. 8. 2012.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 11. 6. 2012 se uskutečnilo na úřadu městyse letošní 3. veřejné zasedání zastupitelstva.
Na programu byly zejména následující záležitosti:
- schválení závěrečného účtu městyse Machov za rok 2011
- schválení souboru rozpočtových opatření č. 1/2012
- přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje na úhradu části úroků z úvěru
- schválení veřejné finanční podpory SDH N. Srbská, BKL Machov, Fotbalovému oddílu Jiskra,
- vstup městyse Machov do geoparku Stolové hory,
- záměr pronájmu a prodeje částí pozemků 829/2 v k.ú. Machov a k.ú. N. Srbská
- schválení směrnice městyse ř. 1/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
- žádost Domova důchodců Police n.Met. o finanční dar,
- informace o průběhu digitálního mapování v obci,
- informace o průběhu konkursu na ředitele ZŠ a MŠ Machov a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Červen: 29.6. – Fotbalová lyžařská show – pořádá BKL Machov na fotbalovém hřišti, 18 hod
30.6. – Tour de Torpedo - cyklistický recesistický závod v Nízké Srbské, od 14 hod.
Červenec: 5.7. – Machovská kopačka – turnaj v malé kopané, fotbal. odd. Jiskra Machov
4.-8.7. – Pivní slavnosti Velké Petrovice - hudební skupiny, ochutnávky piva
14.7. – Běh na Hvězdu – závod v běhu do vrchu pro děti, dorost i dospělé v Polici
14.7. – Anabáze – koncert na terase Pellyho domů v Polici, 18.00 hod.
28.7. – Odpoledne s kouzelníkem Milošem Malým – Pellyho domy Police

5. Stomatologická pohotovost v červenci
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červenci 2012 – vždy v době od 9,00.
do 11,00 hod.:
- 5. - 6. 7.
Bc. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
tel. 491 502 425
- 7. 7.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
tel. 491 541 654
- 8. 7.
MUDr. Růžička, Poliklinika Broumov
tel. 603 479 084
- 14. – 15.7. MUDr. Blažek, ZS Police n. Met.
tel. 491 543 844
- 21. – 22.7. MUDr. Neoral, ZS Police n. Met.
tel. 491 541 654
- 28. 7.
MUDr. Kubec, ZS Police n. Met.
tel. 491 543 398

6. Soutěž mladých hasičů v Nízké Srbské
V neděli 6.5.2012 jsme se sešli na již 29. ročníku soutěže mladých hasičů „O pohár
starosty SDH“ u nás v Nízké Srbské. Je to nejstarší soutěž pořádaná pro mladé hasiče na
okrese NÁCHOD. Na soutěži se sešlo celkem 36 družstev. Letos nás přijely navštívit
kolektivy nejen z okresu Náchod, ale i i z okresu Rychnov nad Kněžnou, Trutnov ale
neobvykle i kolektiv z Prahy-Cholupice.
Celá soutěž probíhala podle pravidel hry plamen a soutěžilo se ve třech disciplínách štafeta
4x60m, štafeta dvojic a v požárním útoku. Velké množství soutěžících i přihlížejících diváků
vytvořilo příjemnou atmosféru a tak se soutěž vydařila. I když ráno se počasí na nás mračilo,
nakonec vysvitlo i sluníčko.
Nám starším se moc nedařilo, tedy alespoň jsme si to mysleli. Mladším se taky vše
nedařilo, tak jak by si naši vedoucí představovali. Ale žádný učený z nebe nespadl, tak se to
doučíme a až povyrosteme, tak jim to všem natřeme (snad).

Soutěž skončila kolem třetí hodiny a my čekáme, jak jsme dopadli. K našemu překvapení
to nebylo tak špatné. My starší jsme skončili na krásném 2. místě a vyhráli naši kamarádi
z Bělovse. Mladší skončili na 6. místě.
Celá akce proběhla za finanční podpory královéhradeckého
kraje a městyse Machov. Na ceny nám přidala i firma Hašpl a.s.
a ČP – Jan Koláčný.
Všem děkujme za podporu a pomoc při organizaci soutěže a
těšíme se na příští 30. ročník.
Kolektiv mladých hasičů Nízká Srbská

7. Svěcení kapličky v Suchém Dole
Obec Suchý Důl zve širokou veřejnost na slavnostní vysvěcení Zelené kapličky, která
byla po požáru zcela zrekonstruována. Svěcení se koná v Ticháčkově lese dne 8. července
ve 12 hod. za účasti kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského a Jana Vokála,
biskupa královéhradeckého.
V doprovodném programu na hřišti v Suchém Dole vystoupí od 14 hod. dechová hudba
Metujka Hronov a dále skupiny The Rebel Pipers (skotské dudy a bubny) a Relax (P. Fulka).
Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.

8. Tour de Torpedo 2012

9. Fotbalová lyžařská show

10. Machovská kopačka – 14. ročník turnaje v malé kopané
- termín konání čtrnáctého ročníku – čtvrtek 5. 7. 2012
- kde ? – hřiště fotbalového oddílu Jiskra Veba Machov
- informace a přihlášky do turnaje předem:
Hofman Miroslav - č. telefonu mobil - 604144025
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
- konec turnaje v cca 16h, nástup družstev a předávání diplomů a cen
Přijďte si zahrát i zafandit!!!

Srdečně Vás zve pořadatel FO Jiskra Veba Machov

11. V Polici si vyměňovali zkušenosti kronikáři
Starostka města Police nad Metují Ida Jenková iniciovala setkání a výměnu zkušeností
kronikářů z Dobrovolného svazku obcí Policko a Dobrovolného svazku obcí Jestřebí hory. Schůzka se
konala v úterý 22. května odpoledne v budově polické radnice. I přes úsilí organizátorů a brzké
oznámení termínu na setkání dorazili zástupci pouze pěti obcí. Za město Police nad Metují zde byla
paní starostka, která omluvila Jindru Vaníčkovou, kronikářku města, dále pozvání přijala Šárka
Pokorná, pečlivě píšící kroniku Pěkova, Městys Machov zastupoval starosta Ing. Jiří Krtička a Žďár
nad Metují vyslal Věru Pohnerovou a Michala Bureše. Z DSO Jestřebí hory nakonec pozvání přijal
pouze pan Odon Vlček, dlouholetý kronikář města Rtyně v Podkrkonoší.
Po krátkém úvodním slovu paní starostky měl každý z přítomných prostor pro představení
svých zkušeností s vedením obecní či městské kroniky. Tuto zákonem danou povinnost samozřejmě
každá obec plní po svém. Většinou je zachována původní forma ručně psaného a pečlivě vedeného
díla. Někde však již zvítězila podoba digitální kroniky, která se tiskne po veškerých korekturách a
schválení v několika exemplářích. Některé kroniky jsou k dispozici na webových stránkách obcí,
někde mají prostý text, jinde jej doplňují fotografiemi či ilustracemi místních umělců. Představen byl i
model dvojí kroniky – tradičně ručně psaná, kterou doplňuje v současnosti vyhledávanější forma
fotokroniky. Diskutovalo se i o formálnosti zápisů, o vhodnosti osobních komentářů a vstupů
kronikáře, obsahu i členění textů,… Příjemné a přínosné setkání lidí s podobným zájmem (či
povinností) trvalo přes hodinu. Všichni se shodli na tom, že bude dobré se takto scházet pravidelně.
Třeba příště pozvání přijmou i kronikáři ostatních obcí.
Mgr. Michal Bureš
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