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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás pozdravit jménem nově zvoleného zastupitelstva městyse Machov a také Vám
podat několik základních informací, týkajících se právě skončených komunálních voleb.
Funkce starosty, místostarosty, členů finančního a kontrolního výboru i stavební komise budou
rozděleny až na prvním ustavujícím zasedání nového zastupitelstva, které proběhne zřejmě ve druhém
listopadovém týdnu. Za sebe z titulu stále ještě starosty zvoleného minulým zastupitelstvem bych zde
chtěl poděkovat všem občanům, kteří se zúčastnili komunálních voleb v Machově, za jejich ochotu a
chuť vyjádřit svůj názor a spolupodílet se tak na naší společné budoucnosti. Toto poděkování
samozřejmě patří zejména voličům, kteří volili naše kandidáty do zastupitelstva (sdružení Starostové a
nezávislí), ale myslím, že stejné poděkování patří i ostatním voličům, kteří se voleb vůbec zúčastnili.
Mým názorem je, že na obecní úrovni není až tak důležité, kdo za jaké uskupení kandiduje, ale kdo
z konkrétních kandidátů je schopen naplnit očekávání svých spoluobčanů na poctivou a zodpovědnou
práci pro obec. Tuto myšlenku podpořily i samotné výsledky komunálních voleb, kdy ve velké míře
dostávali jednotliví kandidáti preferenční hlasy na úkor volby celých kandidátek. Po ustavujícím
zasedání tedy začne pracovat nově zvolené 9-tičlenné zastupitelstvo, které od Vás občanů očekává
aktivní spolupráci na řešení našich společných problémů. Do tohoto zastupitelstva jste si zvolili
následující spoluobčany:
- Ivanu Doležalovou 418 hlasů,
- ing. Jiřího Krtičku
399 hlasů,
- ing. Tomáše Notka 395 hlasů,
- Jana Grosse
391 hlasů,
- Ivo Šulce
364 hlasů,
- Josefa Flouska
357 hlasů,
- Petru Hofmanovou
345 hlasů,
- Dagmar Havelkovou 322 hlasů,
- Oldřicha Rückera
321 hlasů.
Do zastupitelstva se naopak na základě Vašeho hlasování nedostali:
- Luboš Bitnar
93 hlasů,
- Richard Kincl
86 hlasů,
- Pavel Diviš
68 hlasů,
- Milena Řehůřková
49 hlasů,
- Petra Haucková
41 hlasů.
Ve volbách bylo odevzdáno 467 platných hlasovacích lístků z celkového počtu 930 oprávněných
voličů, volební účast tedy těsně přesáhla hranici 50 %.
Přestože komunální volby byly hlavní událostí října, nezastavilo se ani ostatní dění v obci. Bylo
dokončeno asfaltování vybraných místních komunikací firmou Strabag a poté následovaly další
terénní úpravy okolo vyasfaltovaných úseků, které prováděli pracovníci naší technické čety s velkou
pomocí mechanizace pana Kohla ze Suchého Dolu. Tato spolupráce fungovala rovněž při vybudování
dalšího úseku kanalizace na Záduší v Machově. Městys tak ušetřil spoustu peněz, které bychom jinak
museli zaplatit specializované firmě. Tímto jsou veškeré sítě v uvedené ulici uloženy do vozovky a na
jaře příštího roku bychom rádi celý úsek vyasfaltovali a ukončili tak dlouholeté úpravy, které musely
proběhnout kvůli nové zástavbě v této lokalitě.
Rovněž další investiční akce – výměna čekáren na autobusových zastávkách – se dostala do
finální fáze. Samotné konstrukce čekáren byly osazeny na své místo a pracovníci naší technické čety
nyní kompletují dlažbu, odvod dešťové vody i terénní úpravy bezprostředního okolí zastávek. Poslední
stará konstrukce v Nízké Srbské bude nahrazena až v příštím roce z důvodu nutnosti zvolit jiný typ
konstrukce splňující protipožární předpisy.
V předešlých vydáních Zpravodaje jsem Vás informoval o naší společné snaze zachovat v Polici
nad Metují existenci Obvodního oddělení Policie ČR. V uvedené záležitosti se za podpory starostů
okolních obcí angažovala zejména starostka Police n. Met. a společné úsilí nakonec bylo korunováno

úspěchem, neboť podle posledního rozhodnutí bude oddělení skutečně v Polici zachováno. Myslím, že
je to dobrá zpráva zejména s ohledem na rostoucí kriminalitu v našem okolí.
Na veřejném zasedání zastupitelstva v Bělém zaznělo v diskusi přání bělských občanů, zda by
pojízdná prodejna ovoce a zeleniny z Dolan mohla zajíždět i do Bělého. Tuto prosbu jsem projednal
s posádkou prodejny a bylo dohodnuto, že od příště budou zajíždět i do Bělého. Byla dohodnuta doba
stání na křižovatce v Bělém mezi 10,45 a 11,00 hod. s tím, že tento zkušební provoz bude po čase
vyhodnocen a poté se difinitivně rozhodne, zda to tak zůstane nastálo či nikoliv. Prosím tedy bělské
spoluobčany, aby této možnosti využívali.
Z dalších akcí, kterých jsem se v průběhu měsíce zúčastnil, stojí za zmínku následující:
- dne 30. 9. proběhlo na MěÚ Náchod veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu
městyse Machov s dotčenými orgány. Z orgánů, které se jednání zúčastnily, nikdo nevznesl
zásadní připomínky. Nyní je v běhu 30-denní lhůta na vyjádření těchto orgánů a následovat
budou další zákonné kroky. Schválení změny ÚP se předpokládá na přelomu roku.
- 7. října se uskutečnila kolaudace rekonstruovaného rybníka v Bělém včetně úprav jeho okolí a
revitalizace potoka Třeslice. Rovněž zde vše proběhlo bez problémů a rybník tak může být
zcela napuštěn a sloužit svému účelu.
- 7. října jsem se dále zúčastnil valné hromady DSO Lesy Policka, kde bylo definitivně
rozhodnuto o zakoupení velkého i malého štěpkovače pro protřeby členských obcí. Měla by to
být velká pomoc při likvidaci různých větví a náletových dřevin v obci a hlavně při čištění
obecních lesů. Ve stejný den pak proběhlo ještě jednání DSO Policko ve Žďáře nad Metují.
- dne 20. října jsem zastupoval Machov při slavnostním otevření přístavby Domova pro seniory
v Polici nad Metují. Akce proběhla za účasti významných hostů – hejtmana
Královéhradeckého kraje, zástupců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zástupců
ministerstva práce a soc. věcí a dalších. Po prohlídce celého komplexu musím konstatovat, že
se podařilo vybudovat opravdu pěkné a moderní zařízení pro důstojný život našich nejstarších
spoluobčanů.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 9. 2010 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem 1
119 obyvatel.V průběhu září 2010 - se odhlásilo: 8 občanů
- se přihlásili 3 občané
- zemřel:
1 občan.

Společenská kronika
V měsíci říjnu 2010 oslavil významné životní jubileum náš spoluobčan pan Josef Maroul z Nízké
Srbské – dožil se 85 let. Jménem zastupitelstva městyse i jménem všech spoluobčanů přejeme hlavně
hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
Ve čtvrtek 14. října 2010 se v obřadní síni našeho úřadu uskutečnil svatební obřad. Oddávající
Ivana Doležalová spolu s matrikářkou Ladou Krbovou uvedly do stavu manželského snoubence Ivanu
Maroulovou a Jaroslava Stárka. Novomanželům přejeme hodně štěstí a spokojenosti na společné cestě
životem.

Stolní kalendář „Policko 2011“
Upozorňujeme všechny zájemce, že již je na Úřadu městyse Machov v prodeji omezené množství
stolního týdenního kalendáře „Policko 2011“ s fotografiemi místních autorů, týkajících se tematicky
přírody a architektury ve všech obcích našeho regionu (tedy i Machova). Prodejní cena kalendáře je
70,- Kč.

Kominické služby
Sdělujeme občanům, kteří mají před topnou sezonou zájem objednat si vyčištění komínů či jiné
služby kominíka, že mohou své požadavky nahlásit na úřad městyse p. Thérové. Kominík bude
v Machově k dispozici dne 8. listopadu 2010 (v průběhu celého dne).

3. Divadelní představení „Postel pro anděla“
Vážení příznivci kultury a zejména ochotnického divadla,
městys Machov pro Vás připravil opět podzimní divadelní představení – tentokrát
komedii s názvem „ Postel pro anděla“ v nastudování divadelního souboru J. K. Tyl
Meziměstí. Scénář napsal Jaroslav Koloděj, režie se ujala Irena Kozáková.

Veselá komedie pojednává o tom, kterak se starý myslivecký mazák vrací domů po honu
pozdě v noci a navíc značně společensky unaven a v domě nachází neznámého muže
v pyžamu. Ke svému překvapení zjišťuje, že je to jeho anděl strážný, kterého ve svém
alkoholickém opojení sestřelil z nebes.
Postřelený anděl se k němu musí nastěhovat, dokud se neuzdraví. Ale protože zná
všechny myslivcovy hříchy, ví předem co se stane a navíc ho kromě myslivce nikdo nevidí
ani neslyší, nastane v hájovně spousta veselých situací.
Věříte v anděly? Asi jak kdo. Ale přiznejme si, kdo z nás se někdy nemodlil ke svému
andělu strážnému. Ale je dobré ho mít blízko u sebe? Tak blízko, že Vám mluví do všeho, co
uděláte? Do výchovy dětí, do pití piva i do používání záchodu. Opravdu byste ho chtěli? Ne?
Tak raději nestřílejte Pánu Bohu do oken. Mohlo by se Vám to splnit………

Představení se uskuteční v neděli 7. listopadu 2010 v 17,00 hod.

na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč.

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 8. 10. 2010 se uskutečnilo 7. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov
v letošním roce, tentokrát v Bělém. Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- příprava komunálních voleb,
- soubor rozpočtových opatření městyse č. 4/2010,
- majetkové záležitosti – odkupy a pronájmy pozemků,
- doplnění a upřesnění Místního programu obnovy vesnice o investiční akce pro rok
2011 – rekonstrukce veřejného osvětlení a opravy dalších místních komunikací,
- schválení podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého
kraje na rok 2011,
- vydání územního souhlasu a odsouhlasení realizace stavby „Sklad sportovního náčiní“
na hřišti v Nízké Srbské pro potřeby kynologického klubu,
- schválení finančního příspěvku pro Nadační fond Hospitál Broumov,
- projednání výše úhrady za asfaltování soukromých ploch v rámci akce „Opravy
místních komunikací Machov“
- informace o přípravě jednání s firmou Oredo ve věci návrhů změn jízdních řádů
autobusů na základě připomínek občanů a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Listopad: 2.11. – Čarodějův učeň – film USA – kino Police v 17 hod.,
6.11. – Poprask na laguně – Kolárovo divadlo Police v 19 hod., div.soubor Hronov
7.11. – Postel pro anděla – divadelní představení v Obecním domě v Machově
v 17 hod. – divadelní soubor J.K.Tyl Meziměstí,
9.11. – Jachtou na Lipanské souostroví – přednáška ing. Košťála v Kolárově divadle
v Polici n. Met. – 19 hod.
12.-13.11. – bazar zimního oblečení a sportovních potřeb v ZŠ Police nad Metují.
13.11. – Martinské trhy na náměstí v Polici n. Met.
14.11. – Módní přehlídka napříč stoletím – hudební doprovod Slaveňáci, pořádá
Spona Suchý Důl na sále Pellyho domů (odpoledne)
16.11. – Román pro muže – kino Police v 19 hod. – komedie ČR,
20.11. – cvičení s Olgou Šípkovou v Pellyho domech v Polici – 9,30 a 11,30 hod.
20.11. – Beseda s promítáním historických fotografií a pohlednic z obce Stroužné,
pořádá spolek přátel Malé Černé v Obecním domě V. Poříčí od 13,30 hod.
25.11. – Největší z Čechů – kino Police v 19 hod.
Informace o změně telefonního čísla v pokladně Kolárova divadla: 723 193 557.

6. Výsledky Běhu na Hejšovinu
Již tradičně poslední neděli v září se uskutečnil v Machově 14. ročník mezinárodního závodu
v běhu do vrchu „Běh na Hejšovinu“. Letos se ho zúčastnilo 98 závodníků v šesti věkových
kategoriích mužů a pěti kategoriích žen. Poprvé se letos běžel i zkrácený závod dětí a příchozích
s cílem ve Lhotě na hranicích s Polskem za účasti 6 závodníků. Hlavní závod byl i letos zařazen do
seriálu Českého poháru v bězích do vrchu (kategorie A) a do polského „Poháru Stolových hor“. Mezi
účastníky se objevili jak tradiční účastníci tohoto běhu, tak i závodníci, kteří zde byli poprvé.
Do cíle na vrcholu polské Hejšoviny doběhlo všech 98 závodníků. Nejrychlejšímu muži Petru
Pechkovi z Maratonstavu trvalo uběhnutí osmikilometrové trati 31 minut a 52 vteřin. Mezi ženami pak
byla nejrychlejší Taťána Metelková z Týniště v čase 35 minut 25 vteřin.

Vítězi jednotlivých kategorií se stali:
- juniorky: Michaela Stránská (ročník 1997), klub ISCAREX Ústí nad Orlicí
- junioři: Petr Nechvíl (1991), AC Choceň
- muži A: Petr Pechek (1983), Maratonstav
- muži B: Václav Ožana (1964), TJ Nové Město na Moravě
- muži C: Aleš Stránský (1960), Iscarex Ústí nad Orlicí
- muži D: Oldřich Šmída (1948), Maratonstav Úpice
- muži E: Jaroslav Janeček (1940), SK Union Praha
- ženy A: Jana Pechková (1985), Maratonstav Úpice
- ženy B: Taťána Metelková (1972), SK Týniště
- ženy C: Libuše Machlická (1954), Fortex SKI Moravský Beroun
- ženy D: Blanka Paulů(1954), Maratonstav Úpice
- závod pro děti a příchozí: Tomáš Jansa (2000), Spartak Police n. Met.
Počasí tentokrát moc nepřálo a tak po skončení závodu hrála všem závodníkům, divákům i
náhodným návštěvníkům country skupina Domamazec na sále Obecního domu. Toto vystoupení se
setkalo s velmi dobrým ohlasem u všech přítomných. Závěrem bychom jménem pořadatelů (městys
Machov, město Radków a dobrovolníci ze Lhoty) chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří poskytli
ceny pro vítěze i různé pozornosti do tomboly. Rovněž patří poděkování všem dobrovolníkům, kteří se
podíleli na organizaci závodu. Nyní se již můžeme těšit na příští ročník, který navíc bude
Mistrovstvím republiky veteránů v běhu do vrchu.

7. Výzva ČEZ ke kácení a okleštění stromoví
Firma ČEZ Distribuce a.s. vyzývá tímto všechny majitele a uživatele pozemků v ochranném
pásmu nízkého i vysokého napětí, aby v termínu do 15. listopadu provedli pokácení a okleštění
stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení. Bližší informace s uvedením
rozsahu ochranných pásem poskytne ing. Kryl, nebo je najdete na vývěskách Úřadu městyse Machov.

8. Nabídka pracovní pozice “tazatel”
Společnost Millward Brown Czech Republic s.r.o. nabízí všem zájemcům možnost externí
spolupráce v pozici “Tazatel pro dotazování v domácnostech prostřednictvím PC nebo
papírových dotazníků”.
Jde o zajímavou práci s lidmi v oblasti výzkumu trhu, společnost nabízí bezplatné zaškolení,
zapůjčení notebooku, zajištění průběžného přísunu práce, spolupráci formou Smlouvy o dílo,
ohodnocení v závislosti na výkonu a kvalitě práce.
Požadavkem je základní znalost práce na PC (neplatí pro tazatele papírových dotazníků), věk od
18 let, pevná telefonní linka, časové možnosti – 60 až 80 hodin měsíčně, komunikativní schopnosti,
zodpovědnost, spolehlivost a kultivované vystupování.
V případě zájmu můžete kontaktovat společnost prostřednictvím www.protazatele.cz.

9. Různé informace z obce
Sběr starého papíru ZŠ a MŠ Machov
ZŠ a MŠ opět organizuje ve dnech 1. 11. – 7. 11. 2010 sběr starého papíru. Tříděný papír
můžete v tomto týdnu odevzdávat do vchodu sboru CČSH. Vybíráme tříděný papír i kartony.
Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Helena Martincová

Vánoční výstava ČSZ Machov

Vážení spoluobčané,
dva roky uběhly jako voda a náš svaz zahrádkářů se opět chystá pořádat Vánoční výstavu.
Městys Machov nám i letos vyšel vstříc, takže se výstava bude konat v obřadní síni ve dnech
26. - 28. 11. 2010. Tímto Vás nejen srdečně zveme,ale především prosíme naše šikovné
spoluobčany o zapůjčení svých výrobků. Zároveň bychom velmi ocenili Vaše tipy, čím
letošní výstavu ještě rozšířit a doplnit.
V případě zájmu prosím kontaktujte paní Líbu Bartoňovou tel.č.739 462 031 nebo
paní Dagmar Havelkkovou tel.č. 603 217 751
Na Vaši návštěvu se těší ČSZ Machov

Příští číslo vyjde ve 48. týdnu 2010. Uzávěrka příspěvků ke dni 24.11.2010
Machovský zpravodaj – vydává Městys Machov, tel./fax 491 547 121, e-mail ou.machov@worldonline.cz, č.ú. 1183009319/0800
Evid.č. MK ČR E 13449. Vychází nepravidelně v nákladu 450 výtisků. www stránky městyse – www.machov-obec.cz

