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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v úvodu se ještě jednou vrátím k problematice rozpočtového určení daní, o kterém jsem
informoval i v minulém vydání Machovského zpravodaje. Senátoři udělali dne 16.8. definitivní tečku
za procesem, který nastartovali starostové malých obcí a měst a který trval šest let. Od 1. ledna
příštího roku tak většina obcí a měst v naší zemi obdrží do svých rozpočtů větší podíl na celostátně
vybíraných daních, který v celkovém objemu činí 12 miliard Kč. Jedná se o nápravu diskriminace
menších obcí, kdy čtyři velká města v naší republice pobírala neúměrně vysoký podíl z daní na úkor
většiny ostatních. Proti tomuto nespravedlivému přerozdělování daní jsem osobně bojoval od roku
2007 v rámci organizace Sdružení místních samospráv, jehož je Machov členem. Jsem nesmírně rád,
že se toto úsilí podařilo dotáhnout ke zdárnému konci a Machov si tak přilepší ve svém rozpočtu
o částku přibližně 2 miliony korun ročně. Jedná se o prostředky, které obce dostanou na základě
schválených kritérií automaticky, aniž by musely složitě žádat o různé dotace a příspěvky. Dalším
pozitivem této změny je i to, že se silně omezí korupční prostředí při rozdělování celostátních dotací
obcím a městům.
Další záležitostí, která doznala v minulých dnech určitého posunu, je stanovení průzkumného
území pro těžbu břidlicových plynů v našem regionu. Jak jsem vás informoval v předchozích vydáních
zpravodaje, bylo původní rozhodnutí ministerstva životního prostředí v uvedené věci zrušeno a
společnost Basgas Energia Czech s.r.o. byla vyzvána k doplnění žádostí o stanovení průzkumného
území na vyhledávací průzkum břidlicového plynu. Společnost svoji žádost ve stanoveném termínu
doplnila o požadované údaje a schvalovací řízení od 1. 8. znovu pokračuje. Ministerstvo ŽP posoudilo
dodané podklady a na základě nich zúžilo celkovou plochu předpokládaného průzkumu tak, že ze
žádosti byly vyjmuty katastry 31 obcí na Policku, Broumovsku a Náchodsku. Mezi obcemi, které ze
žádosti byly vyňaty, je i celý katastr Machova. Vlna protestů a podepsané petiční archy tak měly svůj
význam, přestože se nepodařilo zatím zrušit průzkum metodou hydraulického podzemního štěpení na
území celé republiky. Momentálně tedy ve svém boji proti průzkumu těžby břidlicových plynů zůstalo
25 obcí a měst na Trutnovsku, neboť ostatních 31 obcí, jejichž katastry byly ze žádosti vyňaty, již
nejsou účastníky správního řízení.
Ve druhé polovině srpna začaly i práce na opravě místní komunikace od mostu na Bělý směrem
k Adamovým a Mazurkovým včetně opravy mostu na této komunikaci. Práce provádí firma Repare
Trutnov. Oprava komunikace bude provedena drtí z frézovaného asfaltu s následným zástřikem
asfaltovou emulzí. Most u Mazurkových a vjezd na hlavní komunikaci mezi Mazurkovými a
Vítkovými bude proveden asfaltem. Těchto prací využili někteří majitelé okolních nemovitostí a sami
si uhradili vyasfaltování příjezdů z opravované komunikace ke svým nemovitostem.
Další plánovanou investicí realizovanou v srpnu je nákup a montáž čelního nakladače na náš
obecní traktor. Na nákup tohoto zařízení jsme obdrželi dotaci ze SZIFu prostřednictvím Dobrovolného
svazku obcí Lesy Policka. Budeme tak zase samostatnější při různých drobnějších terénních úpravách
v obci a nebudeme muset na každou takovou práci najímat stavební mechanismy od externích firem.
Začátkem srpna byly dokončeny práce na zpracování žádosti o dotaci na dobudování kanalizace
v obci. Žádost byla dne 9. 8. předána na krajské pracoviště Ministerstva životního prostředí a nyní
budeme čekat přibližně do prosince tohoto roku, zda obdržíme dotační prostředky z OPŽP či nikoliv.
Celkové náklady na uvedenou akci jsou propočítány ve výši cca 72,4 mil. Kč, dotace by činila 52,7
mil. Kč. Spoluúčast městyse by byla pokryta úvěrem ve výši 14,5 mil. Kč (na tuto částku máme
předběžný úvěrový příslib od České spořitelny), půjčkou od SFŽP ČR ve výši 5,8 mil. Kč a vlastními
zdroji. V případě úspěšného vyřízení žádosti by realizace díla probíhala v letech 2014-2015.
Jedním z důležitých bodů projednávaných na veřejném zasedání zastupitelstva dne 6. srpna byla
žádost ZŠ Machov o schválení výjimky z průměrného počtu žáků ve třídě. Zákon momentálně stanoví
průměrný počet žáků na třídu v počtu 17. Do nastávajícího školního roku 2012/13 nastoupí do naší
školy již pouze 67 žáků a i v případě realizovaného sloučení některých ročníků do jedné třídy na
prvním stupni nám vychází průměr pouze 11,17 žáka na třídu. Uvedená situace se následně promítá
do financování školy, kdy tabulková výše finančních prostředků poskytovaných na mzdy učitelů
ministerstvem školství, která vychází z počtu žáků ve škole, bohužel zdaleka nestačí na základní
tarifní mzdy učitelů. K pravidelnému příspěvku na provoz školy z obecního rozpočtu, který se
každoročně pohybuje okolo 1 milionu Kč, tak budeme muset jakožto zřizovatel školy doplatit mzdové

prostředky učitelům alespoň do výše základních tarifů. Pro letošní rok vychází tento doplatek na
hrozivých 646 tis. Kč. Letos ještě na úhradu této potřeby bude použit rezervní fond a fond odměn ZŠ,
takže potřeba úhrady příspěvku na mzdy učitelů z obecního rozpočtu klesne na 322 tis. Kč. Tím budou
ale veškeré rezervy vyčerpány a pro další roky budeme muset zvažovat, zda udržení druhého stupně
školy v Machově za takovýchto finančních podmínek je vůbec reálné. A to nemluvím o zamýšlené
optimalizaci základního školství v ČR, která tuto situaci může ještě zhoršit. Zastupitelstvo městyse
si je vědomo závažnosti situace i důsledků případného omezení školy pouze na první stupeň. Zatím
bylo rozhodnuto následující školní rok finančně z rozpočtu pokrýt, i když to bude na úkor některých
jiných plánovaných výdajů. V průběhu příštího roku na základě vývoje školské legislativy pak budeme
muset posoudit, jak se v této složité (zejména finanční) situaci zachovat. Snahou je samozřejmě udržet
plnohodnotnou základní devítiletou školu v Machově, ale to lze jen do výše finančních možností
našeho rozpočtu.
Závěrem pár slov ke kulturním akcím. Začátkem srpna proběhl v místním kostele sv. Václava
houslovo-kytarový koncert dua Kubeček-Vrtiška. Krásný hudební zážitek si nenechalo ujít kolem
padesáti posluchačů, kteří ocenili zejména mistrovské zvládnutí houslí Jiřího Kubečka ml.
Další šanci poslechnout si krásnou barokní hudbu budou mít zájemci již 8. září, kdy městys Machov
ve spolupráci s římskokatolickou farností pořádá v kostele sv. Václava koncert souboru Pražští
barokní sólisté. Po několikaletém účinkování souboru Barocco Sempre Giovane tedy budeme mít
možnost vyslechnout si skladby barokních skladatelů v podání zase jiných renomovaných hudebníků.
Srdečně vás všechny zvu na tento koncert, po jehož skončení bude možné si prohlédnout a seznámit se
s historickými barokními hudebními nástroji, na něž hudebníci hrají.
Ochuzeni letos nebudou v Machově ani příznivci ochotnického divadla. Již nyní můžu prozradit,
že na sobotu 3. listopadu připravujeme komedii „Strašidlo Canterwillské“ od Oscara Wilda v podání
divadelního souboru F. A. Šubert z Dobrušky. Věřím, že se soubor odmění návštěvníkům podobně
kvalitním výkonem, jako v minulosti ochotnické soubory z Police n. Met., Červeného Kostelce či
Meziměstí. Bližší informace otiskneme v říjnovém vydání Machovského zpravodaje.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 7. 2012 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 083 obyvatel.

Společenská kronika
Dne 21. 7. 2012 se uskutečnil svatební obřad v oddací síni Úřadu městyse Machov.
Do svazku manželského zde vstoupili snoubenci Jiřina Kollertová a Jiří Šnorbert. Čerstvým
novomanželům přejeme hodně štěstí a spokojenosti na společné cestě životem.

Poděkování
Srdečně děkuji všem přátelům a známým za projev účasti při skonu mého manžela Ing. Václava
Valdmana, se kterým jsme si několik dní před jeho úmrtím připomněli 60. výročí našeho společného
života.
Eva Valdmanová

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 6. 8. 2012 se v obřadní síni Úřadu městyse Machov uskutečnilo 4. veřejné zasedání
zastupitelstva v letošním roce. Na programu bylo projednání následujících záležitostí:
- schválení rozpočtového opatření č. 2/2012
- smlouva o zřízení věcného břemene s firmou VČP Net, s.r.o. Hradec Králové,

-

změna veřejnoprávní smlouvy s městem Police n. Met. ve věci projednávání přestupků,
žádost ZŠ a MŠ Machov o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ,
prodej pozemku p.č. 829/22 k.ú. Machov,
prodej a pronájem částí pozemků u č.p. 4 Nízká Srbská,
odkup pozemku p.č. 548 v k.ú. Machov,
záměr prodeje pozemku p.č. 579/7 v k.ú. Nízká Srbská,
záměr prodeje pozemků p.č. 658/2 a 658/3 v k.ú. Nízká Srbská,
oprava místní komunikace a mostu od odbočky na Bělý k Mazurkovým,
podání žádosti o dotaci na dobudování kanalizace v obci,
informace o úvěrovém příslibu České spořitelny – finanční spoluúčast v případě budování
kanalizace v obci,
příprava koncertu Pražských barokních sólistů v kostele sv. Václava dne 8.9.2012,
objednání divadelního představení v Machově na listopad 2012,
informace o vývoji v záležitosti Stanovení průzkumného území těžby břidlicových plynů,
žádost p. Bergmana o spolupráci při vydání knihy starých pohlednic z území Broumovska
a Policka a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Září: 1.9. – Běh Broumovskými stěnami – start v 9,30 hod. na Honech
1.9. – Borský pohár 2012 žáků a žákyň ve skoku a severské kombinaci – pořádá BKL
v areálu „Pod Hůrkou“ – skoky od 9,30 hod., běh od 13,00 hod.
4.9. – Tady hlídám já – komedie ČR, kino Police n.M., 17,00 hod.
8.9. – Pražští barokní sólisté – koncert barokní hudby v kostele sv. Václava v Machově,
od 17,00 hod., vstupné dobrovolné
8.-9.9. – Turnaj v plážovém volejbalu trojic – Police n. Met. – So-amatéři, Ne-soutěžáci
14.9. – Polski film – komedie ČR/Polsko, kino Police n.M., 19,00 hod.
15.9. – Sluncekros – 28. ročník silničního běhu, start na Bischofsteinu
15.9. – Pivní triatlon – kolo+běh+pití piva – Hlavňov, hřiště u sokolovny, 12,00 hod.
22.9. – Katovská třicítka – turistický pochod v okolí Stárkova – trasy 10, 15 a 30 km
pro pěší, 35 a 50 km pro cyklisty, start 7,30-9,00 hod. Stárkov,
v cíli vepřové hody, večer pouťová zábava
28.9. – Pavel Žalman Lohonka – koncert v Kolárově divadle v Polici, 19,00 hod.
29.9. – Tři na lavičce – K. Fialová, P. Nárožný, L. Trojan - divadlo v Polici, 19,00 hod.
30.9. – Běh na Hejšovinu – 16. ročník tradičního závodu do vrchu, start v Machově
na náměstí v 11 hod., dětský závod v 11,15 hod., k poslechu
zahraje country kapela Domamazec.

5. Stomatologická pohotovost v září
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci září 2012 – vždy v době od 9,00. do
11,00 hod.:
- 1. - 2. 9.
MUDr. Neoral, ZS Police n. Met.
tel. 491 541 654
- 8. - 9. 9.
MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police n. Met tel. 602 304 594
- 15. - 16. 9.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
tel. 491 582 381
- 22. – 23. 9.
Bc. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
tel. 491 502 425
- 28. – 29. 9.
MUDr. Neoral, ZS Police n. Met.
tel. 491 541 654
30.9.
MUDr. Růžička, Poliklinika Broumov
tel. 603 479 084

6. Koncert barokní hudby v kostele sv. Václava v Machově
Městys Machov s laskavým svolením Římskokatolické farnosti
uvádí soubor

PRAŽŠTÍ BAROKNÍ SÓLISTÉ
v rámci projektu „Mimořádné koncerty pro mimořádná místa“

Machov – kostel sv. Václava
v sobotu 8. září 2012 v 17,00 hod.
Na koncertu vystoupí: Adam Viktora – varhany, umělecký vedoucí
Libor Mašek – barokní violoncello
Jan Čižmář – teorba
Gabriela Eibenová – soprán.
Pražští barokní sólisté připravili pro tuto sezonu jedinečné hudební programy, v nichž představí
posluchačům na nejrůznějších místech po celé České republice nejen díla slavných barokních
skladatelů jako Bach, Händel, Vivaldi, ale rovněž i velké poklady, které se ukrývají v českých
a moravských archivech a které vzešly z per skutečných mistrů. Posluchači v menších českých
městech a obcích mají tak možnost vyslechnout jedinečné koncerty s vynikajícími výkony hudebníků,
kteří sklízejí úspěchy doslova po celé Evropě, např. na hudebních festivalech Pražské jaro, Musica
Antiqua Bruggy, Oude Muziek Utrecht, nebo Lufthansa Festival of Baroque Music v Londýně.
Pražští barokní sólisté jsou to nejlepší z mnohem početnějšího souboru Ensemble Inégal. Tento
vokálně-instrumentální soubor je celebritou mezi hudebními soubory zabývajícími se stylovou
interpretací barokní hudby. Instrumentalisté používají výhradně autentické dobové nástroje nebo jejich
věrné kopie. Během krátké doby si oba soubory vydobyly mezinárodní renomé, na kontě mají 10
úspěšných CD ověnčených řadou významných ocenění. Objevují se pravidelně ve vysílání českých
i zahraničních televizních a rozhlasových stanic (BBC, EBU, ČT, Deutschlandradio Kultur aj.).
Uměleckými garanty projektu jsou vynikající česká sopranistka Gabriela Eibenová a dirigent, varhaník
a umělecký vedoucí souborů Adam Viktora.

Srdečně zveme všechny příznivce barokní hudby na tento výjimečný koncert.
Vstupné dobrovolné.

7. Nové knihy v Informačním centru v Polici nad Metují
V Informačním centru v Pellyho domech v Polici nad Metují je možné zakoupit dvě nové knihy:
- Irena Jirků, rodačka z Bukovice, napsala a vydala knihu o Suchodolské kapličce. Kniha se zabývá
minulostí, současností, ale i otazníky z budoucnosti Suchodolské kapličky.
- Lukáš Šida je autorem nového turistického průvodce Kladským pomezím KLADSKÉ TOULKY.
Naleznete v něm přehled více než 200 obcí našeho regionu včetně jejich historie, praktických
informací a fotografií hradů, zámků, kostelů, kaplí včetně popisu jejich historie. Publikace je doplněna
více než 80 mapkami pro snazší orientaci v našem česko-polském pohraničí. Nechybějí ani informace
o možnostech ubytování, koupalištích, ski areálech, bowlingu a dalších možnostech trávení volného
času. Publikace stojí 249 Kč.

8. Rozpis zápasů fotbalového mužstva dospělých – podzim 2012
KOLO DEN DATUM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10
11.
12.
13.
14.
8.
9.

SO

11.8.

SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO

25.8.
1.9.
8.9.
15.9.
22.9.
30.9.
6.10.
14.10.
20.10.
27.10.
3.11.

SOUPEŘ

HŘIŠTĚ ZAČÁTEK ODJEZD

Lok. Meziměstí
volno
Broumov B
Sj. Teplice n/M
TJ Červený Kostelec B
So Hejtmánkovice
So Heřmánkovice
Broumov B
Sj. Teplice n/M
TJ Červený Kostelec B
So Hejtmánkovice
So Heřmánkovice
Lok. Meziměstí
volno

D

17:00

D
V
D
V
V
V
D
V
D
D

17:00
17:00
17:00
16:30
16:00
14:15
16:00
10:00
15:30
14:30
14:00

V

15:45
15:15
14:30
13:45
8:30

12:30

9. Rozpis zápasů fotbalového mužstva žáků – září 2012
datum

družstvo

soupeř

TJ Č.Kostelec
Machov
Hronov/Police A

Machov
V. Poříčí
Machov

začátek
9:00
9:40
10:30

hriště

odjezd

V. Poříčí
V. Poříčí
V. Poříčí

8:15

SO
SO
SO

8.9.2012
8.9.2012
8.9.2012

SO
SO
SO

15.9.2012 MFK N. Město C Machov
15.9.2012 V. Poříčí
Machov
15.9.2012 Machov
Meziměstí/Teplice

9:00 Teplice n/M
9:40 Teplice n/M
10:30 Teplice n/M

8:00

SO
SO
SO

22.9.2012 Machov
22.9.2012 V. Poříčí
22.9.2012 Zábrodí

Hronov/Police B
Machov
Machov

9:00
9:40
10:30

Police n/M
Police n/M
Police n/M

8:15

SO
SO
SO

29.9.2012 Machov
29.9.2012 Machov
29.9.2012 Hronov/Police B

MFK N. Město C
Hronov/Police A
Machov

9:00
9:40
10:30

Machov
Machov
Machov

10. Reagujeme na stížnosti občanů
V poslední době jsme zaznamenali větší počet stížností na pálení sena a biologického odpadu ze
zahrádek a na psy volně pobíhající a znečišťující veřejná prostranství a znepříjemňující tak život svým
spoluobčanům. V tomto článku bychom se chtěli této problematice věnovat a upozornit také na obecně
právní předpisy, kterými jsou tyto činnosti omezeny.

Pálení biomasy
Předpokládáme, že dnes již nikdo nepálí na otevřeném ohništi nebo v kamnech plasty a jim
podobné odpady. Myslíme si, že dostupných míst s kontejnery pro odložení těchto odpadů je v obci
dost a není důvod je likvidovat jinak.

Zaměříme se tedy na biologicky rozložitelný odpad (tráva, stonky rostlin, větve keřů a stromů…).
Záměrně uvádíme biologicky rozložitelný, jelikož působením mikroorganizmů a drobných živočichů
a za přístupu vzduchu lze během několika měsíců z tohoto „odpadu“ vyrobit kvalitní kompost, který
lze zpětně na zahrádce použít a ne draze kupovat v supermarketu. Takže proč vlastně je potřeba tento
odpad někam odvážet, ukládat do popelnic a kontejnerů nebo pálit, když ho můžeme bez velké
námahy znovu využít. Nicméně někteří z nás stále biomasu radši spálí a to většinou ne dokonale
suchou, takže při spalování zamoří půl obce nevábně zapáchajícím dýmem. Ano, je to třeba rychlejší,
ale zároveň by si měli uvědomit, že tím porušují řadu předpisů.
Předně občanský zákoník, který uvádí v § 127 „Vlastník věci (v tomto případě spalované
biomasy) se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou obtěžoval jiného nebo čím by vážně
ohrožoval výkon jeho práv…, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem,
prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy …“.
Dalším předpisem, který dokonce tuto činnost zakazuje je Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. Nacházíme se na území CHKO Broumovsko, podle tohoto zákona je zakázáno pro
celé území chráněné krajinné oblasti rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu
ochrany přírody“. Je pravda, že by si podle tohoto předpisu nebylo možné na zahrádce ani opéct
buřty, takže částečně je správou CHKO rozdělávání ohňů tolerováno. Pokud však správa CHKO
obdrží podnět, může za závažné porušení zákona uložit fyzické osobě až 100.000,-Kč pokuty. Takže
lépe je nepálit.
V případě likvidace biomasy ze zahrádek (ne z pole!) nabízíme několik řešení:
Za prvé - již zmíněné kompostování přímo na vlastní zahradě, určitě nejméně namáhavé a i
ekonomicky nejvýhodnější.
Za druhé – drobnou biomasu (trávu, natě a stonky rostlin - ne větve keřů a stromů!) lze odvézt
na obecní kompostovací místo za kravínem v Machovské Lhotě.
Za třetí – větve stromů a keřů si můžete sami naštěpovat vlastním štěpkovačem nebo městys Machov
nabízí za 100,-Kč na den zapůjčení malého štěpkovače (lze převézt na káře za auto), popřípadě 2 x do
roka budeme nabízet službu – štěpkování výkonným traktorovým štěpkovačem (bližší informace
budou vždy zveřejněny ve zpravodaji).

Volné pobíhání psů
Stále se mezi námi najdou spoluobčané, kteří nechávají své čtyřnohé přátele venčit samotné,
znečišťovat exkrementy veřejná prostranství kde je napadne, čímž znepříjemňují údržbu těchto
prostranství těm, kteří se o ně starají (a zdaleka nejde jen o zaměstnance obce), nehledě na to, že
někteří psi mohou ohrožovat děti i dospělé. Opět zde platí omezení stanovená § 127 Občanského
zákoníku a navíc je v platnosti Obecně závazná vyhláška městyse Machov z r. 2002, která vlastníku
(držiteli) psa ukládá mimo jiné následující povinnosti :
- zajistit, aby pes nepobíhal na veřejném prostranství bez doprovodu;
- zabránit vstupu psa na místa určená pro hry dětí;
- při pohybu na veřejném prostranství mít psa na vodítku, nebo pokud je pes na volno, musí mít
nasazený náhubek a být v dohledu a pod kontrolou držitele;
- odklízet neprodleně exkrementy způsobené drženým psem na veřejném prostranství.
Prosíme Vás, „neukázněné“ držitele psů, buďte ke svým spoluobčanům ohleduplnější a dodržujte tato
elementární ustanovení obecní vyhlášky.
Úřad městyse Machov
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