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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli, a je za námi již několik týdnů nového roku. Pro někoho byl vstup jistě
úspěšný, pro někoho méně, ale to musí zhodnotit každý z Vás. Z mého pohledu určitě začal
pro Machov, ale i pro rozsáhlý region části Trutnovska a Náchodska jednou velikou starostí, která by
nám v budoucnu mohla značně znepříjemnit život. Jedná se o rozhodnutí Ministerstva životního
prostředí povolit na tomto území geologický průzkum s výhledem těžby břidlicového plynu. Jedná se
o tak závažný problém, že se mu dnes budu věnovat podrobněji, neboť se domnívám, že v určité fázi
vývoje bude i názor široké veřejnosti vyjádřený různou formou (petice apod.) důležitý pro konečné
rozhodnutí o těžbě břidlicového plynu se všemi důsledky na okolní krajinu, zdroje pitné vody i kvalitu
bydlení a života v našem regionu.
O co se tedy jedná? Břidlicový plyn je vázaný na břidlicové sedimenty v hloubkách 2 km a více
pod zemským povrchem. Rozvojem technologií a zdražováním zemního plynu se stává rentabilním i
těžba z takovýchto hloubek. Těžba probíhá tak, že se nejprve vrtá do hloubky přibližně 2 km, poté se
vrt změní na vodorovný a v břidlicové vrstvě dále pokračuje přibližně 1 km vodorovně. Následně se
v tomto vodorovném vrtu umístí nálože speciální trhaviny a jejich aktivací se dosáhne rozpraskání
horniny a vzniku trhlin dlouhých 50 – 100 metrů. Do těchto prasklin se pod tlakem vhání směs vody,
písku a chemikálií tak, aby praskliny zůstaly průchodné a z okolí takového vrtu se pak čerpá surový
plyn. Ten se u každého vrtu následně upravuje a čistí a potrubím se odvádí až do nejbližší plynovodní
sítě. Pro jeden takový proces štěpení horniny se obvykle spotřebuje přes 10.000 kubíků vody, několik
nákladních automobilů písku a několik cisteren chemikálií. V průběhu životnosti každého vrtu (10 –
30 let) se takové štěpení provádí přibližně patnáctkrát.
Negativní dopady takového procesu jsou zřejmé. Viditelná je v první řadě devastace krajiny,
neboť každý vrt potřebuje přibližně jeden až tři hektary upravené plochy pro vrtnou plošinu, nádrže na
vodu, protihlukové ochrany, výměníkové stanice, čistírny plynu, sklady chemikálií apod. Na každém
km čtverečném se budují přibližně tři takové vrty, takže krajina je pak hustě poseta vrtnými věžemi
a terénními úpravami a místními plynovody. Dalším znatelným negativem je hluk při vrtání, či nárůst
kamionové dopravy. Na zprovoznění jednoho vrtu se počítá s dopravou až 1.000 kamionů materiálu.
Zcela zásadním rizikem je však nebezpečí znečištění zdrojů pitné podzemní vody, případně
narušení přirozených podzemních zásobáren takové vody. Co by to znamenalo pro oblast Policka,
Teplicka či Náchodska, si jistě každý domyslí. Zásoby pitné vody v Polické křídové pánvi, či zásoby
minerální vody Ida, se nacházejí v hloubkách do 1 km. Těžba břidlicového plynu by tedy znamenala
provrtat tuto pánev spoustou vrtů. I když těžařské firmy garantují utěsnění vrtů tak, aby ke
kontaminaci či ztrátě podzemních vod nedošlo, nikdy nezaručí na sto procent nemožnost havárií při
těžbě či při štěpení břidlicového podloží ve velkých hloubkách.. Pro štěpení se používá přibližně 750
chemických látek, z nichž 29 má prokazatelně rakovinotvorné účinky. Jakákoliv netěsnost potrubí,
jakákoliv větší prasklina, než s jakou počítá technologie, může způsobit doslova katastrofu. Rovněž
voda čerpaná následně z podzemí může obsahovat i ropné produkty, těžké kovy či radioaktivní látky.
Netěsnost nadzemních nádrží pak rovněž může způsobit kontaminaci okolní krajiny.
Přestože se k rozhodnutí ministerstva negativně vyjádřily dotčené odbory životního prostředí
na radnicích v Náchodě, Broumově, Trutnově, přestože záporné stanovisko dala Správa CHKO
Broumovsko i Správa KRNAP, vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR kladné stanovisko
k provedení geologického průzkumu v dotčené oblasti 777 km2 od Rudníku přes celé území CHKO
Broumovsko až po Náchod. Takový geologický průzkum počítá s blíže neurčeným množstvím
průzkumných vrtů, které se zřejmě nijak nebudou lišit od samotných těžařských vrtů.
Dne 3. ledna se sešli zástupci samosprávy z řady dotčených obcí s cílem poradit se, co se s touto
skutečností dá dělat. Jednání jsem se zúčastnil za městys Machov společně s Ing. Krylem. Na jednání
bylo dohodnuto podat rozklad proti rozhodnutí ministerstva, a to za každou dotčenou obec zvlášť.
Za Machov jsme tedy vypracovali stanovisko a v termínu ho odeslali na MŽP. Zároveň bylo
dohodnuto v případě potřeby iniciovat i veřejné mínění prostřednictvím sdělovacích prostředků
k podpoře záporného stanoviska pro těžbu břidlicového plynu, pokud si to situace vyžádá. Je smutné,
že ministerstvo nectí zákony přijaté na ochranu životního prostředí, zvlášť v oblasti CHKO, nectí ani
zákony na ochranu podzemních zdrojů pitné vody a vydá kladné rozhodnutí pro nadnárodní

australsko-americkou těžařskou firmu. Bude tedy na nás všech, ať už samosprávě, státní správě
či široké veřejnosti, pokusit se zabránit devastaci krajiny a ohrožení zdrojů pitné vody ve prospěch
nadnárodních společností či ve prospěch pravděpodobných toků peněz pro státní úředníky na
ministerstvu či politickou reprezentaci vládní koalice. Nebyl by to první, ani poslední případ, kdy
„ropné“ peníze jsou víc, než naše zákony. O vývoji této problematiky budu samozřejmě dále
informovat, jakmile budou známy další skutečnosti.
Pokud jde o další lednové události či jednání, určitě si zaslouží pozornost následující:
- 9. ledna proběhlo na úřadu městyse první seznamovací jednání se zástupci Katastrálního úřadu
k problematice digitalizace katastru v Machově a Nízké Srbské. Bude se jednat o náročný proces, při
kterém dojde k porovnání katastrálních map a skutečných hranic parcel. K jednání budou postupně
vyzvání všichni majitelé pozemků v zastavěné části obce v uvedených katastrálních územích.
- v průběhu ledna se uskutečnilo několik jednání o zapojení území Machova do národní sítě Místních
akčních skupin, takzvaných MASek. Jedná se o kvalitativně vyšší uskupení, než jsou dobrovolné
svazky obcí. Odlišují se zejména účastí podnikatelů, živnostníků, neziskových organizaci či
jednotlivých fyzických osob do procesu rozdělování dotací pro rozvoj daného regionu.
Prostřednictvím MASek proudí do regionů čím dál více dotačních prostředků a to, že celé Policko
bylo zatím mimo tento proces, se nyní snažíme napravit založením nové MAS na území Policka,
Hronovska a Náchodska, nebo připojením se k MAS Broumovsko. Jasno by v tom mělo být do konce
února a po zapojení Machova vyzveme všechny zájemce o zapojení se do tohoto procesu čerpání
dotací a rozvoje našeho regionu.
- v pátek 13. ledna uspořádalo zastupitelstvo a úřad městyse již 4. Machovský obecní ples. Zúčastnilo
se 152 platících, dvě kapely se střídaly až do třetí hodiny ranní a v tombole se sešlo 240 cen. Ples se
dle ohlasů veřejnosti vydařil a podle posledních propočtů bude letos úspěšný i finančně.
- v polovině ledna se nám v obci trochu komplikovala situace se sjízdností krajské komunikace. Znovu
jsem vedl jednání s náměstkem SUS Hradec Králové a dalšími představiteli SUS ohledně frekvence
údržby této komunikace i ohledně rozhodnutí neudržovat část této cesty po Machovské Lhotě. Bylo
přislíbeno zlepšení péče a pro příští rok opětovné zařazení celé Lhoty do plánu zimní údržby.
Problémy vznikly i na některých místních komunikacích, neboť během jediného týdne jsme měli tři
poruchy na našem traktoru a některé cesty byly udržovány se zpožděním. Doufám, že podobné
nepříjemnosti již máme vybrány na celou zimu a vše bude probíhat podle plánu zimní údržby.
- v pátek 20. ledna došlo v Machově k nepříjemné události, která se do dějin obce nezapíše zrovna
pozitivně – na katolickém hřbitově došlo ke zřícení téměř celé boční cihlové zdi směrem k Dolečku.
Zeď již delší dobu vykazovala známky podmáčení, vytvářely se praskliny a vedení městyse se snažilo
o převedení celého hřbitova do majetku obce, aby bylo možno do oprav investovat obecní prostředky.
Církev, jakožto současný vlastník, však bohužel celou záležitost projednává už více než rok a tak nyní
bude hlavně ona stát před složitým řešením vzniklé situace. Vedení městyse bude samozřejmě v rámci
možností hledat cesty, jak napomoci při nelehkém úkolu hřbitovní zeď obnovit.
- 23. ledna proběhl zápis dětí do 1. třídy naší školy. K zápisu se dostavilo 7 dětí, zapsáno bylo všech
sedm. Z devátého ročníku letos odejde 14 dětí, takže stav žáků v naší škole opět, pokud se nic
mimořádného nestane, klesne o 7. Z pohledu projednávaných návrhů zákonů na změnu financování
základních škol jde tedy o velice nepříznivý vývoj, který může zkomplikovat situaci s udržením
druhého stupně základní školy v Machově.
- koncem ledna jsme obdrželi předvolání ke Krajskému soudu v Hradci Králové k projednání našeho
vleklého sporu se SFŽP ČR o částku 18 mil. Kč. Jednání nařízené na 31. 1. však podle telefonické
informace našeho právního zástupce JUDr. Seiferta (konzultoval se soudkyní) skončí vrácením celého
případu na úplný začátek k novému projednání před Okresním soudem v Náchodě. SFŽP údajně
předložil nové důkazy a krajský soud požaduje na okresním soudu kvalitnější prošetření a doložení
původního rozhodnutí potřebnými doklady, což údajně okresní soud při původním rozhodnutí
neudělal. Takže naše finanční nejistota bohužel trvá dál a možnost intenzivnějšího investování v obci
se zase o něco oddaluje. Při rychlosti našich soudů nepůjde zřejmě o týdny, ale o měsíce či roky.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 12. 2011 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 092 obyvatel. V průběhu prosince – zemřeli
2 občané
- odstěhovali se 4 občané
- přistěhoval se 1 občan

Vybírání místních poplatků v Bělém
Pro občany Bělého jsme připravili i letos speciální termín ve čtvrtek 23. února 2012
od 14 hod. do 15.30 hod., kdy mohou místní poplatky pro rok 2012 zaplatit přímo v Bělém.
V uvedené době bude poplatky vybírat pracovnice úřadu p. Thérová v domě Grossových
na křižovatce. Využijte tuto možnost a ušetřete si cestu do Machova.

Společenská kronika
V měsíci lednu 2012 oslavily významná životní jubilea naše spoluobčanky:
- paní Hana Justová z Bělého se dožila 80 let,
- paní Věra Jirásková z Nízké Srbské se dožila 80 let.
Oběma oslavenkyním byli za všechny spoluobčany pogratulovat členové našeho
zastupitelstva. Ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
Koncem prosince 2011 proběhly v naší obci oslavy dalšího významného životního
jubilea – zlaté svatby. Padesát let společného života oslavili:
- Věra a Jiří Vítovi z Bělého,
- Jolana a Bohumil Dostálovi z Machovské Lhoty.
Oběma manželským párům přejeme ještě spoustu spokojených společných let.

Dovolená praktického lékaře
Ordinace praktického lékaře v Machově oznamuje všem pacientům, že MUDr. Maršík
bude ve dnech 6. 2. – 10. 2. čerpat dovolenou. V tomto období tedy nebude ordinovat ani
v Machově, ani v Hronově. Nutné případy ošetří MUDr. Zemanová ve firmě Wikov Hronov.

Polické oplatky
Upozorňujeme občany, že na úřadu městyse jsou v prodeji „Oplatky z Policka“. Jedná se
o kulaté (lázeňské) oplatky vyráběné tradiční českou recepturou v Kvíčerovské pekárně
v Polici n. Met. K dispozici jsou dvě příchutě – kakaová a vanilková. Cena jednoho balení
oplatek je 40,- Kč. Na obalu jsou fotografie ze všech osmi obcí DSO Policko – je možno
využít i jako dárek z našeho regionu.

3. Stomatologická pohotovost v únoru
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci únoru 2012 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
- 4. – 5. 2. MUDr. Růžička, poliklinika Broumov,
tel. 603 479 084
- 11. – 12. 2. MUDr. Blažek, ZS Police n. Met.
tel. 491 543 844
- 18. – 19. 2. MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice
tel. 491 581 394, 602 333 460
- 25. -. 26. 2. MUDr. Kubec, ZS Police n. Met.
tel. 491 543 398

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 16. 12. 2011 se uskutečnilo poslední veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v roce
2011, tentokrát v Bělém. Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- soubor rozpočtových opatření městyse č. 5/2011
- rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2012,
- ukončení činnosti kronikářů městyse Machov, vedení kroniky v roce 2012,
- problematika vstupu městyse Machov do sítě MAS,
- informace o přípravných pracích na založení Geoparku Stolové hory,
- projektový záměr – parkoviště u odbočky na Řeřišný,
- informace od firmy Marius Pedersen – vyhodnocení roku 2011 a změny v roce 2012.
Ve dnech 10. l. a 23. 1. se uskutečnily první dvě letošní pracovní porady starosty se zastupiteli.
Na první z porad proběhla prezentace JUDr. Ručkové, předsedkyně MAS Broumovsko+, o smyslu
začlenění obcí do národní sítě MAS. Dále byla na programu spousta závažných bodů, jako např.:
- příprava Obecního plesu městyse Machov,
- novela školského zákona (změna funkčních období ředitelů škol), zápis do 1. tř. ZŠ,
- problematika těžby břidlicového plynu v našem regionu,
- jednání s pojišťovnou Generali o nové pojistné smlouvě pro městys,
- příprava rozpočtu městyse na rok 2012,
- zapojení městyse Machov do národní sítě MAS,
- oprava Mariánského sloupu na náměstí,
- postup stavebních prací – budování sociálního zázemí za jevištěm sálu Obec. domu,
- výhled řešení provozu restaurace Obecní dům v Machově,
- informace ze školské rady,
- informace o vývoji kauzy SRŽP ČR vs. Městys Machov u Krajského soudu v HK,
- návrh katastrálního úřadu na změnu katastrálních hranic a příprava digitalizace katastru v k. ú.
Machov a Nízká Srbská a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Únor: 4.2. – Hasičský ples, pořádá SDH Machovská Lhota, Obecní dům 20 hod.
5.2. – Dětský karneval, pořádá SDH Mach. Lhota, Obecní dům od 14 hodin
7.2. – Moje krásná učitelka – Komedie USA, kino Police, 19 hod.,
10.2. – Obecní bál v Suchém Dole, hraje Svárovanka ze Strážnice, 20 hod.
10.2. – Bajkal a okolí – cestopisná přednáška, Pellyho domy Police, 18 hod.
11.2. – Rocková taneční zábava – Obecní dům Machov, 20 hod.,
12.2. – Kraj. závody ve skoku a sever. kombinaci žáků – BKL, areál Doleček a Hůrka
14.2. – Půlnoc v Paříži – komedie USA (od 15 let), kino Police, 19 hod.
17.2. – Náborový závod v běhu na lyžích – děti – BKL, dopoledne
18.2. – Ostrostřelecký městský ples – Pellyho domy Police, hraje Relaxband, 20 hod.
21.2. – Masopustní průvod po Machovské Lhotě – poř. Machovské zpívánky
23.2. – Výstava a burza zápalkových nálepek – Pellyho domy Police – do 7.3.
25.2. – Hasičský ples, pořádá SDH N. Srbská, hraje PP Broumov, Obecní dům 20 hod.
Březen: 18.3. – Klíče na neděli – divadelní představení v Obecním domě v Machově, 17 hod.,
v nastudování divadelního souboru J.K.Tyl z Meziměstí

6. Tříkrálová sbírka 2011
Tak jako každým rokem, tak i letos proběhla v Machově, Bělém, Lhotě a N. Srbské Tříkrálová
sbírka. Jednotlivé skupinky po obci chodily ve dnech 5. – 8. ledna. Sbírky se letos v naší obci
zúčastnilo 5 skupinek:
- první skupinku v Nízké Srbské doprovázel Vladimír Scholz, 3 králové byli Alena Maryšková,
Markéta Jirmannová a Lucie Formanová;
- druhou skupinku v Bělém měla na starosti paní Jana Jirmanová, třemi králi byly Kristina
Škopová, Nikola Škopová a Vojtěch Tvorčím,
- třetí skupinku doprovázela paní Věra Bolková, která byla zároveň jedním z králů, dalšími byli
Luboš Matěna, Aneta Lokvencová a Anežka Bolková,
- čtvrtou skupinku v Machovské Lhotě doprovázela paní Ludmila Kujínková, králové byli
Martin a Tomáš Kujínkovi;
- pátou skupinku jste mohli vidět okolo náměstí. Doprovázela ji Mgr. Ludmila Čížková, 3
králové byli Matěj Hilman, Jiří Šulc a Lukáš Somoši.
I v této nelehké době projevili lidé svoji velkou štědrost. Celkem se vybralo 27.010,- Kč, což je o
téměř čtyři tisíce korun více než v minulém roce. Všem dárcům patří vřelý dík. Rovněž patří
poděkování dospělým a dětem, kteří se na organizaci Tříkrálové sbírky podíleli a těšíme se na další
spolupráci v příštím roce.
Věra Bolková

7. Poděkování
Dne 20. prosince 2011 se uskutečnila v naší mateřské školce tradiční vánoční besídka,
tentokrát v čertovském duchu. Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní učitelce Janě
Cvikýřové a paní učitelce Jitce Vítkové za přípravu krásného čertovského reje, který s dětmi
nacvičily.
rodiče dětí ze školky

Diakonie Broumov, občanské sdružení, děkuje touto cestou všem občanům, kteří
ochotně poskytují materiální pomoc formou příspěvků do sběru textilního materiálu pro
občany v krizových situacích. Bez této formy sociální pomoci se neobejde řada lidí v celé naší
republice. Na další dobrou spolupráci se těší PhDr. Vítězslav Králík, ředitel.

8. Nabídka pronájmu společenské místnosti
Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská s Úřadem městyse Machov nabízí jak soukromým
osobám, tak i firmám
zapůjčení společenské místnosti se zařízením v hasičské zbrojnici
v Nízké Srbské
K vybavení patří plně zařízená kuchyň, společenská místnost plně vybavená pro soukromé
oslavy, srazy, večírky a různé přednášky či školení. Kapacita je 55 míst k sezení.
Objednávky a další informace získáte u Tomáše Macury na tel. 606 536 335 a na stránkách
www.sdhns.estranky.cz

9. Dřevorubec roku 2012
Michal Novák z Bělého – tak se jmenuje letošní král dřevorubců. V sobotu 14. ledna
se v Adršpachu konala soutěž Dřevorubec roku 2012, které se zúčastnilo 16 chlapů
s motorovými pilami a sekerami. Podmínky byly vskutku zimní, husté sněžení a metelice
ztěžovaly už tak náročnou soutěž. Ta se skládala z několika disciplín – výměna řetězu na pile,
štípání, nakládka dřeva, přesekávání polena napříč, odvětvování a kácení na přesnost.
Za účasti asi čtyř stovek diváků předvedl nejvyrovnanější výkony právě náš rodák Michal
Novák a v celé soutěži zvítězil před Jiřím Doležalem, který momentálně žije a pracuje ve
Švédsku a na soutěž cestoval 1.300 km.

10. Rocková zábava v Machově

Příští číslo vyjde ve 9. týdnu 2012. Uzávěrka příspěvků ke dni 22.2.2012
Machovský zpravodaj – vydává Městys Machov, tel./fax 491 547 121, e-mail ou.machov@worldonline.cz, č.ú. 1183009319/0800
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