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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
letní turistická sezona je v plném proudu a do Machova a okolí opět přijíždí mnoho návštěvníků,
ať už jde o turisty, cykloturisty a další návštěvníky našeho krásného kraje. Je určitě pozitivní, že se
v letošním roce dočkají v Machově lepších služeb. Síť restaurací nabízejících občerstvení se po delší
době opět rozšířila o „Kukuldu“, která je hojně využívána jak místními, tak právě návštěvníky z řad
turistů. Pochvalu zaslouží i pan Maryška, který se nedal odradit složitým povolovacím řízením a začal
prodávat ve své provozovně na náměstí zmrzlinu. Taková nabídka u nás dosud chyběla a lze si jen
přát, aby měl dostatek zákazníků a prodej zůstal i pro další období zachován. Se svým příspěvkem
turistům přichází i městys Machov – v restauraci Obecní dům bylo nainstalováno veřejné WiFi
připojení k internetu, což dosud spousta turistů postrádala a možnost připojení byla často poptávána.
V souvislosti s letošní turistickou sezonou tak lze pouze litovat, že některé hezké turistické trasy byly
po těžbě dřeva na jaře téměř neschůdné a doufat, že vše bude po skončení těžeb uvedeno do
původního stavu.
V průběhu července byly zahájeny zemní práce související s opravou spadlé hřbitovní zdi
na římskokatolickém hřbitově. Byly odbagrovány staré základy a započalo se s přípravou založení
nových základů a jejich odizolování. V souvislosti s opravou muselo dojít k odstranění několika
vzrostlých náletových dřevin vedle hřbitovní zdi, které byly jednak poškozeny pádem zdi a následně
se ukázalo, že kmeny byly vesměs uvnitř napadeny hnilobou. Po skončení opravy zde budou vysazeny
jiné vhodné dřeviny.
Do finále dospěly v průběhu července i přípravné práce na dobudování splaškové kanalizace
v obci a přiblížil se okamžik zahájení stavebních prací. Začíná tak období, které pro řadu obyvatel
obce nebude příjemné a bude vyžadovat maximální míru tolerance a trpělivosti, aby se vše zvládlo
a stavba byla ukončena v předpokládaném termínu do září příštího roku. Je však třeba vidět, že tím
bude na řadu let vyřešeno odvádění odpadních vod v souladu s platnými předpisy a s maximální
šetrností k našemu okolí a životnímu prostředí. Ve vztahu k projektu budování kanalizace uvádím
ještě několik poznámek:
- v průběhu července byl stavebním odborem MěÚ Police n. Met. vydán územní souhlas pro
budování domovních přípojek k připojovaným nemovitostem,
- dne 10.7. vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Machov – dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v M. Lhotě“.
Výše této dotace ze státního rozpočtu a EU činí 27,786 mil. Kč. Dále jsme obdrželi návrh
Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR ve výši 4,9 mil. Kč (dotace 1,634 mil. Kč a
půjčka 3,269 mil. Kč). Po schválení této smlouvy zastupitelstvem městyse bude ještě
uzavřena Zástavní smlouva v souvislosti s uvedenou půjčkou ze SFŽP ČR.
- páteřní splaškovou kanalizaci a veřejnou část kanalizačních přípojek financuje ze svého
rozpočtu investor, tj. městys Machov,
- vybudování kanalizačních přípojek po soukromých částech pozemků si hradí každý připojitel,
- zemní práce na soukromých částech přípojek si může každý majitel připojované nemovitosti
realizovat buď svépomocí, nebo může oslovit některé z firem, které budou tyto práce nabízet.
Samotnou pokládku kanalizačního potrubí musí udělat odborná firma a před zásypem bude
nutná kontrola investora či zástupce zhotovitele kanalizace. Instalační materiál bude možno
zakoupit i od hlavního dodavatele stavby – firmy Pohl.
- na stavbě se bude podílet několik subdodavatelských firem, bude pracovat více stavebních čet
zároveň,
- prvními budovanými úseky od začátku srpna budou tyto: stoka J od továrny Ekomach směrem
ke Lhotě, stoka F okolo Šolcovy pily směrem ke koupališti a stoka A 2-1 v okolí bývalého
internátu v Nízké Srbské. Zástupci městyse, manažera projektu i zhotovitelské firmy budou
postupně svolávat majitele dotčených nemovitostí, či je budou individuálně navštěvovat doma
za účelem projednání konkrétních podmínek stavby a zodpovězení všech otázek či nejasností.
- jakmile se bude blížit termín, kdy bude stavbou kanalizace omezena průjezdnost krajské
komunikace po obci, budou všichni občané informování obvyklými způsoby.

Na závěr bych se ještě rád několika slovy dotkl oblasti kultury. Stalo se již tradicí uspořádat
koncem léta v Machově koncert barokní hudby a i v letošním roce nezůstanou příznivci tohoto žánru
ochuzení o kvalitní hudební zážitek. Po dvou letech se do Machova vrací známý a úspěšný interpret
varhanní hudby pan Adam Viktora a i tentokrát ho doprovodí svým zpěvem sopranistka paní Gabriela
Eibenová. Jejich koncert v Machově v roce 2012 měl velký úspěch a věřím, že i jejich letošní
vystoupení bude na vysoké úrovni a uspokojí všechny milovníky krásné barokní hudby.
Kultury se tak trochu týká i další informace – po rekonstrukci sociálního zázemí sálu Obecního
domu a rekonstrukci parket, které byly dokončeny v loňském roce, dojde letos ještě k obnově části
židlí na sále. V souladu se schváleným rozpočtem bude v první fázi zakoupeno 120 židlí, což je
polovina kapacity sálu. S obnovou druhé poloviny se počítá (dle možností rozpočtu) v příštím roce.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 6. 2014 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.069 obyvatel. V průběhu června – zemřeli
3 občané
- narodil se
1 občánek
- odhlásili se
3 občané
- přihlásil se
1 občan.

Dovolená praktického lékaře
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje svým pacientům, že bude čerpat řádnou dovolenou
v období 18. 8. – 22. 8. 2014. Zástup v době dovolené - MUDr. Zemanová ve firmě WIKOV Hronov.

Správce tenisového kurtu za tělocvičnou – poptávka
Úřad městyse Machov hledá správce, který by se staral o tenisový kurt za tělocvičnou
v Machově. Jednalo by se o pravidelnou údržbu kurtu, půjčování klíčů, vybírání poplatků za použití
kurtu apod. Bližší podmínky na úřadu městyse.
Další možností řešení provozu kurtu je varianta jeho dlouhodobého pronájmu a provozování
tohoto sportoviště pro veřejnost nájemcem. Podmínky je možno dohodnout na úřadu městyse.

3. Stomatologická pohotovost v srpnu 2014
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci srpnu 2014 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
2. - 3. 8.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
9. - 10. 8.
Dent. Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
491 502 425
16. - 17. 8.
MUDr. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
491 502 425
23. - 24. 8.
MDDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466
30. - 31. 8.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381

4. Kulturní a sportovní akce
Srpen: 1.--9.8. – Jiráskův Hronov – přehlídka amatérských divadel + doprovod. programy
8.8. – Pákistán – přednáška J. Horského + fotografie – muzeum papírových modelů
v Polici nad Metují od 21 hod.

9.8. – Nota – folk-country-bluegrass festival ve Rtyni v Podkrk. na nádvoří rychty,
začátek od 16,00 hod. (BG Cwrkot,, Michal Tučný revival, Věra
Martinová, Pěna, BohadloBand a další)
9.8. – koncert skupiny TlupaTlap, areál kláštera v Polici od 20 hod.
10. 8. – MTB Maraton Stolové hory 2014- pořádá BKL Machov
15.-17.8. – Polická „Kvíčerovská“ pouť
21.8. – Letní koncert Polického symfonického orchestru na Hvězdě, od 20 hod.
20.-24.8. – Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci
23. 8. – In-line bruslení v Petrovických zatáčkách od 16 hod. do 19,30 hod.
29.8. – koncert v kostele sv. Václava v Machově: Adam Viktora – varhany, Gabriela
Eibenová – zpěv – koncert v rámci Českého varhanního festivalu, 19 hod.
31. 8. – Bufo Cross v Teplicích nad Metují

5. Koncert v kostele sv. Václava v Machově
Městys Machov s laskavým svolením Římskokatolické farnosti
uvádí
v rámci projektu „Český varhanní festival 2014“

Adama VIKTORU – varhany
a
Gabrielu EIBENOVOU - soprán
Machov – kostel sv. Václava
v pátek 29. srpna 2014 v 19,00 hod.
Adam Viktora: Varhaník, dirigent a hráč na harmonium Adam Viktora vystupuje na hudebních
festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí
jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává pro
evropské rozhlasové a televizní stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám
usilujících o jejich záchranu a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem ojedinělého projektu
Český varhanní festival. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a hudební teorii na
Konzervatoři v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští barokní sólisté,
s nimiž uskutečnil bezpočet novodobých koncertních a nahrávacích premiér evropského barokního
repertoáru a s nimiž se stal také v posledních letech nejvýraznějším reprezentantem procesu
znovuobjevování díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky.
Gabriela Eibenová: Sopranistka Gabriela Eibenová absolvovala Pražskou Konzervatoř, soukromě
studovala u Libuše Tomiškové a Magdaleny Hajóssyové v Praze a u Julie Kennard na Royal Academy
of Music v Londýně. Ke staré hudbě ji přivedl anglický tenorista a pedagog James Griffett. Věnuje se
především koncertní činnosti, je často zvána jako sólistka mezinárodních souborů staré hudby.
Koncertovala na evropských festivalech Pražské Jaro, Musica Antiqua Brugy, Tage Alter Musik
Herne a mnoha dalších. V roce 2000 spoluzaložila vokálně-instrumentální soubor specializující se na
starou hudbu, Ensemble Inégal, s nímž úspěšně nahrává a koncertuje na českých i zahraničních
pódiích. Vedle svých aktivit na poli staré hudby se věnuje také písňové tvorbě, soudobé hudbě,

koncertní činnosti se symfonickými tělesy (Česká Filharmonie, Südwestfunk Freiburg, Pražský
komorní orchestr) a divadelní práci (Státní opera Praha, Opera v Plzni, Liberci, pražské Divadlo
Archa). Realizovala bezpočet nahrávek pro Český rozhlas, podílela se na 20 CD nahrávkách, zpívala
téměř ve všech evropských státech, Izraeli a Japonsku.

Oba dva interpreti vystoupili v Machově již v roce 2012 se souborem Pražští barokní sólisté,
koncert měl mezi posluchači veliký ohlas.

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

6. Světový rekord z Machova
Dne 18.6.2014 se v prostorách ředitelství Vojenských lesů a statků divize Mimoň sešla
mezinárodní hodnotitelská komise, která hodnotila význačné trofeje ulovené na území České
republiky za poslední rok. Reprezentativní akci zahájili trubači a ředitel divize VLS ing. Jiří Janota za
přítomnosti náměstka ministra zemědělství ing. Martina Žižky Ph.D..
Hodnoceno bylo celkem cca 30 trofejí různých druhů zvěře. V centru zájmu byla trofej
mufloního berana uloveného dne 27.10.2013 v Machově naším předsedou panem Petrem Zimou.
Mezinárodní hodnotitelská komise ve složení: prof. R. Dziedzic (PL), doc. J. Feuereisel (ČR), ing. D.
Krajniak (SK), pod dohledem zástupce světové organizace CIC pana H. Inhaizera (HU) dospěla ke
konečnému verdiktu, který činí 250,30 bodů CIC. Tato naměřená bodová hodnota způsobila mezi
přítomnými značný rozruch. Trofej mufloního berana uloveného u nás v Machově, se tím stala nejen
národním rekordem, ale i rekordem světovým. Jedná se tak o nejsilnější trofej muflona ulovenou ve
volné přírodě na světě.
Členové našeho spolku v rámci péče o muflony každoročně odpracují nespočet hodin. Díky této
práci dosahují trofeje od nás z Machova takto vysokých hodnocení. Děkujeme všem našim členům,
příznivcům, milovníkům přírody a šťastnému lovci „Lovu zdar!“
Mgr. Eva Kašparová, jednatelka MS Bor Machov
Jiří Scholz, myslivecký hospodář MS Bor Machov

Světová trofej mufloního berana

Mezinárodní hodnotitelská komise

7. Tour de Torpedo 2014
V sobotu 28. června uspořádal spolek Nízkosrbských baronů tradiční cyklistickou recesistickou
akci „Tour de Torpédo“ – tentokrát již 18. ročník. Akce se konala tradičně v areálu hospody U Božky
v Nízké Srbské. V letošním roce opět padl rekord v počtu účastníků – přihlásilo se 198 závodníků,
většinou v dobovém oblečení. Závodilo se na trase dlouhé 5600 metrů s různými typy povrchu – od
asfaltu přes panely, polní cestu i kořeny na lesních cestách. Na trase byla opět zřízena občerstvovací
stanice s různými nápoji. Startovalo se opět ve třech kategoriích – ženy (80 účastnic), muži do 50 let
(90) a muži nad 50 let (28). Podmínkou účasti bylo jako obvykle kolo s „torpédem“ – bez
přehazovačky a s nášlapnou brzdou dozadu. Spousta diváků přišla povzbudit závodníky na trase
a následně se pobavit při muzice v podání kapely Ledvin Stones. Počasí jako obvykle přálo a bouřka
s deštěm se dostavily až před půlnocí. Letošním absolutním vítězem a zároveň vítězem kategorie do
50 let se stal Lukáš Doležal z Machova. Kategorii žen ovládla Jitka Pejskarová z Machova a závod
mužů nad 50 let Jiří Krejsar z Hronova. Tradičně se vyhlašovaly i kategorie o nejtěžšího a nejlehčího
závodníka (váha včetně kola), o nejstaršího účastníka a také o nejoriginálnější oblečení.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této specifické akce,
jak účastníkům, kteří vytvořili nádhernou atmosféru, divákům, kteří závodníky přišli podpořit
a v neposlední řadě sponzorům, kteří ať svou propagací či věcným darem umožnili udržet vysoký
standart této místní akce.
Pro více informací navštivte stránky Nízkosrbských baronů na www.baroni.estranky.cz.
Nízkosrbský Baroni

8. MTB Maraton Stolové hory 2014
V neděli 10. 8. 2014 pořádá BKL Machov 2.ročník závodu na horských kolech MTB Stolové
hory 2014. Závodu se mohou zúčastnit nejen dospělí, ale i děti od nejmenších na odstrkovadlech
až po větší děti, které pojedou trasy do 4 km.
Vzhledem k náročnosti celé akce bude v neděli od 7 hodin uzavřeno celé náměstí s přilehlými
komunikacemi. Uzavírka potrvá až do 17 hodin. Tímto bychom chtěli poprosit naše spoluobčany o
porozumění a požádat je o zamezení volného pobíhání jejich psů po Machově a ohleduplnou jízdu
v automobilech. Vloni jste byli perfektní !

Hlavní kategorie na 20, 30 a 50 km startuje ve 12.12 hodin z náměstí a po propagační jízdě dolů
z náměstí za vozem rozhodčích následuje ostrý start na křižovatce " v Dole" směrem na Končiny.
Trasa vede již na zmiňované Končiny, na polskou Bukovinu, přes Jakubowice nad Mokřiny a přes
Žďárky, Sedmákovice a Závrchy zpět "do Dola". Zde trasa na 20 km pokračuje po silnici do cíle na
náměstí. Trasa na 30 a 50 km pokračuje "z Dola" po silnici před Hubkovy a na mostě odbočuje
na Bělý a "Kopečkama" k Doldy (občerstvovačka) a na náměstí. Zde trasa na 30 km končí. Padesátka
pokračuje přes Řeřišné na Machovský kříž a do Polska. Trasa nad Pasterkou odbočí vlevo a po
několika kilometrech dojede na silnici Radkow-Karlow. Po silnici se závodníci dostanou směrem
k Pasterce, odbočí za lanovkou vlevo na lesní cestu, ze které sjedou po 2 km vpravo na louku
a sjezdem se opět dostanou na silnici v Pasterce. Pak už jen přes louku a prudkým sjezdem k hranici
a zadem od Sauerových ke kravínu a do cíle na náměstí. Na trati je několik zajímavých a obtížných
míst pro fotografy i diváky. Mapu tratě s převýšením naleznete na stránkách www.bklmachov.eu
BKL Machov
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