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Sponzorem tohoto vydání Machovského zpravodaje je:
Zlatnictví Geletičová
provozovny Hronov, Police n. Met.
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Provozovna Hronov
Náměstí ČSA 450
Otevřeno: Po-Pá 8,30-11,30 12,00-17,00
So 8,00-11,00 hod.
Tel.: 775 642 781

Provozovna Police nad Metují
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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
čas prázdnin a dovolených je pro většinu z nás minulostí a nezbývá, než se opět věnovat běžným
činnostem a starostem. Úřad městyse Machov, tak jako ostatní obecní úřady v naší republice, čekají
v říjnu volby do zastupitelstva kraje a u nás navíc i volby do Senátu Parlamentu ČR. Oboje tyto volby
se uskuteční v pátek 12. října a v sobotu 13. října. Předpokládané druhé kolo voleb do Senátu by se
pak uskutečnilo hned další pátek a sobotu 19.-20.10.2012. Před volbami si jistě všichni vyslechnete
spoustu slov, slibů a předvolebních prohlášení, které většinou s fungováním krajů mají pramálo
společného. Krajské volby nerozhodnou o tom, jaké budou daně, kdo bude vládnout na politické scéně
ani jiná celostátní témata. Jde skutečně pouze o směřování krajské samosprávy na další čtyři roky
a měli bychom si všichni uvědomit, co vlastně kraje řídí a co mohou ovlivnit. A v souvislosti s tím
zvolit kandidáty, které známe a o kterých si myslíme, že jim regionální rozvoj není cizí a kteří mají
zkušenosti právě s řízením záležitostí v působnosti krajů. Jde zejména o taková témata, jako je
hospodaření kraje obecně, řízení záchranné zdravotnické služby, koncepce rozvoje cestovního ruchu,
řízení dopravní obslužnosti na území kraje, rozvoj středního školství a učilišť, hospodaření domovů
důchodců, hospiců, dětských domovů a zejména údržba silnic II. a III. třídy na území kraje. Přeji nám
všem, abychom na další čtyři roky vybrali takové krajské zastupitele, kteří jsou schopni naslouchat
nám obyvatelům kraje a řešit právě tyto problémy bez ohledu na politickou příslušnost či provázanost
s různými zájmovými skupinami.
Dne 11. září se u Okresního soudu v Náchodě uskutečnilo další jednání ve věci žaloby SFŽP ČR
vůči městysu Machov o úhradu 18,5 mil. Kč úroků z prodlení v souvislosti s výstavbou kanalizace a
čistírny odpadních vod v Machově v devadesátých letech minulého století. Tento konkrétní soudní
případ se táhne již od roku 2008, kdy Okresní soud v Náchodě ve věci poprvé rozhodl. Poté se díky
odvolání dostal přes krajský soud až k Nejvyššímu soudu v Brně, který jej opět vrátil ke krajskému
soudu a ten následně k okresnímu soudu k došetření. Machov byl na jednání v Náchodě zastoupen
starostou a právním zástupcem JUDr. Seifertem. Na jednání nepředložil právní zástupce Státního
fondu životního prostředí žádné další důkazy, kdyžto my jsme argumentovali dalšími právními názory
doloženými judikaturou či vyjádřeními finančních orgánů. Soud si vyžádal předložení některých
těchto právních názorů a rozborů písemně a jednání odročil na 9. října tohoto roku. V tomto termínu
by tedy mělo být znovu rozhodnuto o žalobě SFŽP a o našich návrzích na zrušení žaloby či na
rozhodnutí o promlčení části nároku fondu. Buď tedy příští měsíc může dojít k ukončení vleklého
a pro budoucí financování obce velice důležitého sporu, nebo dojde opět na odvolání některé ze stran
a záležitost znovu poputuje ke krajskému soudu. S rozsudkem okresního soudu vás seznámím
v dalším vydání zpravodaje.
Dne 13. září se v Hronově uskutečnila zakládající schůze MAS Stolové Hory. Do této organizace,
která by měla od roku 2014 rozdělovat dotační prostředky na rozvoj našeho regionu, se přihlásila také
řada subjektů z Machova. Zastoupení v MAS má jednak nezisková sféra (úřady, neziskové organizace,
občanská sdružení….), fyzické osoby i podnikatelské subjekty. Součástí jednání byla i volba orgánů
na nejbližší tři roky. Předsedou MAS byl zvolen Mgr. Jiří Škop z Police n. Met., místopředsedou Mgr.
Josef Thér z Hronova. Ze zástupců Machova byl do kontrolní komise zvolen Ivo Šulc za SDH NS
a do výběrové komise ing. Jiří Krtička za městys Machov. Upozorňuji případné další zájemce o
členství v MAS, že do tohoto sdružení je možno i nadále podávat přihlášky a příští zasedání Valné
hromady MAS rozhodne o přijetí či nepřijetí nových členů. Roční poplatek za členství byl stanoven ve
výši 1 tis. Kč na člena. Důležité je i to, že o dotace na rozvoj budou moci žádat všechny subjekty
sídlící v našem regionu bez ohledu na to, zda jsou členy MAS či nikoliv, bude záležet jen na kvalitě
a prospěšnosti předloženého projektu.
Přiblížil se podzim a s ním i pravidelné svozy objemného a nebezpečeného odpadu, které i letos
bude zajišťovat firma Marius Pedersen. Podrobné informace o svozech uvedeme v příštím vydání
zpravodaje, ale pro vaši informaci dnes uvádím alespoň termíny svozů – nebezpečný odpad bude
svážen dne 3. listopadu, objemný odpad pak dne 24. listopadu. Svozů mohou využít všichni obyvatelé
a majitelé nemovitostí v Machově, kteří řádně platí roční poplatek za likvidaci odpadů a dále
podnikatelé, kteří mají uzavřenu smlouvu o likvidaci odpadů prostřednictvím městyse Machov.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 8. 2012 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 079 obyvatel. V průběhu měsíce srpna - se narodil 1 občánek,
- se odhlásil 1 občan
- zemřeli
4 občané.

Společenská kronika
V měsíci září 2012 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Margareta
Leppeltová z Bělého – dožila se 85 let. Oslavenkyni byli za všechny spoluobčany pogratulovat
členové našeho zastupitelstva. Ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
V průběhu září proběhly v naší obci oslavy dalšího významného životního jubilea – zlaté svatby.
Padesát let společného života oslavili Ludmila a Walter Kastnerovi z Nízké Srbské. Rovněž těmto
jubilantům byli popřát zdraví a spoustu dalších spokojených společných let členové našeho
zastupitelstva.

Dovolená restaurace Obecní dům
Provozovatelé restaurace Obecní dům v Machově manželé Hubkovi oznamují, že v době od 1.
října do 27. října 2012 budou čerpat dovolenou a restaurace bude uzavřena. Prvním otevíracím dnem
po dovolené bude neděle 28. října 2012.

Vakcíny proti chřipce
Obvodní lékař v Machově MUDr. Maršík oznamuje všem zájemcům o preventivní očkování proti
chřipce, že vakcíny již jsou k dispozici v jeho ordinaci a je možné se nechat očkovat v ordinačních
hodinách ve zdravotním středisku Machov.

Nabídka kominických služeb
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům, že si mohou prostřednictvím úřadu objednat
kominické služby včetně vyhotovení revizní zprávy. Kominické práce provede firma Habr z Náchoda,
jeho návštěva v Machově je dohodnuta ve dvou termínech. Ve dnech 17.10. - 19.10. bude provedena
prohlídka 60 komínů a v termínu 29.-30.11. budou práce provedeny pro všechny ostatní, na které se
v prvním termínu nedostalo. Rozhodující pro zařazení do první várky prohlídek bude datum a čas
přijetí objednávky na úřadu městyse. Objednávky přijímá p. Renata Thérová v úředních hodinách
úřadu, nebo telefonicky na tel. 491 547 121.

Stolní kalendáře 2013
Dobrovolný svazek obcí Policko připravil i pro příští rok vydání stolního kalendáře s tematikou
života v obcích na Policku (činnost spolků a sdružení, společenské a kulturní akce apod.). Kalendář
bude možno zakoupit na jednotlivých obecních úřadech (tedy i na úřadu městyse Machov) a v IC
Police n. Met., jeho prodejní cena byla stanovena na 75,- Kč. Množství kalendářů je omezené, proto
neváhejte s objednávkou či jeho zakoupením. Objednávky přijímá p. Thérová na úřadu městyse
Machov.
Rovněž nástěnný kalendář s fotografiemi z našeho okolí bude letos v omezeném množství možno
zakoupit na úřadu městyse. Termín prodeje a cenu sdělíme v příštím vydání zpravodaje.

Sběr starého papíru
Vážení občané!
ZŠ a MŠ Machov bude ve týdnu od 8. 10. do 14. 10. 2012 opět sbírat starý papír. Za peníze
získané v jarním sběru jsme nakoupili knihy do nové školní knihovny. Výtěžek z podzimního sběru
bychom rádi věnovali dětem z mateřské školy a ze školní družiny na nákup vánočních dárků. Sběr
můžete opět dávat ke vchodu do Husova sboru . Děkujeme.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Ve dnech 27. 8. a 24. 9. 2012 se uskutečnily pracovní porady starosty se zastupiteli. Na programu
bylo projednání následujících záležitostí:
- finanční situace ZŠ Machov a potřeba posílení rozpočtu ZŠ na mzdy učitelů,
- příprava voleb do zastupitelstva kraje a do Parlamentu ČR – obsazení volební komise ……
- příprava koncertu Pražských barokních sólistů 8.9. v kostele sv. Václava v Machově,
- objednání divadelního představení na termín 3.11.2012 – Strašidlo Canterwilské,
- žádost o veřejnou finanční podporu SDH Machovská Lhota,
- informace o výběru sdílených daní a plnění příjmové části rozpočtu městyse Machov,
- příprava Běhu na Hejšovinu,
- legalizace roubeného přístřešku v areálu „Na Kopci“ – místní šetření dne 4.9.,
- vyspravení výtluků na komunikaci do Řeřišného – dohoda s Lesy ČR,
- informace o průběhu digitálního mapování v Machově a v Nízké Srbské,
- informace hejtmana Královéhradeckého kraje o omezení příspěvků na činnost veřejných
knihoven od roku 2013,
- informace z jednání Dobrovolného svazku obcí Policko,
- příprava majetkových záležitostí pro veřejné jednání zastupitelstva a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Září: 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.
Říjen: 5.10. – Na útěku – Divadlo Ungelt Praha – Kolárovo divadlo Police v 19 hod.
6.10. – Lhotské struhadlo 2012 – recesistický závod na běžkách, pořádá BKL Machov
od 15 hod. v Machovské Lhotě „U Lidmanů“
7.10. – Okolo Ostaše – Memoriál Mirka Hejnyše – přespolní běh na Nebíčku v Polici,
14.10. – Borský kros – běh pro všechny věkové kategorie – pořádá BKL Machov
od 8 hod. v areálu v Dolečku,
14.10. – Klíče na neděli – DS Meziměstí – Kolárovo divadlo Police v 19 hod.
20.10. – Manon Lescaut – DS Wokno Broumov – Kolárovo divadlo Police v 19 hod.
21.10. – Workshop – akční malba s Martinou Váňovou – Kolárovo divadlo Police,
27.10. – Ptačí klec – derniéra – DS Kolár Police – Kolárovo divadlo v 19 hod.
28.10. – Afro-workshop s Petrou Slavíkovou – Kolárovo divadlo Police
Listopad: 3.11. – Strašidlo Canterwillské – divadelní představení DS F.A.Šubert z Dobrušky
v Obecním domě v Machově, 17 hod., vstupné 50,- Kč

5. Stomatologická pohotovost v říjnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci říjnu 2012 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
- 6. - 7. 10.
MUDr. Blažek, ZS Police n. Met.
tel. 491 543 844
- 13. –14.10.
MUDr. Neoralová, Teplice n.Met.
tel. 491 581 394
- 20. - 21.10.
MUDr. Kubec, ZS Police n. Met.
tel. 491 543 398
- 27. - 28.10.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
tel. 491 582 381.

6.Oznámení doby a místa konání voleb
Starosta městyse Machov oznamuje
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů a podle § 15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že:
1) volby do krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje a volby do Parlamentu ČR
se uskuteční:
-

v pátek dne 12. října 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu dne 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

a

2) místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Machov je volební místnost, kterou je
obřadní síň Úřadu městyse Machov, čp. 119, a to pro všechny voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu ve všech místních částech městyse Machov (Bělý,
Nízká Srbská, Machovská Lhota a Machov).
3) voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáží svoji totožnost a státní občanství
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem či
cestovním průkazem) a uvedou další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
4) každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5) vyzývám občany, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební
místnosti a mají zájem volit, aby nahlásili na úřad městyse, že chtějí hlasovat v místě bydliště
do přenosné urny. Požadavek je potřeba nahlásit na číslo 491 547 121 nejpozději do skončení
prvního volebního dne, tj. do pátku 12.10. do 22,00 hod.
V Machově dne 17. září 2012
Ing. Jiří Krtička v.r.
starosta

7. Běh na Hejšovinu 2012
Městys Machov a Lhoťáci se svolením Parku Narodowego

Gor Stolowych pořádají
16. ročník běhu do vrchu

BĚHU NA HEJŠOVINU
SZCZELINIEC WIELKI
Součást Českého poháru v běhu do vrchu

Neděle 30.září 2012 v 11.00 hod.

Trať – délka 8 km, převýšení 480 m, povrch terén, asfalt, schody
Startovné – 60 Kč
Prezentace do 10,45 hod.
Ceny – první tři v každé kategorii + tombola
INFORMACE – Oldřich RÜCKER, Machov – Lhota 45, 549 63
tel. 491 547 270, mobil 737 537 832
- Ing. Jiří Krtička, mobil 604 569 525
Občerstvení – zajištěno v restauraci Obecní dům
Dodatkový závod pro děti a všechny příchozí na trati 2,3 km.
Start v 11,15 hod. na náměstí v Machově, cíl na hraničním
Přechodu v Machovské Lhotě.
Přijďte povzbudit závodníky ke startu v 11.00 hod. na náměstí
i podél trati závodu. Rovněž zveme všechny zájemce na vyhlášení vítězů kolem 13.00 hod., po němž bude následovat
posezení s country hudbou pro širokou veřejnost před úřadem
městyse (případně na sále Obecního domu při nepřízni počasí).
K poslechu zahraje country kapela D o m a m a z e c .

8. Akce BKL Machov v říjnu

Borský klub lyžařů Machov v měsíci říjnu připravil
pro širokou veřejnost jednu akci ryze sportovní a jednu
v duchu recesistickém.
V sobotu 6. 10. 2012 se opět po pauze uskuteční „ Lhotské struhadlo 2012“.
Start je před hospodou U Lidmanů v Machovské Lhotě.
Od 15.00 hodin je prezentace lyžníků starších 15 let a v 15.30 hodin již startují dámy v
závodě distančním na 650 metrů. V 16.00 hodin odstartují páni na tu samou distanční
vzdálenost.
Vyhlášení výsledků proběhne následně a pak následuje volná zábava na sále hospody za
přispění Zpívánek.
Do závodu doporučujeme obstarožní oblečení.
V neděli 14.října 2012 proběhne tradiční „BORSKÝ KROS 2012“ pro všechny věkové
kategorie. Je to již 42.ročník, který se zároveň běží jako Memoriál Vladislava Doležala.
Prezentace je od 8.00 do 9.00 hodin v buňce u startu v Dolečku.
Start první kategorie je v 9.30 hodin a hlavní závod na 10 km, jehož trasa vede přes Bor,
odstartuje v 10.30 hodin. Své děti můžete předem přihlásit ve škole.
Loňského ročníku se zúčastnilo 257 závodníků. Pojďme zkusit překonat hranici 300 !!!
Více o závodech se brzy dozvíte na www.bklmachov.eu
Na sportovních akcích se na Vás těší BKL Machov

9. Rozpis zápasů fotbalového mužstva žáků
datum

družstvo

soupeř

začátek

hriště

odjezd

SO
SO
SO

6.10.2012 MFK N. Město C Machov
6.10.2012 Zábrodí
Machov
6.10.2012 TJ Č.Kostelec
Machov

9:00
9:40
10:30

Zábrodí
Zábrodí
Zábrodí

8:00

NE
NE
NE

14.10.2012 Machov
14.10.2012 Zábrodí
14.10.2012 Machov

Meziměstí/Teplice
Machov
Hronov/Police A

9:00
9:40
10:30

Hronov
Hronov
Hronov

8:15

SO
SO
SO

20.10.2012 Hronov/Police B
20.10.2012 Machov
20.10.2012 Machov

Machov
TJ Č.Kostelec
Meziměstí/Teplice

9:00 Č. Kostelec
9:40 Č. Kostelec
10:30 Č. Kostelec

8:00

Fotografií se vracíme ke krásnému koncertu souboru „Pražští barokní sólisté“, který se uskutečnil
8. září v kostele sv. Václava v Machově. Kolem 70 posluchačů ocenilo zejména vystoupení
sopranistky Gabriely Eibenové, ale i umění ostatních hudebníků na různé barokní hudební nástroje.

Příští číslo vyjde ve 44. týdnu 2012. Uzávěrka příspěvků ke dni 24.10.2012
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