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1. Informace starosty
Vážení občané,
příští měsíc končí čtyřleté volební období stávajícího zastupitelstva městyse a čekají nás
komunální volby. V průběhu uplynulých čtyř let se dařilo řadu problémů řešit dle našich představ,
některé věci se naopak vyvíjely jinak, než bychom chtěli. Ale tak už to v životě bývá, že ne vše je
vždy tak, jak si to člověk dopředu naplánuje. Na chod obce a plnění volebního programu působí celá
řada objektivních i subjektivních vlivů a plány se musí průběžně měnit a upravovat dle reálných
možností a potřeb. Nejdůležitější akce za uplynulé čtyři roky máme uvedeny v předvolebním letáku
uskupení nezávislých kandidátů kandidujících pod hlavičkou STAN, který jste obdrželi společně
s tímto vydáním zpravodaje. Vám občanům – voličům pak přísluší zhodnotit úspěšnost vedení obce
v uplynulém období a rozhodnout o tom, zda si přejete pokračování v nastoupeném způsobu, či zda
považujete za potřebné hlasovat pro změny. V předvolebním letáku jsme rovněž nastínili priority
rozvoje Machova pro další čtyři roky. Vycházejí z reálných možností předpokládaných rozpočtových
rámců městyse a věřím, že jsme schopni všechny navržené body realizovat, stejně jako se nám
podařilo realizovat téměř vše, co jsme voličům slíbili před čtyřmi lety. Ti, kteří pravidelně sledují dění
v obci, navštěvují zasedání zastupitelstva či čtou Zpravodaj, toto vědí. Chronické kritiky dění v obci
pak je stejně těžké přesvědčit o správnosti či potřebnosti některých realizovaných, ale i plánovaných
záležitostí. Nejen oni, ale všichni voliči tak mají ve volbách začátkem října možnost aktivně
spolurozhodovat o tom, jakou chtějí mít obec v následujících čtyřech letech a myslím si, že by každý
tuto možnost měl využít. V letošních komunálních volbách kandiduje do Zastupitelstva Městyse
Machov celkem 22 vašich spoluobčanů na dvou kandidátních listinách. Můj osobní názor je, že na
komunální úrovni by vůbec neměly kandidovat politické strany a občané by měli vybírat do
zastupitelstva konkrétní spoluobčany podle toho, jak jsou v jejich očích schopni řídit obecní
záležitosti. Naše legislativa však bohužel preferuje kandidátky politických stran a znevýhodňuje
jednotlivé kandidáty, takže i nezávislí kandidáti jsou nuceni kandidovat pod hlavičkou některé
politické strany, nebo obcházet obec a prosit o podpisy na kandidátní listiny nezávislých sdružení.
Dochází pak k tomu, že jsou k účasti na kandidátních listinách přemlouváni i lidé, kteří vlastně ani
řídit obec nechtějí a jsou na listinách takzvaně do počtu. Věřím, že tato praxe se časem změní a na
úrovni obcí si budeme moci volit konkrétní jednotlivé zástupce do samosprávy, kteří to s prací pro
obec myslí opravdu vážně. I přes tyto nedokonalosti volebního zákona zvu všechny oprávněné voliče
do volební místnosti na úřadu městyse v pátek 5. 10. či v sobotu 6. 10. (časy otevření volební místnosti
jsou uvedeny v další části tohoto zpravodaje), aby na další čtyři roky zvolili takové zastupitelstvo,
které pro ně bude zárukou dalšího rozvoje obce.
Pokud jde o další aktuální záležitosti Městyse Machov, za zmínku určitě stojí následující:
- ve druhé polovině srpna byl zahájen proces přípravy a projednávání změn územního plánu obce.
Byly shromážděny návrhy občanů, projednány zastupitelstvem městyse (kromě jednoho návrhu byly
všechny ostatní propuštěny do další fáze projednávání) a následně předloženy k dalšímu zpracování
architektovi, který bude návrh Změny č. 2 územního plánu připravovat. K jednotlivým návrhům se
v průběhu doby budou vyjadřovat příslušné orgány. Už nyní předpokládáme, že některé navržené
změny nemají šanci na úspěch, ale necháme vše na kompetentních orgánech a při veřejných
projednáváních pak bude možnost konzultací občanů se zástupci orgánů o jednotlivých návrzích.
- v měsíci srpnu proběhla dodávka a montáž nové stomatologické soupravy do ordinace místního
zubního lékaře MDDr. Houšťka. Stomatologická ordinace tak získala nové moderní vybavení v ceně
400 tis. Kč, které bylo celé financováno z rozpočtu městyse.
- ve čtvrtek 16. srpna a následně i v pátek 17. srpna profesionální hasiči i několik jednotek SDH
(včetně místní JSDH městyse) likvidovali lesní požár v oblasti Signálu nad Řeřišným. Hasiči ze 13
jednotek museli vyřešit dálkovou dopravu vody do značně nepřístupného terénu (délka hadic více
než 2 km). Poděkování patří nejen všem hasičům, ale i místním dobrovolníkům Ondrovi Novákovi
a Martinovi Šedkovi, kteří na svých motocyklech pomáhali nalézt místo požáru.
- další požár byl nahlášen ve čtvrtek 20. září v oblasti Sovího hrádku nad Řeřišným. Kromě
profesionálních hasičů zasahovali i příslušníci 4 jednotek SDH a pomoc na motorkách tentokrát
poskytli místní dobrovolníci Lukáš Pich, Tomáš Wietek a Petr Šotola. Požár, který vznikl špatným

uhašením ohníčku na Sovím hrádku, byl likvidován vodou dopravenou v barelech zavěšených ve
vacích na zádech jednotlivých hasičů a motorkářů.
- ve druhé polovině září bylo ve spolupráci s firmou Axiom Pardubice připraveno výběrové řízení na
dodavatele stavební akce „Zateplení ZŠ a MŠ Machov“ a na dodavatele rekuperačních jednotek do
jednotlivých tříd místní školy. Realizace akce, která je finančně podpořena z OPŽP, je směrována na
léto příštího roku.
- v průběhu celého září pokračovaly práce na rekonstrukci místní tělocvičny. Po očištění střešní
krytiny následovaly nátěrové práce na střeše. Bylo dokončeno bourání podlahy a obložení tělocvičny
a zahájeno betonování nové podkladní vrstvy pod plastový sportovní povrch Sport Court z USA. Dále
bylo provedeno zaměření pro nová okna a venkovní dveře.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 8. 2018 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.066 obyvatel. V průběhu srpna se narodil 1 občánek.

Společenská kronika
V měsíci září 2018 slaví významné životní jubileum 4 naše spoluobčanky:
- paní Eva Valdmanová z Machova – dožívá se 90 let,
- paní Božena Pfeiferová z Nízké Srbské – dožívá se 85 let,
- paní Renata Ducháčová z Nízké Srbské – dožívá se 80 let,
- paní Drahuška Kociánová z Machova – dožívá se 80 let.
Oslavenkyním přejeme zejména hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
V průběhu uplynulého měsíce uzavřely před Úřadem městyse Machov manželství tyto páry:
- na dvoře penzionu „Bělský dvůr“ Tomáš Hudec a Denisa Lojdová,
- v obřadní síni úřadu městyse Roman Mikeš a Jana Mečířová.

Nabídka kominických služeb
Městys Machov ve spolupráci s kominíkem Jiřím Meierem
(http://meier.kvalitne.cz) nabízí občanům kontrolu a čištění (vymetení)
spalinových cest (tuhá paliva a plyn) před topnou sezónou dle zákona o požární
ochraně č. 133/1985 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a
revizi spalinových cest. Dále je možno objednat kontrolu kotlů na tuhá paliva zn.
HS Flamingo a OPOP. Služby si můžete objednat na termín 11. - 12. 10. 2018 na
telefonním čísle 723 684 834. Je možné se domluvit i na individuálním termínu.

Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce a.s. vyzývá ve smyslu ust. § 25, odst. 3, pís. g) zákona č. 458/2000 Sb. vlastníky
a uživatele dotčených pozemků k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování elektrické distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce a.s.. Zásah je nutno provést v období vegetačního klidu, nejpozději v termínu
do 15. listopadu tohoto roku. Pokud neprovedete v uvedené lhůtě zásah sami, vstoupí ČEZ na dotčené
pozemky a zásah provede sama. Bližší informace je možno získat na úřadu městyse Machov
v úředních hodinách.

Stolní kalendář 2019
Upozorňujeme všechny občany, že na úřadu Městyse Machov bude od počátku října v prodeji
stolní kalendář „Policko 2019“, který vydal DSO Policko (70,- Kč). Tématem tohoto kalendáře jsou
krajinomalby z celého Policka (tedy i z Machova), jejichž autorem je polický malíř Jan Kousal.

3. Stomatologická pohotovost v říjnu 2018
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci říjnu 2018 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
6. - 7. 10.
Medical Cannabis s.r.o.
MUDr. Farná, Tyršova 327, Police n. M.
491 512 277
13. - 14. 10.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084
20. - 21. 10.
MUDr. Blažek, ZS Police n.M.
491 543 844
27. - 28. 10.
MUDr. J. Neoralová, Horní 19, Teplice n. M.
602 333 460

4. Kulturní a sportovní akce
Říjen: 2.10. – Úsměvy smutných mužů – kino Police n. M. od 19 hod.
6.10. – Svatohubrtská mše – kostel Police n.M. v 17 hod. (průvod od radnice v 16:30)
6.10. – Šonov fest 2018 – začátek ve 14 hod. (Krucipüsk, The Primitives Group atd.)
6.10. – 6NaChodníku a Miloň Čepelka – divadlo Hronov v 19,30 hod.
16.10. – Florida a Havaj – cestopisná show manž. Motani – Pellyho domy v 18 hod.
19.10. – Hráči – divadlo – Kolárovo divadlo Police n. Met. v 19 hod.
27.10. – Martin Chik s kapelou – sál Obecního domu v Machově od 19,30 hod.

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 29. 8. 2018 se uskutečnila další pracovní porada starosty a zastupitelstva. Na programu byly
zejména následující záležitosti:
- projednání návrhů občanů na změnu územního plánu městyse,
- návrh na pokácení 3 ks stromů před vchodem na katolický hřbitov z důvodu poškozování zdi
hřbitova kořenovým systémem stromů,
- návrh na pořízení nového dmychadla na ČOV,
- přípravu plynofikace obecního bytu v přízemí čp. 126,
- informaci o průběhu prací na odvodnění místní komunikace okolo hasičské zbrojnice v M. Lhotě,
- informaci o přípravě certifikace destinačních společností Kladské pomezí a SDM Broumov a s tím
spojeného rozdělení území mezi tyto dvě destinační společnosti a možného budoucího členství
městyse v těchto destinačních společnostech,
- návrh Změnového listu č. 1 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v rámci budování nové místní
komunikace na Záduší,
- informaci o vyhlášení celostátní sbírky na oddlužení obce Prameny,
- informaci o realizaci asfaltových uzavíracích nátěrů místních komunikací v Machově a Machovské
Lhotě v rámci reklamačního řízení na kvalitu asfaltů při budování kanalizace v obci,
- informaci o škodách páchaných smečkou vlků v katastru obce,
- návrh na zakoupení radlice pro traktor Fendt pro potřeby zimní údržby v obci,
- informace z kontrolních dnů na rekonstrukci krajských komunikací,
- postup administrace projektu „Zateplení ZŠ a MŠ Machov“ – vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele, jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, jednání s CHKO o výjimce ze stanoveného
termínu realizace akce (hnízdění rorýsů),
- informace o průběhu prací v rámci rekonstrukce tělocvičny,
- návrh na zřízení provozovny kadeřnictví v prostorách budovy tělocvičny.
Dne 25. 9. 2018 se uskutečnilo 5. veřejné zasedání zastupitelstva v letošním roce. Na programu
byly následující záležitosti:
- schválení Smlouvy o dílo s Ing. Arch. Pavlem Metelkou na zpracování návrhu změny Územního
plánu Městyse Machov č. 2,
- schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se stavební firmou Dudek a Změnového listu č. 1 z důvodu
změny projektu stavby nové místní komunikace na Záduší,
- schválení Knihovního řádu obecní knihovny v Machově,

- schválení návrhů rozpočtových opatření č. 5/2018 a č. 6/2018,
- projednání veřejné vyhlášky SCHKO Broumovsko týkající se provozování boulderingu v oblasti
skalních útvarů pod Borem,
- příprava Běhu na Hejšovinu a další.

6. Oznámení o době a místě konání voleb - komunální a senátní
volby 2018
Starosta městyse Machov oznamuje
podle § 29 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
a zároveň
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, a vyhlášky Ministerstva vnitra č.
233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů, že:
1. volby do zastupitelstva městyse Machov a zároveň 1. kolo volby do Senátu Parlamentu České
republiky se uskuteční:
v pátek dne 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. případné druhé kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 12. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a
v sobotu dne 13. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
3. 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).
4. voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáží svoji totožnost a státní občanství
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem či
cestovním průkazem) a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
5. každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Jiří K r t i č k a - starosta

7. Běh na Hejšovinu
Městys Machov a Lhoťáci se svolením Parku Narodowego Gor Stolowych
pořádají

22. ročník běhu do vrchu

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

Neděle 30. září 2018 v 11.00 hod.

Kategorie – ženy, muži, veteráni, junioři, juniorky
Trať – délka 8 km, převýšení 480 m, povrch terén, asfalt, schody
Startovné – 80 Kč
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 Mach. 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 .
Restaurace „Machovský hostinec“
pořádá
v neděli 30. září od 11 hod.
na parkovišti za nákupním střediskem
GRILOVÁNÍ KLOBÁS a PEČENÍ VEPŘOVÉ KÝTY

8. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 20. října 2018 (sobota)
Stanoviště:

BĚLÝ
u bývalé váhy
NÍZKÁ SRBSKÁ u hasič. zbrojnice
pod Hubkovými
MACHOV
proti Lokvencovým
na náměstí
MACHOV. LHOTA u hasič. zbrojnice

Vybírané nebezpečné odpady:










oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
pneumatiky (osobní)
 (elektrospotřebiče) – viz. Poznámka

9,25 – 9,40 hodin
9,55 – 10,10 hodin
10,15 – 10,30 hodin
10,35 – 10,50 hodin
10,55 – 11,15 hodin
11,20 – 11,35 hodin

Poznámka:

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky lze celoročně odevzdávat na sběrném místě v nákupním
středisku v Machově (zadní rampa), elektrospotřebiče proto budou odebírány
pouze ve výjimečných případech jako zpětný odběr – proto je nepoškozujte a
neodebírejte z nich žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !
Přineste nám svůj odpad! Chraňte naše životní prostředí!
: 493 646 750 fax:493 646 770

Svoz objemného odpadu je připraven na termín 10. 11. 2018.
(podrobnosti v příštím Machovském zpravodaji)

9. Pozvánky na kulturní akce

MKMM z.s., nezisková organizace, Hronov
vás zve

na tanečně-poslechový Večer

plný hudby

hraje Martin Chik z Prahy se svojí kapelou
(vystupoval minulý rok se skupinou Domamazec U Lidmanů ve Lhotě)

sál Obecního domu v Machově
sobota 27. října 2018 od 19,30 hod.
vstupné bude použito ve prospěch dobročinné sbírky

10. ZŠ a MŠ Machov informuje
A je tady třetího září. Všichni žáci nastoupili opět s velkým nadšením do škol. Poprvé
vyrazilo také i jedenáct prvňáčků, kteří mají před sebou dlouhou cestu. Přejeme jim, aby se jim v té
naší machovské škole líbilo po celých devět let, které mají před sebou.
Prvňáky připraví paní učitelka Mgr. Helena Martincová, třídní učitelkou druháků a třeťáků
bude i letos paní učitelka Blanka Plná. Čtvrtý a pátý ročník jsme rozdělili z důvodu navýšení počtu
žáků v těchto třídách. Čtvrťáky povede paní učitelka Mgr. Gabriela Nawrat a o páťáky se bude starat
nová paní učitelka PaedDr. Ivana Soldánová. Také v družině čeká na děti letos změna. Po roce se
k nám do pedagogického sboru vrátila Bc. Jitka Hrubá, která si pro děti připravila zajímavý a bohatý
program.
Na prvním stupni máme nyní 55 žáků, což je o 9 dětí více jak v loňském školním roce. Máme
radost! Také na druhém stupni se počet dětí navýšil, a to na 51. V šestém ročníku je třináct žáků, jejich
třídní je paní učitelka Bc. Petra Bornová Řehounková. Stejný počet žáků je i v sedmém ročníku, jejich
třídní je pan učitel Mgr. Jan Nawrat. Osmý ročník, také se třinácti žáky, si již třetím rokem povede
paní učitelka Bc. Anna Laslettová , která nastoupila v září opět do školy. Studuje na Pedagogické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dvanáct deváťáků bude na vstup do středoškolského
vzdělávání připravovat třídní učitelka Ing. Bc. Hana Lelková.
Nesmím také zapomenout na naše loňské deváťáky. Zasílaná výsledková data Vám poskytnou
možnost porovnání výsledků žáků naší školy, kteří se zúčastnili jednotných přijímacích testů
s celorepublikovým průměrem. Z dat je možné získat porovnání výsledků žáků naší školy ve
zkouškách z matematiky a českého jazyka. Jak je z následující tabulky zřejmé, tak se naše děti ve
výsledcích pohybovaly vysoce nad republikovým průměrem. Děkujeme Vám a přejeme hodně
úspěchů v nadcházejících letech studia na středních školách, které jste si vybrali.

Ani letos nezapomínáme na to, že škola a výuka musí být pro Vás žáky zajímavá a pestrá.
V letošním školním roce navážeme mezinárodní spolupráci se zástupci Národního parku Stolové hory.
Již příští týden navštíví žáci 1. a 2. stupně Karłów a za doprovodu zkušených polských průvodců si
přiblíží krásy a taje zdejší přírody.
Do ročního plánu jsme také zařadili, kromě pravidelné výuky, i spoustu dalších akcí –
exkurze, besedy, výlety a projekty zaměřené na poznávání blízkého okolí. Celý měsíc říjen věnujeme
projektu „100 let republiky“. Už v říjnu budou starší školáci obhajovat prvenství v soutěži „Co víš o
česko - polském pohraničí“, pod vedením pana učitele Jana Nawrata.
Reprezentace školy v různých soutěžích čeká na žáky po celý školní rok. Rádi bychom
navázali na úspěchy z loňska.
Nezapomeneme také na různá divadelní představení, sportovní soutěže, exkurze v rámci volby
povolání a environmentální výchovy. Opět spolupracujeme s příspěvkovou organizací Dům dětí a
mládeže Domino Hronov. Na stránkách školy v hlavním menu přibyla nová záložka Kroužky. Po
kliknutí na záložku budete přesměrováni na webové stránky s nabídkou zájmových kroužků pro ZŠ
Machov.
Nesmím zapomenout také na naše nejmenší děti. V současné době máme mateřskou školu
plně obsazenou. 22. září oslaví již 60 let od svého založení. Chceme pro naše děti kompletně
zrekonstruovat školní zahradu, kterou jsme museli dočasně z technických důvodů uzavřít. Chystáme
také další drobné kosmetické úpravy, které bychom rádi rodičům představili na Dni otevřených dveří.
Pokud budete mít zájem, navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme.
Děkujeme rodičům, školské radě, starostovi a členům zastupitelstva městyse Machov,
spolkům a občanům za podporu a dobrou spolupráci.
Ing. Bc. Hana Lelková

ZŠ a MŠ oznamuje, že podzimní sběrový týden se uskuteční ve dnech od 8. října do 14.
října. Sběr můžete dávat do vchodu u sboru CČSH. Pokud nemůžete sběr do školy dopravit,
zavolejte na tel. číslo 491 547 195 nebo na mobil 775 909 703 a my si u Vás sběr
vyzvedneme.
ZŠ a MŠ nabízí k odkoupení za symbolickou cenu 80 Kč starší set školní lavice a dvě židle.
Možný také jednotlivý odběr. Volejte na tel. číslo 491 547 195 nebo na mobil 775 909 703.

11. Oslavy 100 let státnosti 1918 – 2018 v Polici n. M.
Oslavy 100 let státnosti 2018-2018 v Polici nad Metují ve středu 24. 10. 2018
17:00 hod. - Zasazení „Lípy republiky“ v Bezděkových sadech
17:30 hod. – Uctění památky padlých v 1. světové válce před radnicí a následně
na hřbitově – hymna, ostrostřelecká salva
18:30 hod. – Slavnostní komponovaný večer v Kolárově divadle
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