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1. Informace starosty
Vážení občané,
ani jsme se nenadáli a máme léto u konce. Stejně rychle utekly školákům prázdniny a začal nový
školní rok. Do první třídy nastoupilo 9 prvňáčků, rovněž učitelský sbor doznal několika změn.
Celkově teď má naše škola 85 žáků. Přes prázdniny probíhaly ve škole některé úpravy a opravy, mimo
jiné se podařilo vymalovat chodby a schodiště. Přeji všem školákům, aby se jim ve škole líbilo a
získali spoustu nových vědomostí. Také učitelům přeji hodně sil a trpělivosti při výuce i výchově dětí.
Začátek září však v Machově nezačal moc dobře. V Řeřišném došlo 6. 9. k požáru domu,
u kterého v nočních hodinách zasahovaly jednotky profesionálních hasičů i dvou dobrovolných sborů.
Při jejich příjezdu však již hořela celá střecha a hasiči se tak soustředili už jen na zabránění šíření
požáru na další objekty. V souvislosti s touto událostí bych zde chtěl veřejně ocenit práci zejména
dobrovolných hasičů, kteří svoji činnost vykonávají ve svém volném čase a nasazují své životy a své
zdraví pro záchranu životů a majetku nás všech bez nároku na jakoukoliv odměnu. Právě zásah
v Řeřišném se neobešel bez zranění některých hasičů, jež naštěstí nebyla vážná. Stejně tak zaslouží
ocenění práce s mládeží, kdy zdejší členové SDH vychovávají další generace dobrovolných hasičů.

Další nepříjemná zpráva se v průběhu září objevila v souvislosti s hospodařením v místních
lesích. Ve dvou lokalitách se objevil ve větším množství kůrovec a musí tak dojít k vykácení porostů
v místech, ve kterých s tím lesní hospodářský plán nepočítal. Konkrétně se jedná o nutnost vytěžit cca
50 m3 napadených stromů pod Borem a stejné množství ve Rzu v Nízké Srbské. Na druhou stranu se
lesního hospodářství v rámci DSO Lesy Policka týká jedna pozitivní zpráva, a tou je pořízení nového
traktoru (cena přes 1 mil. Kč) za přispění dotačních prostředků EU.
Pokud jde o investiční akci dobudování kanalizace v obci, práce dospěly během září do samého
závěru. Byla dobudována stoka A6 v oblasti křižovatky v Nízké Srbské a rovněž byly zhotoveny
poslední veřejné části domovních přípojek v různých částech obce. Firma Strabag pak v rámci
uvedené akce zhotovila nové asfaltové povrchy krajské komunikace v Machově nad náměstím a po
Machovské Lhotě. Ještě nás čekají povrchové úpravy většiny místních komunikací a dále úpravy
některých soukromých pozemků dotčených stavbou. Momentálně rovněž probíhají prohlídky všech
kanalizačních stok a sepisují se závady, které by ještě dodavatelská firma měla odstranit do data
převzetí stavby investorem, případně do doby kolaudace díla. Dostavba kanalizace sice nyní fyzicky
končí, ale tím však nekončí administrativní část celé akce, která je v mnoha případech mnohem
složitější než samotné budování. V následujících měsících musíme připravit vše pro kolaudaci díla,
připravit podklady pro Závěrečné vyhodnocení akce se SFŽP ČR a dotáhnout investici do úspěšného
konce i z hlediska financování. Neméně náročné pak bude zavedení stočného, které musí být dle
podmínek SFŽP ČR vybíráno od všech majitelů nemovitostí připojených na ČOV Machov od 1. ledna
příštího roku. Osobně si myslím, že dostavbou kanalizace v Machově jsme učinili obrovský krok
kupředu z pohledu ochrany životního prostředí v obci a to, že se při dobudování kanalizace podařilo
zrekonstruovat poměrně velké úseky vodovodního řadu a opravit řadu komunikací, je bonusem navíc,
se kterým se původně ani nepočítalo. Doufám, že vybudované dílo bude dobře sloužit nejen nám, kteří
jsme museli v průběhu uplynulého roku snášet při stavbě kanalizace spoustu nepohodlí a omezení, ale
i dalším generacím obyvatel našeho městyse.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 8. 2015 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.068 obyvatel. V průběhu srpna –- se přihlásil
1 občan
-- odhlásili se
2 občané
- zemřel
1 občan.

Společenská kronika
V měsíci září 2015 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Hedwiga
Bittnarová z Machova – dožila se 90 let. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.

Poděkování
Jménem zarmoucené rodiny bychom chtěli poděkovat všem, kteří se přišli rozloučit s paní
Gabrielou Dostálovou. Zároveň děkujeme za velkou účast, projevy upřímné soustrasti a květinové
dary.
Rodina Dostálova z Machovské Lhoty

Nabídka kominických služeb
Městys Machov ve spolupráci s kominíkem Jiřím Meierem nabízí občanům čištění (vymetení)
spalinových cest před topnou sezónou. V případě zájmu je možné provést i kontrolu spalinových cest
dle NV č.91/2010. Čištění by mělo být prováděno při sezónním provozu 2x ročně a při celoročním 3x.
Kominické služby si můžete objednat na termín 8. - 10. 10. 2015 na telefonních číslech 724 926 819
nebo 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 Machova pro rok 2016 v prodeji
Upozorňujeme všechny občany, že stolní kalendář s historickými fotografiemi Machova a okolí
je již v prodeji na úřadu městyse, v potravinách Rýgl, u pana Maryšky (kadeřnictví + zmrzlina)
a v restauraci U Lidmanů. Kalendář byl připraven ve spolupráci městyse Machov, pana Jana Stillera
a spisovatelky Evy Koudelkové. Prodejní cena kalendáře je 100,- Kč.

Zpracování lesních hospodářských osnov pro vlastníky lesů do 50 ha
Rada města Náchoda vydala nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
pro vlastníky lesů o výměře do 50 ha. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro
všechny lesy o výměře do 50 ha ve vlastnictví fyzických i právnických osob s výjimkou těch, kteří si
zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
Vlastníci lesů mají právo v termínu do 30. 11. 2015 oznámit MěÚ Náchod, odboru životního
prostředí, své hospodářské záměry a požadavky na zpracování lesní hospodářské osnovy. Vlastník
lesa, pro kterého bude zpracována lesní hospodářská osnova, si ji bude moci převzít v termínu
vyhlášeném veřejnou vyhláškou.

Inzerce
Hledám pronájem chalupy nebo bytu se zahradou v Machově či v Machovské Lhotě.
Hana Wójciková, tel.: 605 356 268

Sběr starého papíru
Vážení občané, oznamujeme Vám, že ve dnech od 5. října do 12. října 2015 opět organizujeme
sběr starého papíru. Sběr můžete v těchto dnech dávat do vchodu CČSH. ZŠ a MŠ Machov

3. Stomatologická pohotovost v říjnu 2015
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci říjnu 2015 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
3. - 4. 10.
MUDr. Kubec , ZS Police n.M.
491 543 398
10. - 11. 10.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
17. - 18. 10.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
24. - 25. 10.
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
603 479 084
28. 10.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
491 524 334
31.10. - 1. 11.
MDDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466

4. Kulturní a sportovní akce
Září: 27.9. - Běh na Hejšovinu – závod Českého poháru v bězích do vrchu – nám. Machov
Říjen: 11.10. - Borský kros – 44. ročník, pořádá BKL Machov
16.10. – Jakub Smolík – koncert v Hronově v Jiráskově divadle v 19 hod.
20.10. – Taje Thajska – přednáška manželů Motani – divadlo Police n.M. v 18 hod.
30.10. – Dabing Street – Divadlo Opatovice – Kolárovo divadlo Police n.M. v 19 hod.

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 26. 8. 2015 se uskutečnilo 5. veřejné zasedání zastupitelstva a následně i pracovní porada
starosty se zastupiteli. Na programu veřejného zasedání byly následující záležitosti:
- rozpočtová opatření č. 2/2015 a 4/2015,
- Dodatek č. 5 k SOD s firmou Pohl (páteřní kanalizace),
- Dodatek č. 1 k SOD s firmou Pohl (veřejné části přípojek),
- schválení finančních darů pro BKL Machov a FO Jiskra Machov – finanční prostředky
z celostátního výnosu loterií.

Na programu pracovní porady byly zejména následující záležitosti:
-

informace o průběhu prací na projektu „Dostavba splaškové kanalizace ….“,
rozhodnutí o pořádání obecního plesu 2016,
stavba zvoničky v Bělém – informace,
projednání žádostí o veřejnou finanční podporu – BKL,
pozvánka na dožínky do partnerské obce Radków,
informace o setkání rodáků Lhoty,
žádosti o odprodej pozemků – rekreační chaty na lesních pozemcích městyse a další.

6. MAS Stolové hory a její přínosy regionu
Do místní akční skupiny Stolové hory se spojilo od roku 2012 celkem 58 místních
partnerů z řad podnikatelů, živnostníků, škol, dobrovolných svazků, neziskových organizací
a obcí. Smyslem našeho snažení je rozvíjet region po jeho společenské a kulturní stránce,
zvyšovat kvalitu, přínos a dostupnost inovací pro zemědělství, podnikání a veřejnou správu
pomocí komunitního plánování metodou LEADER. Během krátké existence spolku, jehož
hlavním smyslem je přinést finance z Evropské unie do regionu, nebylo možné v období 2007
– 2013 tyto finance čerpat, a proto MAS pomáhala regionu pouze malými příspěvky
a podporovala lokální akce. Situace se ale obrací k lepšímu, přísun financí z operačních
programů EU z nového programu do roku 2020 se blíží a MAS Stolové hory dospěla
od počátku roku 2015 k velkému rozvoji a připravenosti. Náš spolek pracuje na získání
oprávnění čerpat finance a spolu s ostatními MAS v České republice soutěží o jejich alokaci.
Dopředu je nám přislíbena částka kolem 95 milionů Kč pro náš region. Čerpat budeme
z operačních programů IROP, PRV, OP Z a OP ŽP. Více se dozvíte na našem webu www.masstolovehory.cz nebo nás kontaktujte na emailu masstolovehory@gmail.com pro více informací.
Získat peníze na Váš projekt je s pomocí MAS jednodušší, než si myslíte. Stačí jen spojit
myšlenku s možnostmi, které Vám Evropská unie nabízí a projektový záměr je na světě. Díky
spolupráci obcí a osob, které v obcích žijí, obnovujeme region stolových hor a pracujeme
na tom, aby bylo Náchodsko, Hronovsko a Policko tím nejlepším místem pro život.
Kateřina Kapková, manažer MAS Stolové hory, z.s.

7. Informace z DSO Lesy Policka
Během měsíce září Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka, jehož členem je i městys Machov,
dokončil poslední projekt spolufinancovaný z programů EU, a to pořízením universálního kolového
traktoru s lesnickou nástavbou. Jednalo se o zkrácené kolo na dočerpání peněz z Programu rozvoje
venkova přímo určené na lesní techniku.
Celý projekt byl symbolickou tečkou za uplynulým programovacím obdobím EU, kdy jsme
čerpali peníze do lesních majetků, kde se jen dalo. V lesní technice jsme pořizovali techniku počínaje
menšími stroji pro obce až po vyvážecí vlek s hydraulickou rukou, nebo příkopové rameno a nakonec i
zmíněný traktor. Nešlo ale vždy pouze jen o lesní techniku. V Polici nad Metují proběhla rekonstrukce

lesoparku s výstavbou altánu na Strážnici, výměnou zábradlí a umístěním mobiliáře ve spodní části
lesoparku. Dalším větším projektem byla oprava lesní cesty v Nízké Srbské ve Rzu, nebo zalesnění
zemědělských pozemků v katastru Bělého. Pro Českou Metuji se podařilo sehnat peníze na obnovu
lesních porostů po větrné kalamitě Kirill .
V uplynulém období jsme finanční zdroje využili nejen pro vlastní hospodaření sdružených obcí,
ale i pro zlepšení takzvané společenské funkce lesa.
Na přelomu měsíce září a října se otevírá první kolo dotací na nové pětileté období 2015-2020.
Pravidla na čerpání peněz se změnila vlivem menšího finančního objemu pro lesnictví. I tak
připravujeme další projekty v oblasti, kde jsou na lesních majetcích největší problémy, což je stav řady
lesních cest. Rekonstrukce lesní cesty v Machově na Bor, rekonstrukce lesní cesty na Žděřině a oprava
některých úseků v Maršovském údolí je jen krátkým výčtem těch nejpotřebnějších oprav. Protože se
jedná o nákladné akce, je využití dotačních programů nutností.
Připravujeme i výstavbu mobiliářů na různých místech sdružených obcí, nebo seminář o zákonu
s názvem Nařízení o dřevě - především pro menší vlastníky lesů .
Mimo čerpání peněz z dotačních titulů pro vlastní hospodaření DSO Lesy Policka nabízí toto
sdružení ostatním vlastníkům lesů spolupráci jak s prodejem dřeva z jejich lesů, nebo při správě jejich
lesních majetků - např. poradenství při lesním hospodaření i při čerpání různých dotačních titulů.

Luboš Binar, výkonný ředitel DSO Lesy Policka

8. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 17. října 2015 (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.
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!
: 494 629 050 fax:494 629 070

Svoz objemného odpadu je připraven na termín 7. 11. 2015.
(podrobnosti v příštím Machovském zpravodaji)

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

19. ročník běhu do vrchu

BĚH NA HEJŠOVINU
SZCZELINIEC WIELKI
součást Českého poháru v běhu do vrchu

Neděle 27. září 2015 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 po obědě country kapela D o m a m a z e c

10. Borský kros 2015

11. Burza sběratelů – hostinec u Lidmanů 10.10.2015

12. Postřehy a připomínky úřadu – odpadové hospodářství,
pobíhající psi
Sběr elektrospotřebičů.
Trvale lze ve sběrném místě v Nákupním středisku v Machově odevzdat veškeré vysloužilé
elektrospotřebiče, elektrozařízení a elektronářadí včetně baterií, monočlánků, nerozbitých zářivek,
sodíkových výbojek, úsporných žárovek a elektrohraček, a to v průběhu celého roku. Po předchozím
kontaktování pracovníka úřadu městyse jej od Vás převezmeme ve skladu Nákupního střediska
v Machově (vchod vzadu z rampy) po celý rok každý týden ve dnech pondělí od 8°° do 17°°hod. a
úterý až čtvrtek od 8°° do 14°°hod.
Drobný elektroodpad lze dále odložit do kontejneru v Bělém (u bývalé váhy), popřípadě do boxu
v nákupním středisku (ve vestibulu před vchodem do prodejen), nebo boxu ve vestibulu úřadu.
Sběr starého ošacení.
Obdobně jako elektrospotřebiče lze v tomto sběrném místě odkládat i staré ošacení, lůžkoviny,
polštáře a přikrývky, obuv, hračky, knížky a domácí potřeby (nádobí). Tento materiál zde sbíráme pro
občanské sdružení Diakonie Broumov.

Sběr tříděného odpadu
Sběrná místa (hnízda) jsou rozmístěna ve všech částech obce, jejich další rozšíření prozatím
neplánujeme. Prosíme Vás, abyste do kontejnerů umisťovali pouze odpad, který je uveden na
samolepkách.
Upozorňujeme, že do bílého skla nepatří tabulové sklo, tj. sklo z okenních výplní, jedná se o barevné
sklo. Nepatří sem také drátové sklo, lepené sklo + autoskla, zrcadla, žárovky aj., jež obsahují příměsi,
které z nich nelze odstranit a pro recyklaci skla se již nehodí. Ty bohužel i nadále skončí na skládce,
takže je odhazujte do své popelnice. To platí i o keramice a porcelánu.
Stále prosíme, abyste do kontejnerů na papír neodkládali celé prázdné krabice. I jedna nesložená
nebo nesešlapaná krabice dokáže kontejner zaplnit a ostatním nezbývá nic jiného než odložit papír
vedle kontejneru a ponechat ho na dešti. Takže, znovu Vás žádáme, krabice před uložením do
kontejnerů nejprve rozložte, popř. sešlapejte.
Rovněž tak plastové láhve – před odhozením do kontejneru je potřeba je sešlápnout.
Likvidace biomasy ze zahrádek
V případě likvidace biomasy ze zahrádek upřednostňujeme domácí kompostování na vlastní
zahradě – nemusíte nic převážet, takže vás to vyjde nejlevněji.
Drobnou biomasu (trávu, natě a stonky rostlin - ne větve keřů a stromů!) lze odvézt na obecní
kompostovací místo za kravínem v Machovské Lhotě. Kompostovací místo není zařízeno
na likvidaci velkého množství biomasy, takže sem nelze vozit trávu z velkých zemědělských ploch.
Větve stromů a keřů, pokud máte tu možnost, můžete spálit doma v kotli po předchozím rozřezání
nebo naštěpkování. Městys Machov nabízí za 100,-Kč na den zapůjčení malého štěpkovače.
Větve lze také odkládat na sběrné místo u ČOV Machov. Sem zase nelze odvážet trávu.
Prosíme Vás o respektování výše uvedeného - tráva a drobná biomasa ke kravínu v M.Lhotě a větve
k čistírně odpadních vod do Nízké Srbské.
Žádáme Vás, abyste tuto biomasu neodkládali do kontejnerů u hřbitovů, ty jsou určeny pouze
na hřbitovní odpad!
Rovněž tak žádáme majitele nemovitostí podél vodních toků, aby posečenou trávu neodhazovali
do potoka ani neskladovali přímo na břehu, zanáší se koryta toků a při povodních to může způsobit
zbytečné problémy.
Volné pobíhání psů
Znovu žádáme držitele psů, aby si je hlídali a zamezili jejich volnému pobíhání po veřejných
pozemcích. V této souvislosti upozorňujeme, že stále platí Obecně závazná vyhláška městyse Machov
z r. 2002, která vlastníku (držiteli) psa ukládá, aby zajistil, aby pes nepobíhal na veřejném prostranství
bez doprovodu, aby zabránil vstupu psa na místa určená pro hry dětí, aby při pohybu na veřejném
prostranství měl psa na vodítku. Pokud je pes na volno, aby měl náhubek a byl pod kontrolou držitele.
Držitel psa by měl také odklízet neprodleně exkrementy způsobené drženým psem na veřejném
prostranství.
Děkujeme za respektování výše uvedených pravidel a požadavků.
Za úřad městyse Machov – Ing. Kryl
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