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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
hlavní událostí měsíce října byly v Machově, stejně tak jako v ostatních městech a obcích
celé republiky, volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Jak volby dopadly v rámci
celé republiky, to jistě většina z Vás již ví ze sdělovacích prostředků. Proto si dovolím
v dnešním Zpravodaji pouze zveřejnit výsledky z našeho volebního okrsku doplněné
o jmenný seznam poslanců zvolených do krajského zastupitelstva za náš okres Náchod.
Komentovat jakkoliv výsledky voleb mi nepřísluší, jen bych tímto chtěl poděkovat všem
zodpovědným voličům, kteří v Machově k volbám přišli. Volební účast necelých 40 % je
proti minulým krajským volbám vyšší a zároveň je na úrovni celostátního průměru. Na
druhou stranu bych jen chtěl připomenout celé řadě občanů, kteří vyjadřují s výsledky voleb
nespokojenost a volit nepřišli, že své názory je příště třeba vyjádřit hlasováním a ne planými
komentáři po skončení voleb. Výsledky hlasování ve volebním okrsku Machov najdete v další
části Zpravodaje.
Kromě krajských voleb bych se zmínil ještě o několika následujících záležitostech
týkajících se života v našem městysu Machov:
- v měsíci říjnu jsme získali další finanční prostředky, tentokrát z rozpočtu Hasičského
záchranného sboru ČR. Konkrétně se jedná o částku 33.740,- Kč, kterou můžeme použít na
neinvestiční vybavení jednotek hasičů v Machově (např. opravy techniky, školení hasičů,
nákup neinvestičního vybavení apod.).
- v říjnu proběhla také jedna z dalších drobnějších investičních akcí – vyasfaltování obecního
prostranství před zvoničkou v Machovské Lhotě a navazující komunikace. Na tuto akci
sdružili své prostředky městys Machov a občané Lhoty bydlící okolo dotčené komunikace.
Pro úřad městyse měla tato akce i jiný význam, než pouhé zaasfaltování části obecní
komunikace. Chtěli jsme si hlavně vyzkoušet technologii ručního asfaltování stříkanou
asfaltovou emulzí (která vychází cenově mnohem lépe než klasické asfaltování) a zejména si
ověřit, zda pracovníci naší údržbářské čety budou schopni tímto způsobem zpevnit i další
místní komunikace v Machově bez pomoci různých dodavatelských firem. Myslím, že
výsledek této zkoušky je celkem dobrý a na jaře se bez obav budeme moci pustit vlastními
silami do dalších podobných menších úseků obecních cest v Machově.
- v uplynulém měsíci bylo rovněž vyhověno podpisové akci části machovských občanů,
ve které požadovali omezení rychlosti na místní komunikaci od provozovny Doldy
k fotbalovému hřišti. Úřad městyse osadil na tuto komunikaci dopravní značky omezující
rychlost jízdy motorových vozidel na 30 km/hod. Všichni víme, že samotná značka některé
řidiče stejně od rychlé jízdy neodradí, takže zároveň přidávám prosbu všem řidičům, kteří tuto
komunikaci využívají, k ohleduplnosti ke spoluobčanům bydlícím v jejím okolí.
- rovněž bych chtěl na tomto místě „poděkovat“, tentokrát ale ironicky. Najdou se mezi námi
i takoví lidé, kterým doslova „není nic svaté“ a drobnými krádežemi ztěžují život svým
spoluobčanům. Tentokrát nemám na mysli krádeže králíků či výpěstků našich zahrádek, ale
krádež jednoho ze symbolů našeho městyse – obecního praporu. Bohužel i ten se někomu
hodil a poslední víkend v září zmizel ze svého místa před úřadem městyse. Po důkladné
prohlídce okolí jsem nalezl pouze žerď, ze které byl prapor sejmut (hřebíčky byly pečlivě
vytahány). Výroba takového praporu není lacinou záležitostí. Nezbývá než popřát novému
majiteli hodně radosti z toho, že mu prapor někde krášlí chatu (jiný účel krádeže mě
momentálně nenapadá).
- a úplně na závěr jedno pozvání pro ty, kteří se nemohli zúčastnit besedy o životě kladských
Čechů, která se konala „U Lidmanů“ 18.10. Součástí besedy byla výstavka starých fotografií
z tzv. Českého koutku v Kladsku připravená panem J. Stillerem. Tyto fotografie můžete vidět
i prvních čtrnáct dnů v listopadu ve vstupní chodbě úřadu našeho městyse.

2. Výsledky krajských voleb ve volebním okrsku Machov
Ve dnech 17. a 18. 10. 2008 se ve volebním okrsku Machov uskutečnily volby do
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s těmito výsledky:
Počet zapsaných voličů
936
Počet voličů, kteří se zúčastnili hlasování
367 tj. 39,21 %
Počet odevzdaných platných hlasů
367
Počet hlasů pro jednotlivé kandidující strany a koaliční seskupení:
ODS
134
36,5 %
ČSSD
101
27,5 %
SNK Evropští demokraté
38
10,4 %
Koalice pro Královéhradecký kraj
30
8,2 %
KSČM
18
4,9 %
Strana zelených
12
3,3 %
Nezávislí
10
2,7 %
Volte Pravý blok
10
2,7 %
Dělnická strana – za zruš. popl. ve zdrav.
6
1,5 %
Volba pro kraj
5
1,4 %
Strana zdravého rozumu
1
0,3 %
SDŽ – Strana důstojného života
1
0,3 %
Sdružení pro republiku – RSČ
1
0,3 %.
Do 45-ti členného Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byli z našeho okresu Náchod
zvoleni následující poslanci:
Lubomír Franc, Broumov, ČSSD
Libor Mojžíš, Žernov, ODS
Vladislav Friml, Velké Petrovice, ČSSD
Josef Šimurda, Náchod, ODS
Aleš Gonák, Horní Radechová, ČSSD
František Vrabec, Jaroměř, KSČM
Rudolf Polák, Jaroměř, ČSSD
Jaroslav Ošťádal, Česká Skalice, KSČM
Jana Třešňáková, Hronov, ČSSD
Jiří Veselý, Broumov, Koalice pro Král. kraj

3. Divadelní představení „Báječná léta pod psa“
Vážení spoluobčané,
městys Machov pro Vás připravil další divadelní představení – tentokrát komedii
Michala Viewegha s názvem „Báječná léta pod psa“ v nastudování Divadelního souboru
Kolár Police nad Metují pod režijním vedením Jaroslava Součka.
V hlavních rolích uvidíte: Jiřího Škopa jako Kvida
Jiřího Trnovského jako Tatínka
Květu Vídeňovou jako Maminku.
V dalších rolích se představí Ivana Richterová, Lenka Voborníková, Filip Kovařík,
Hana Klapkovská, Jan Antl, Petr Scholz, Marek Lacina a Václav Vídeň.
Představení se uskuteční v neděli 9. listopadu 2008 v 16,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově,
vstupné 50,- Kč.
Srdečně zveme a věříme, že se při představení dobře pobavíte a zavzpomínáte
na dobu 70. a 80. let minulého století.

4. Inzerce

KAMENICKÉ PRÁCE
Jiří Smutný

Tel. 603173075
Až 5.000,- Kč měsíčně bez práce. Udělejte ze svého auta, domu, či plotu
reklamní plochu! Tel.: 490 490 390

Dámské a pánské kadeřnictví
Od října 2008
Nově otevřené kadeřnictví v prostorách obecního úřadu Bezděkov nad Metují

nabízí veškeré vlasové služby:
-barvení,melíry,střihy,poradenství,změny vizáže
každý lichý týden v úterý odpoledne pánské kadeřnictví
Na vaší návštěvu se těší kadeřnice Irena Rutarová.
Objednávat se můžete osobně každé pondělí a úterý, nebo na
telefonním čísle 777 567 984

5. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 30. 9. 2008 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 123 obyvatel.V průběhu července 2008: se odhlásily
2 osoby
se narodily
2 osoby
zemřely
3 osoby.

Společenská kronika
V měsíci říjnu 2008 se dožila významného životního jubilea – 80 let - naše spoluobčanka
paní Marta Plná z Machovské Lhoty. Jménem zastupitelstva městyse i jménem všech
spoluobčanů přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
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Konec platnosti některých občanských průkazů
Upozorňujeme, že v letošním roce končí platnost občanských průkazů vydaných
do konce roku 2003. Jedná se o občanské průkazy bez strojově čitelných údajů. Výjimka
platí pro občany narozené před 1.1.1936 – občanské průkazy s vyznačenou dobou platnosti
„bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“ zůstávají nadále platné. O nový
občanský průkaz si můžete na našem úřadě zažádat nejpozději do 30. 11. 2008.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (i ty vydané před rokem 2004) platí po
dobu v nich uvedenou.

Nabídka nové turistické mapy
V těchto dnech byla vydána nová turistická mapa CHKO Broumovsko 1 : 25000, která
velmi podrobně zobrazuje turistické trasy, cyklotrasy i lyžařské trasy v našem okolí (obsahuje
již i nově vytyčené tur. trasy na Bor a do Stroužného). Součástí této mapy je i turistický
průvodce, který popisuje jednotlivé zajímavosti Broumovska a je doplněn např. podrobnými
mapkami skalních měst, lyžařských areálů, uvádí důležitá telefonní čísla a vše je doplněno
řadou fotografií.
Uvedený komplet (mapa + průvodce) je možné zakoupit v omezeném množství i na
úřadu městyse Machov za cenu 100,- Kč.

6. Kulturní a sportovní akce
Říjen: 1.11. – 135 let samostatné školy v Bělém – přednáška P. Zudy na „desítce“ u Laubů
v 18,00 hod., pořádá SDH Bělý.
2.11. – Na salaši draci jsou – divadlo Police n.M. Pohádkový příběh z Valašska pro
děti od 5 let, začátek v15,00 hod.
5.-8.11. – Mezinárodní festival outdoorových filmů na sále Pellyho domů v Polici n.M.
- přehlídka dobrodružných, extrémních sportovních a cestopisných filmů
- katalog je k dispozici v Pellyho domech i na úřadu městyse Machov
9.11. – Báječná léta pod psa – divadelní představení v machovském Obecním domě
v podání divadelního souboru Kolár Police n. Met.
Začátek v 16,00 hod., vstupné 50,- Kč
13.11. – Máj – kino Police n.M. v 19,00 hod. Český historický film na motivy básně
K. H. Máchy. Hrají J. Tříska, J. Kukura, M. Stropnický a další.
15.11. – Rock Machov – Obecní dům Machov od 18,00 hod., pořádá M. Kocián,
vystoupí: Heebie Jeebies, Imodium, 9* mm, Enter, Papaya Tyrkys,
My Own Story, Aroma Lososa
20.11. – Poločas rozpadu – kino Police n.M. – slovenská tragikomedie, 19,00 hod.
21.11. – Jak vykrást banku – divadlo Police n. Met. v 19,00 hod. Komedie v podání
divadelního spolku Jiří z Poděbrad.
22.11. – Cecilská zábava – Obecní dům Machov, pořádá SDH Nízká Srbská,
k tanci hraje P+P Broumov. Vstupné 50,- Kč.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 9. 10. se uskutečnila pracovní porada zastupitelstva městyse. Na programu bylo
projednání následujících záležitostí:
- vývoj daňových příjmů městyse k 30. 9.
- příprava voleb do zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

- posouzení návrhu na směnu pozemků „V Dolích“,
- stav záležitosti s odprodejem obecních bytů v čp. 95 Nízká Srbská,
- záměr vykácení přerostlých tůjí a jejich náhrada jinými dřevinami v ulici pod náměstím
- informace z jednání DSO Policko a DSO Lesy Policka a další.
Dne 23. 10. proběhlo čtvrté letošní veřejné zasedání zastupitelstva městyse – tentokrát
v restauraci U Lidmanů v Machovské Lhotě. Byly zde projednány zejména následující body:
- veřejná vyhláška – schválení územního plánu městyse Machov,
- další postup při prodeji obecního bytu v čp. 95 Nízká Srbská,
- schválení směny a prodeje pozemků okolo kravína v Dolích, odkup pozemku od VaKu,
- postup při schvalování veřejné finanční podpory z rozpočtu městyse sportovním oddílům,
- přijetí dotace od Královéhradeckého kraje na neinvestiční vybavení SDH,
- schválení rozpočtového opatření č. 5 a 6/2008,
- úhrada další části dluhu městyse Machov SFŽP ČR prostřednictvím FÚ Náchod,
- schválení zakoupení sypače (příd. zař. k traktoru) pro zimní údržbu místních komunikací.

8. Sběrné nádoby na drobná elektrozařízení
Upozorňujeme všechny spoluobčany, že ve vstupní chodbě nákupního střediska
i v chodbě úřadu městyse byly instalovány sběrné nádoby nazvané e-box. Tyto nádoby budou
sloužit všem občanům ke třídění již nepotřebných malých elektrozařízení. Kdo se tedy chce
zbavit starého mobilu, kalkulačky, telefonu, drobného počítačového vybavení, discmanu,
MP3 přehrávače, varné konvice a podobných zařízení, může využít právě zmíněný e-box.
Hlavním cílem je usnadnit třídění malých elektrospotřebičů, které často nevhodně končí
v komunálním odpadu. Obsahují zdraví škodlivé látky a je tedy nežádoucí, aby skončily na
řízené skládce. Navíc mohou být tato zařízení recyklována a materiál z nich později znovu
využit ve výrobě. Věříme, že si většina občanů zvykne i na toto třídění další komodity
a napomůže tím k udržení co nejkvalitnějšího životního prostředí.

9. Běh na Hejšovinu – výsledky
Již tradičně poslední neděli v září se uskutečnil v Machově 12. ročník mezinárodního
závodu v běhu do vrchu „Běh na Hejšovinu“. Letos se ho zúčastnilo 72 závodníků v šesti
věkových kategoriích mužů a pěti kategoriích žen. Závod byl letos zařazen i do seriálu
Českého poháru v bězích do vrchu (kategorie A). Mezi účastníky se objevili jak tradiční
účastníci tohoto běhu, k nimž lze zařadit například naši bývalou olympioničku Blanku Paulů,
tak i závodníci, kteří zde byli poprvé. Raritou byla letos účast nejvzdálenější účastnice v celé
historii tohoto běhu – v kategorii žen běžela Kate Trench z dalekého australského Perthu.
Do cíle na vrcholu polské Hejšoviny doběhlo 71 závodníků. Nejrychlejšímu muži Karlu
Šestákovi z Ostravy trvalo uběhnutí osmikilometrové trati 32 minut a 27 vteřin. Mezi ženami
pak byla nejrychlejší Renata Hájková z Úpice v čase 39 minut 17 vteřin.
Vítězi jednotlivých kategorií se stali:
- juniorky: Martina Vévodová (ročník 1990), klub AK Perná
- junioři: Michal Žák (1991), SK Nové Město na Moravě
- muži A: Karel Šesták (1971), X-AIR Ostrava
- muži B: Petr Ulich (1968), MT Nové Město
- muži C: František Kolínek (1956), AK Perná
- muži D: Oldřich Šmída (1948), Maratonstav Úpice
- muži E: Jaroslav Merta (1935), ISCAREX Ústí nad Orlicí
- ženy A: Renata Hájková (1975), Maratonstav Úpice
- ženy B: Alice Piklová (1973), Suš

- ženy C: Blanka Paulů (1954), Maratonstav Úpice
- ženy D: Jaroslava Grohová (1951), TJ Dvůr Králové.
Vydařilo se i počasí a tak mohla po skončení závodu při vyhlašování vítězů hrát country
skupina Pevná vůle přímo před Obecním domem v Machově. Závěrem bychom jménem
pořadatelů (Lhoťáci a městys Machov) chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří poskytli ceny
pro vítěze i různé pozornosti do tomboly. Dík patří hlavnímu sponzoru Veba Broumov a dále
firmám Hašpl hřebíky, Hotárek Náchod, Rygl potraviny, Tuček Machov, Doldy Machov,
pivovarům Trutnov, Broumov a Náchod, Pavel Sauer Lhota a řadě dalším.

10. Výzva ČEZu – ořez větví a kácení dřevin
Společnost ČEZ žádá majitele a uživatele pozemků, nad nimiž je instalováno rozvodné
zařízení el. proudu, aby v termínu od 1. 10. do 15. 11. 2008 provedli ořez větví nebo
pokácení dřevin, rostoucích v blízkosti elektrických rozvodných zařízení v souladu
s energetickým zákonem a zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Ořez je třeba provést tak, aby:
- minimální vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí byla alespoň 1 m u holých vodičů,
0,5 m u izolovaného vedení u ovocných stromů a 0,3 m u izolovaného vedení u ostatních
stromů;
- v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a 7 m na každou stranu od
krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdálenost větví od
vodičů byla 2 m u holých vodičů a u izolovaného vedení u ovocných stromů, 0,5 m u
izolovaného vedení u ostatních stromů.
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11. Inzerce

SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

PRODEJ
originální autodíly * autobaterie
autokosmetika
oleje a chladící kapaliny
kvalitní ojetá auta dovezená ze Švýcarska

PNEUSERVIS
prodej pneumatik a ráfků * seřízení geometrie kol * úschova
sezónních pneumatik

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
* prodej nových vozů Škoda, Peugeot a Toyota (autosalón Broumov) *

Žáci devátých tříd nepřehlédněte ! Den otevřených dveří !

10 x ANO pro Gymnázium Broumov
1. kvalitní všeobecné vzdělání
2. vysoké dotace výuky jazyků
3. kvalifikovaní učitelé
4. rodinné prostředí
5. žádné školné

6.
7.
8.
9.
10.

zvýšená dotace výuky výpoč.techniky
vysoká úspěšnost přijetí na vysoké školy
profesionální přístup – student=klient
úspěchy studentů ve vědomostních soutěžích
výborné výsledky v celostát. testování studentů

Všechny uchazeče o studium na čtyřletém i víceletém gymnáziu zveme
na Den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 29.listopadu od 9 do
12 hodin.
Uchazeči o víceleté gymnázium, kteří v pololetí 5.třídy nemají horší prospěch než 1,2,
budou přijati ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky. Rozhodujícím kritériem pro přijetí
do čtyřletého gymnázia bude průměrný prospěch v 1.pololetí 9.třídy , přihlížet se bude také
k výstupnímu hodnocení ze základní školy a k účasti ve vědomostních soutěžích.
–mkFirma Klapal – Houdkovice nabízí k prodeji :
Krůty, krocany - 58,- Kč/kg
Husy - 120,- Kč/kg
Očištění 120,- Kč. Dovoz do Machova a okolí.
Objednávky na tel.: 494 662 148 nebo mob.: 603 455 521

12.Dotazník – komunitní plánování sociálních služeb na Policku
Vážení spoluobčané,
začátkem listopadu se některým z Vás dostane do rukou anketa, která slouží zkvalitnění
komunitního plánování sociálních služeb na Policku. Otázky v anketě mají za cíl zjistit Vaše
názory, připomínky a podněty k problematice sociálních služeb v Polici n.M. a okolních
obcích. Vyplněním ankety máte možnost se aktivně podílet na budoucí podobě služeb, které
pomáhají všem občanům. Prosíme Vás tedy o pomoc a vyplnění ankety – názor každého
z Vás je důležitý!
Jakékoliv bližší informace k anketě i k samotnému procesu plánování sociálních služeb
Vám poskytne sociální odbor MěÚ Police n.M. na telefonu 491 509 995, nebo e-mailem na
adresách plna@meu-police.cz a kejdanova@meu-police.cz.
Anketní dotazník bude k dispozici na úřadu městyse Machov, v místním obchodě,
v Základní a mat. škole Machov a na místním zdravotním středisku. Vyplněný jej můžete
odevzdat opět na všech těchto místech, případně ho vhodit do poštovní schránky u úřadu
městyse. Je možné ho také odevzdat přímo na sociální odbor MěÚ Police.

13. Uzavření náměstí v Hronově
Upozorňujeme občany, že z důvodu zahájení akce “Revitalizace centra města Hronova”
dochází k úplnému uzavření náměstí v Hronově od 24.10.2008 do 31.7.2009 pro parkování
soukromých vozidel.. Náměstí bude průjezdné, provoz obchodů bude zachován.
Příští číslo vyjde v 48. týdnu 2008. Uzávěrka příspěvků ke dni 24.11.2008
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