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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto měsíci se na celém území republiky uskutečnily volby do krajských zastupitelstev
a v některých volebních okrscích i volby do Senátu Parlamentu ČR. Ve volebním okrsku Machov jsme
absolvovali oboje tyto volby, přičemž do Senátu proběhly dvě volební kola. S kompletními výsledky
se každý mohl seznámit v různých médiích, volební výsledek v našem okrsku je vyvěšen na úřední
desce a zveřejňujeme jej i v tomto zpravodaji. Volební výsledky jsou nyní samozřejmě předmětem
různých diskusí, někomu se líbí, někomu nelíbí, jak už to při každé volbě bývá. Pokud se ale jakákoliv
kritika ozývá z úst těch oprávněných voličů, kteří volit nepřišli, nezbývá než jim připomenout, že je to
pro ně ponaučení pro příště, aby svůj názor přišli vyjádřit oficiálně do volební místnosti. Volební účast
v Machově mírně přesáhla celostátní průměr, nijak jsme tedy ani v tomto směru u nás nevybočili.
V předchozích vydáních zpravodaje jsem se několikrát zmiňoval o situaci ohledně zbořené zdi
katolického hřbitova v Machově a vysvětloval, co v této věci může městys Machov udělat. Protože se
stále objevují názory spoluobčanů, že obec problém neřeší, pokusím se to znovu vysvětlit. Majitelem
pozemku hřbitova i hřbitovní zdi je farnost Police nad Metují. Městys Machov pouze ze zákona
vykonává funkci správce pohřebiště. Po vzniku škodní události, kterou bylo skácení části obvodové
zdi hřbitova, bylo na polické farnosti, aby ve věci činila příslušné kroky a zejména uplatnila náhradu
škody u pojišťovny. Bohužel zde došlo k jistému zanedbání problému, situaci poté neřešili ani
památkáři, protože hřbitov není zapsán na seznamu památek. Následně pan farář onemocněl a k řešení
škody nedošlo ani na farnosti, ani věc nebyla postoupena na biskupství do Hradce Králové. Protože
nám ale stav hřbitova není lhostejný, neboť je z morálního hlediska i zájem obce, aby zde bylo vše
v pořádku, oslovil jsem minulý měsíc kancléře Biskupství Hradec Králové Mons. Pavla Boukala
a začal jsem problém řešit přímo s ním. Podařilo se mi domluvit návštěvu pracovníků stavebního
odboru biskupství p. Kábrta a p. Uhlíře, kteří se na vlastní oči přesvědčili o rozsahu škody způsobené
vlivem přírodních živlů – vody, mrazu, větru a tlaku terénu na hřbitovní zeď. Po složitém jednání
a několika následných telefonických rozhovorech se podařilo v tomto měsíci uplatnit škodu
u pojišťovny a je naděje na plnění pojistné události z pojistky biskupství. Machov již navštívil
i zástupce pojišťovny a přislíbil urychlené rozhodnutí o likvidaci škody. Po dalším jednání
s pracovníky biskupství bylo dohodnuto, že počkají na výši náhrady škody a poté bude následovat
schůzka se zástupci městyse Machov, na které by bylo rozhodnuto, jak která strana přispěje k obnově
zdi. Součástí jednání bylo i vypracování opětovné žádosti městyse Machov o převzetí hřbitova,
přilehlých pozemků i příjezdové komunikace do majetku městyse tak, aby v budoucnu Machov mohl
investovat do údržby těchto nemovitostí. Minulá naše žádost bohužel zůstala bez odezvy. Rádi
bychom vyasfaltovali příjezdovou komunikaci a zřídili i malé parkoviště pro několik aut v těsné
blízkosti hřbitova. Jestli se ale vše podaří zrealizovat tak, jak píšu, závisí momentálně zejména
na postoji a vstřícném jednání římskokatolické církve, ať už jde o Biskupství v Hradci Králové,
či o Farnost v Polici nad Metují.
Dalším závažným problémem, který se táhne už řadu let a o kterém jsem informoval v minulém
zpravodaji, je soudní spor se SFŽP ČR o náhradu 18,5 mil. Kč úroků z prodlení se splácením půjčky a
vratky dotace na stavbu ČOV a kanalizace v minulosti. U Okresního soudu v Náchodě proběhlo další
jednání v úterý 9. října, kterého jsem se zúčastnil společně s naším advokátem JUDr. Seifertem. Ani
tentokrát však soudkyně nedospěla k závěrečnému rozhodnutí a odročila spor na 6. listopadu s tím, že
si ještě vyžádá stanoviska ke splácení dluhu městysem Machov u Finančního úřadu v Náchodě. Pro
jednání soudu máme zpracovaný návrh na rozhodnutí, ve kterém obhajujeme jednak promlčení
podstatné části uvedeného dluhu a navíc požadujeme zamítnutí celé žaloby SFŽP ČR z důvodu, že
celá věc již byla jednou pravomocně rozhodnuta v řízení před jiným orgánem (Ministerstvo financí).
Toto naše stanovisko dokládáme i judikaturou v obdobném sporu. Nakolik ale náš návrh bude soudem
akceptován, uvidíme na příštím jednání, o kterém budu samozřejmě opět informovat ve zpravodaji.
Závěrem bych vás všechny rád pozval na divadelní představení „Strašidlo cantervillské“, které
v Obecním domě v Machově sehrají ochotníci z Dobrušky a okolí. Přijďte se odreagovat a pobavit při
komedii, kterou na motivy hry Oscara Wilda nastudoval divadelní soubor F.A.Šubert a svoje umění
předvede v sobotu 3. listopadu v 17 hodin. Věřím, že představení bude mít stejný úspěch, jako měly
v minulých letech komedie v podání ochotníků z Police n.M., Červeného Kostelce či z Meziměstí.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle dostupné evidence úřadu městyse k 30. 9. 2012 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 078 obyvatel. V uplynulém období: se narodili 4 občánci
přihlásil se 1 občan
zemřeli
2 občané
odhlásili se 4 občané.

Společenská kronika
V měsíci říjnu 2012 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Alžběta
Babušíková 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.

Nabídka kominických služeb
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům, kteří nestihli říjnový termín, že si mohou
prostřednictvím úřadu objednat kominické služby včetně vyhotovení revizní zprávy. Kominické práce
provede firma Habr z Náchoda, jeho další návštěva v Machově je dohodnuta v termínu 29.-30.11.
Objednávky přijímá p. Renata Thérová osobně v úředních hodinách úřadu, nebo telefonicky na
tel.č. 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.. v polovině listopadu, jeho prodejní cena byla stanovena na 75,- Kč.
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.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 15. 10. 2012 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu bylo
projednání následujících záležitostí:
- informace o výsledcích voleb ve volebním okrsku Machov a organizace 2. kola voleb do
Senátu Parlamentu ČR,
- Obecně závazná vyhláška 1/2012 o místním poplatku za odstraňování komunálních odpadů
- Rozpočtový výhled městyse Machov na roky 2013-17
- informace o průběhu soudního jednání mezi městysem Machov a SFŽP ČR
- příprava divadelního představení 3.11. v Machově
- informace o průběhu stavebních prací + výběrové řízení na dodavatele zhotovení instalací
v zázemí Obecního domu v Machově,
- plán zimní údržby místních komunikací pro nadcházející zimní sezonu,
- přidělení dotace na akci „Zateplení ZŠ a MŠ Machov“,
- informace o jednání s Biskupstvím HK ohledně zbořené hřbitovní zdi a ohledně žádosti o
převod hřbitova a okolních pozemků do majetku městyse,
- právní vztah Honebního společenstva BOR k pozemkům v majetku městyse,
- plán finančních kontrol, stav na úseku investic,
- majetkové záležitosti a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Listopad: 3.11. – Strašidlo Cantervillské – divadelní představení DS F.A.Šubert z Dobrušky
v Obecním domě v Machově, 17 hod., vstupné 50,- Kč
4.11. – Bubenický workshop s Davidem Andršem – Kolárovo divadlo Police
10.11. – Martinské trhy v Polici nad Metují.
10.11. – Maškarní rej – Kolárovo divadlo Police od 18 hod. – podmínkou vstupu
je maska – zakončení Polických divadelních her
14.11. – Divoký Madagaskar – diashow cestovatelů Kateřiny a Miloše Motani,
Kolárovo divadlo Police v 18 hod.
17.11. – Cecilské posezení – Obecní dům Machov od 18 hod.
18.11. – Módní přehlídka „Baobab Fashion Show“ – Pellyho domy od 18 hod.
20.11. – Jmenuji se Oliver Tate – komedie USA/GB – kino Police v 19 hod.
23.11. – Na útěku – divadlo Ungelt Praha – Kolárovo divadlo Police v 19 hod.
24.11. – Cvičení s Olgou Šípkovou – Pellyho domy Police od 9,30 hod.

5. Stomatologická pohotovost v listopadu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci listopadu 2012 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
- 3. - 4. 11.
MUDr. Růžička, Poliklinika Broumov
tel. 603 479 084
- 10. – 11. 11.
MUDr. Pastelák, Broumov, Sadová 44
tel. 491 524 334
- 17. - 18. 11.
MDDr. Houštěk, poliklinika Broumov
tel. 602 333 466
- 24. – 25. 11.
MUDr. Neoral, ZS Police n. Met.
tel. 491 541 654.

6. Výsledky voleb ve volebním okrsku Machov
Ve volebním okrsku Machov bylo ve volbách do zastupitelstva kraje a do Senátu
Parlamentu ČR, konaných ve dnech 12.-13.10.2012, zapsáno celkem 894 voličů. Voleb do
zastupitelstva kraje se zúčastnilo 337 voličů, tj. 37,7 %. Voleb do Senátu Parlamentu ČR se
zúčastnilo v prvním kole 316 voličů, tj. 35,35 %.
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje: 1. ČSSD - 72 hlasů, 2. ODS - 44 hlasů, 3. TOP09 - 38
hlasů, 4. Patrioti - 28, 5. Koalice KH kraj - 27, 6. KSČM - 24, 7. Východočeši - 15, 8. ED 11, 9. Změna KH kraj - 10, 10. Suverenita - 7, 11. Pravý blok - 6, 12. Děl. strana - 5, 13.
Česká pirátská - 4, 14. Zemanovci - 4, 15. Svob. občané - 3, 16. VV - 2, 17. Strana
soukromníků – 1 hlas.
Výsledky 1. kola voleb do Senátu P ČR: 1. Franc L. - 57 hlasů, 2. - 3. Pakosta P., Horníková
Z. - 38 hlasů, 4. Domšová V. - 30, 5. Marková S. - 25, 6. Fejfar P. - 23, 7. Štěpán M. - 23, 8.
Klepsa j. - 16, 9. Moldan B. - 14, 10. Hodovalová R. - 13, 11. Štětina J. - 2 hlasy.
V druhém kole parlamentních voleb do Senátu ve dnech 19.-20. 10. 2012 se ve volebním
okrsku Machov zúčastnilo voleb 113 voličů, tj. 12,63%. Platných hlasů bylo 108.
Výsledky 2. kola voleb do Senátu P ČR: 1. Lubomír Franc – 85 hlasů, 2. Soňa Marková – 23
hlasů.

7. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 3. listopadu 2011 (sobota)
Stanoviště:

BĚLÝ
NÍZKÁ SRBSKÁ
MACHOV
MACHOV. LHOTA

u bývalé váhy
u hasič. zbrojnice
pod Hubkovými
proti Lokvencovým
na náměstí
u hasič. zbrojnice

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

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

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

8. Divadelní představení „Strašidlo Cantervillské“
Vážení příznivci kultury a zejména ochotnického divadla,
městys Machov pro Vás připravil další divadelní představení – tentokrát
komedii s názvem „ Strašidlo Cantervillské“ v nastudování divadelního
souboru F. A. ŠUBERT z DOBRUŠKY. Scénář napsal Roman Vencl podle
předlohy hry Oscara Wilda, režie se ujali Václav a Jiří Machovi.
Představení pojednává o tom, co všechno se stane, když se tradice staré
Anglie potkají s moderním životním stylem Američanů – aneb jak vyděsit
strašidlo. Velvyslanec spojených států amerických pan Otis kupuje v Anglii
zámek Canterville. Nic nedá na varování, že na zámku straší duch sira Simona
de Canterville, šlechtice, který zde před třemi sty lety chladnokrevně zavraždil
svou ženu. Moderní Američané přece na strašidla nevěří. Brzy se však
o existenci ducha přesvědčí na vlastní oči. Otázkou zůstává, kdo musí mít víc
pro strach uděláno: americká rodinka, nebo strašlivý cantervillský přízrak?

.

Představení se uskuteční

v sobotu 3. listopadu 2012 v 17,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč.

9. Cecilské posezení

10. Inzerce
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
závod 10, Odborářská 118, Broumov

přijme

SEŘIZOVAČE - OBSLUHU
DLOUHOTOČNÝCH
SOUSTRUHŮ
Požadujeme: vyučení v oboru obráběč kovů,
frézař, nástrojař apod., PRAXE v některém z
uvedených oborů NUTNOSTÍ. Zkušenosti s
přestavbami dlouhotoč.soustruhů (popř. obsluhou
CNC strojů) značnou výhodou, nikoliv však
podmínkou. Trestní bezúhonnost.

Nabízíme: zázemí stabilní prosperující
společnosti, motivující mzdové ohodnocení,
dovolená navíc, příspěvky na stravování.

Splňujete-li uvedené podm ínk y, z ašlete stručný
ž ivotopis na adresu jask ova.b r@koh-i-noor.cz ,
tel. 491 509 211.

11. Svoz velkoobjemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz velkoobjemných odpadů
Kdy :

v sobotu 24. listopadu 2012

Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ................................7,30 – 7,50 hod.
- pod Hubkovými....................................... 7,55 – 8,15 hod.
Machov – proti Lokvencovým (u obecních garáží) ......... 8,20 – 8,40 hod.
- na náměstí ...................................................... 8,45 – 9,15 hod.
Machovská Lhota – u hasičské zbrojnice ......................... 9,20 – 10,10 hod.
Bělý – u bývalé váhy ....................................................... 10,20 – 10,40 hod.
Předmět svozu : - velkoobjemný odpad:

- nábytek, matrace, linolea,
koberce, dřevotříska
 kočárky, objemné hračky
 sportovní potřeby (lyže…)


Další podmínky : - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů, tj. ti, kteří
řádně platí poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je
svoz bezplatný !!!
- odpad nesmí obsahovat větší kovové součásti !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně,
ponechání odpadu na veřejném prostranství bez osobního dohledu je
nepřípustné !!!!!!!!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!
Úřad městyse

12. Běh na Hejšovinu – výsledky
Ve neděli 30. září 2012 se uskutečnil již 16. ročník Běhu na Hejšovinu - součást Českého
poháru běhů do vrchu. Závodu se zúčastnilo 107 závodníků z celé republiky i ze sousedního
Polska, ve vloženém závodě pak dalších 6 dětí. Počasí jako tradičně přálo, takže závodníci i
jejich doprovody si mohli užívat samotného závodu, či jen tak posedět při country muzice
skupiny Domamazec. Poděkování patří všem pořadatelům i sponzorům, kteří se podíleli na
uspořádání tohoto závodu.
Pokud jde o samotné výsledky, vítězi jednotlivých kategorií se stali:
Loko Trutnov
36.22 min.
- junioři: Jan Pavel
- juniorky: Hana Klampflová
Vrchaři Vrchlabí
50.17
- muži A Michal Horáček
Iscarex Č. Třebová 32.22
- muži B Jiří Žák
Technika Brno
33.54
- muži C Aleš Stránský
Iscarex Č. Třebová 34.44
- muži D František Tempír
Sokol Štípy
41.09
- muži E Ludvík Šteinc
AC Vrchlabí
50.33.
Loko Pardubice
37.42
- ženy A Jana Juračková
- ženy B Táňa Metelková
SK Týniště
35.55
- ženy C
Jana Matyášová
Dolní Dobrouč
43.06
- ženy D
Blanka Paulů
Maratonstav Úpice 39.43
- děti
Tomáš Pavel
Atletika Rtyně
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