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AUTOSERVIS Martin Jokeš, Bukovice 91
a
AUTOSTYL s.r.o. Trutnov, provozovna Bukovice
________________________________________________________________

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) *
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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
uplynulý měsíc se nesl ve znamení dalších intenzivních jednání se společností NOREX
Praha, která kdysi stavěla čistírnu odpadních vod a kanalizaci v Machově. Stále totiž existují
závazky jedné i druhé strany, vyplývající z Dohody o narovnání a soudním smíru uzavřené
v roce 2000 tehdejším zastupitelstvem naší obce. Po dlouhých a složitých jednáních za účasti
právních zástupců obou stran se v minulém týdnu podařilo pokročit o veliký kus dopředu.
Norex konečně podepsal dohodu o bezúplatném převodu pozemků, na kterých je postavena
čistírna, na městys Machov. Tím byla splněna jedna z podmínek zaplacení našeho zbývajícího
dluhu za výstavbu čističky a kanalizace, který činí ještě 2,2 milionu Kč. Nyní je ještě Norex
povinen předat nám zbývající dokumenty – konečnou fakturu, stavební deník a dokumentaci
skutečného provedení stavby. Právní zástupkyně Norexu slíbila dodat uvedené dokumenty
nejpozději do 31. října tohoto roku. Poté bude dlužná částka zaplacena Norexu a konečně
bude ukončen problematický a léta se vlekoucí vztah mezi naší obcí a dodavatelem stavby.
Dalšího obrovského úspěchu jsme dosáhli v jednání s Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje, konkrétně s odborem životního prostředí. Podařilo se nám totiž
získat dotaci ve výši 2 miliony Kč z dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti
vodního hospodářství obcí do 2000 EO“, kterou můžeme použít právě na splácení našich
dluhů vzniklých v souvislosti s výstavbou čistírny odpadních vod a kanalizace v Machově.
Dá se říci, že společně se stejnou dotací získanou už v loňském roce jsme letos schopni
zaplatit dluh jednak už zmiňované společnosti Norex, ale i celou zbývající jistinu půjčky od
Státního fondu životního prostředí ČR, která dle našeho výpočtu, potvrzeného Finančním
úřadem v Náchodě, činí k dnešnímu dni ještě 2,8 milionu Kč. Záměrně zde zdůrazňuji částku
potvrzenou FÚ, neboť SFŽP opět celou věc komplikuje tím, že vyčíslil zůstatek půjčky
zhruba o 1 milion Kč vyšší. Nyní probíhá odsouhlasování jednotlivých plateb a zůstatku
půjčky mezi SFŽP a FÚ.
Pozorní čtenáři, kteří sledují na tomto místě vývoj naší zadluženosti za uplynulé dva
roky, tedy jistě zaznamenali, že celá záležitost se posunula ke svému závěru, pokud jde o
jistiny dluhů. Zatím však bohužel neskončilo soudní jednání o náhradu 18,5 milionu Kč
jakožto úroku z prodlení se splátkami půjčky SFŽP. Okresní soud v Náchodě tuto částku
snížil na 2,7 mil. Kč, obě dvě strany sporu jsme se odvolaly ke Krajskmu soudu v Hradci
Králové a nyní čekáme na nařízení odvolacího jednání. Pokud dopadne dobře i tato poslední
sporná záležitost, mohu zodpovědně prohlásit, že již nic nebude stát v cestě standartnímu
investování do rozvoje naší obce v dalším období.
Z ostatních záležitostí, kterými jsem se já i celé zastupitelstvo zabývali minulý měsíc,
stojí jistě za zmínku následující:
- na začátku září jsem se zúčastnil několika jednání, týkajících se záměru České pošty uzavřít
některé svoje pobočky v menších obcích. Po projednání v našem zastupitelstvu jsme vyjádřili
podporu obcím v boji proti rušení poboček tím, že v místní prodejně byly nějakou dobu
k dispozici podpisové archy petice proti uzavření poboček pošt. S touto peticí navštívil pak
starosta České Metuje ministra pro místní rozvoj pana Čunka. I uvedená akce pomohla
k odložení rozhodnutí ředitele České pošty o uzavření vybraných poboček.
- společně se členem zastupitelstva Ing. Notkem jsme byli přítomni při kolaudaci prodloužení
obecní kanalizace na Záduší. Kolaudace proběhla bez závad.
- v neděli 14.9. jsem se s dalším členem zastupitelstva p. Rückerem účastnil dožínkových
slavností v našem partnerském městě Radkowě, kam na pozvání burmistra p. Bednarczika
přijeli i starostové všech okolních obcí sdružených v DSO Policko. Počasí této akci moc
nepřálo a s tím souvisela i poměrně malá návštěva místních občanů i návštěvníků z českopolského pohraničí.

- v pátek 19.9. jsem byl pozván jakožto představitel našeho městyse na prohlídku
zrekonstruovaného objektu bývalé továrny Veba v Machově. Jeho nový majitel pan Kobelt ze
Švýcarska vynaložil nemalé prostředky do úprav vnějšího vzhledu továrny i do vnitřních
úprav. Musím konstatovat, že ne každá vesnice či město má to štěstí jako Machov, že se
bývalých textilních továren ujal solidní investor a objekty tak nechátrají, ale naopak je
předpoklad dalšího využití. Přínosem bude určitě plynofikace celého objektu, čímž odpadne
jeden velký zdroj znečištění ovzduší v naší obci. Potěšitelná byla i informace pana Kobelta, že
se v dohledné době počítá s využitím části objektu na obnovení textilní výroby, čímž by
v Machově vznikla nová pracovní místa.
- ve středu 24.9. se sešla na úřadu městyse na svém prvním zasedání okrsková volební
komise, která byla ustavena v souvislosti s volbami do krajského zastupitelstva ve dnech 17.18.10.2008. Členové komise složili slib daný zákonem a z jejich středu byl vylosován
předseda komise, kterým se stala Ivana Doležalová, členka našeho zastupitelstva.
- poslední, a to zcela zásadní informací pro další rozvoj naší obce, je zpráva o dokončení
jednání o schválení územního plánu městyse Machov. Ve čtvrtek 25.9. se v Náchodě
uskutečnilo veřejné projednání návrhu územního plánu za přítomnosti zástupců městyse
Machov a dotčených orgánů. Jednání proběhlo tentokrát již bez zásadnějších připomínek a
výsledkem (po nezbytném schválení v našem zastupitelstvu) bude konečně platný územní
plán. Po dvanácti letech tak bylo završeno úsilí o přijetí a schválení tohoto důležitého
dokumentu pro rozvoj naší obce v následujících letech.

2. Svoz nebezpečného odpadu
Kdy a kde: v sobotu 11. října 2008
Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ................. 7,30 – 7,40 hod.
- u hostince …............................. 7,45 – 7,55 hod.
- u Kleinerů (býv. Dřevotvar) …. 8,00 – 8,10 hod.
Machov – proti Lokvencovým …....................... 8,15 – 8,25 hod.
- u býv. hotelu Bor …........................... 8,30 – 8,40 hod.
- na náměstí …...................................... 8,45 – 8,55 hod.
Mach. Lhota - u hasičské zbrojnice …................ 9,00 – 9,10 hod.
- u hostince „U Lidmanů“ …........ 9,15 – 9,25 hod.
Bělý – na mostě pod Kubečkovými …................. 9,35 – 9,45 hod.
- u bývalé váhy …....................................... 9,50 – 10,00 hod.
Předmět svozu : - oleje, tuky, barvy a jejich zbytky vč.nádob, ředidla, lepidla a
pryskyřice, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, léky, pesticidy ...;
- baterie (monočlánky), akumulátory vč. elektrolytu;
- použité (prázdné) tonery z tiskáren;
- zářivky, výbojky (nerozbité), odpad s obsahem rtuti;
- televizory a ostatní elektrotechnický materiál;
- ledničky, mrazničky;
- pneumatiky (pouze z osobních automobilů).
!!! NE ... podlahové krytiny, lepenky, eternit, objemný odpad ... NE !!!
Další podmínky : - pro fyzické osoby s trvalým pobytem a vlastníky rekreačních
objektů v Machově a další účastníky obecního systému likvidace
odpadů, kteří řádně platí poplatek za likvidaci odpadu, je svoz
bezplatný !!!

- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně !!!
Ponechání nebezpečného odpadu na veřejném prostranství
bez osobního dohledu je nepřípustné !!!
- elektrospotřebiče, prosíme, nerozebírejte ani nepoškozujte,
musí být předány svozové firmě v úplném stavu !!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!
Úřad městyse Machov

3. Očkování psů
VŠEM MAJITELŮM PSŮ
Úřad městyse Machov oznamuje, že dne 1.10.2008 (středa) se uskuteční povinné očkování
psů starších 3 měsíců proti vzteklině. Poplatek za očkování ve výši 100,- Kč se platí
v hotovosti na místě.
Očkování se provede následovně :
15,00 – 15,10 hod. – Bělý ( u váhy)
15,20 – 15,35 hod. – Machovská Lhota (u garáží)
15,40 – 16,00 hod. – Machov (náměstí)
16,05 – 16,15 hod. – Nízká Srbská (u býv. prodejny Horka)

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

Růže 2008
- velkokvěté keřové růže pro podzimní výsadbu;
- nabídka 45 odrůd - výhodná cena 38,- Kč/kus;
- prodej po celý týden, včetně soboty a neděle
Václav Šťastný, Machov čp. 14
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5. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 31. 8. 2008 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 126 obyvatel.V průběhu července 2008: se přihlásily
4 osoby
se odhlásila
1 osoba.

Nabídka divadelních lavic
Zastupitelstvo městyse rozhodlo o odprodeji starých divadelních lavic ze sálu Obecního
domu v Machově. K dispozici jsou zde lavice se čtyřmi a s šesti sedadly. Cena byla stanovena
50,- Kč za jednu sedačku – čtyřsedačka tedy za 200,- Kč, šestisedačka za 300,- Kč. Zájemci o
koupi těchto lavic se mohou hlásit na úřadu městyse u ing. Kryla.

Nabídka nástěnných kalendářů na r. 2009
Oznamujeme občanům, že na úřadu městyse je možno zakoupit omezený počet
nástěnného kalendáře „Region Policko 2009“, který je sestaven z leteckých fotografií Libora
Jenky z Police n.M. Na snímcích jsou nezvyklé pohledy na Machov, Machovskou Lhotu,
Bělý i na další obce našeho regionu. Cena kalendáře je 125,- Kč.

Kominické služby
Sdělujeme občanům, kteří mají před topnou sezonou zájem objednat si vyčištění komínů
či jiné služby kominíka, že mohou své požadavky nahlásit na úřadu městyse u p. Thérové.
Kominík bude v Machově k dispozici dne 30. října 2008.

Nové sazby za pronájem tělocvičny
Zastupitelstvo městyse na svém zasedání projednalo rozbory nákladovosti provozu
tělocvičny a na jejich základě rozhodlo o změně sazeb pronájmu tělocvičny na nový školní
rok 2008/2009 (a zejména pro novou topnou sezonu). Občané i různé spolky tedy mají
možnost pronajímat si cvičební hodiny v tělocvičně dle následujících sazeb:
a) mimo topné období:
- místní spolky a občané Machova:
- ostatní zájemci:

b) v topném období:
- místní spolky a občané Machova:
- ostatní zájemci:

dospělí: 80,- Kč/ hod.
děti:
40,- Kč/hod.
dospělí: 100,- Kč/hod.
děti:
50,- Kč/hod.

dospělí: 150,- Kč/hod.
děti:
70,- Kč/hod.
dospělí: 200,- Kč/hod.
děti:
100,- Kč/hod.

Společenská kronika
V měsíci září 2008 se dožila významného životního jubilea 80 let naše spoluobčanka
paní Marie Valterová z Machova. Jménem zastupitelstva městyse i jménem všech
spoluobčanů přejeme oslavenkyni hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
V září bylo uzavřeno jedno manželství (mimo obřadní síň) – pár si nepřeje být jmenován.

Koncem září oslavili významnou událost – zlatou svatbu – manželé Marie a Josef
Weissarovi z Machova. Jménem zastupitelstva a všech spoluobčanů byly popřát manželům
k tomuto významnému výročí zastupitelka Ivana Doležalová a matrikářka Lada Krbová. Ještě
jednou gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších společných let.

6. Kulturní a sportovní akce
Říjen: 2.10. – varhanní koncert J. Uhlíře a japonské sopranistky Michiyo Keiko – kostel
Sv. Václava v Machově, 18,00 hod.
4.10. –„Lhotské struhadlo“ – netradiční lyžařský závod se startem a cílem před
penzionem „U Lidmanů“ ve Lhotě.
15.10. – Běžecké vršky – běžecký závod – hromadný start v 17,00 hod. od provozovny
Doldy v Machově – pořádá Apollo Doldy
17.10. – Manžel pro Opalu – divadlo Police n. Met. – hrají Květa Fialová, Lubomír
Lipský, Naďa Konvalinková a další. Kollárovo divadlo v 19,00 hod.
31.10. – Romeo a Julie – divadlo Police n. Met. – divadelní soubor WOKNO Broumov.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 28. 8. proběhlo třetí letošní veřejné zasedání zastupitelstva městyse, tentokrát
v Bělém „U Laubů“. Na tomto zasedání byly projednány mimo jiné následující záležitosti:
- schválení rozpočtových opatření na rok 2008,
- zamítnutí podílu Machova na realizaci stavby „Cyklostezka Hronov – Petrovičky“,
- přijetí dotace na dokončení územního plánu od Královéhradeckého kraje,
- schválení dodatku k zástavní smlouvě se SFŽP ČR,
- povolení výjimek z počtu žáků v MŠ a v ZŠ Machov,
- stanovení nových sazeb za pronájem tělocvičny,
- záměry pronájmu, prodeje a směny obecních pozemků,
- schválení veřejné finanční podpory ZO Českého svazu včelařů k podpoře léčby onemocnění
včelstev na území obce a prevenci před napadením varroázou,
- rozhodnutí o podpoře (formou petiční akce) obcí, v nichž chce Česká pošta rušit své
pobočky.
Dne 11. 9. se uskutečnila pracovní porada zastupitelstva městyse. Na programu bylo
projednání následujících záležitostí:
- projednání nabídek firmy Beránek na opravy místních komunikací,
- žádost p. Kociána na prominutí poplatku ze vstupného na akci „Rock Machov“
- projednání společných projektů obcí DSO Policko a města Radkow - na údržbu turistických
stezek a dále projektu „Kulinářská setkání a vydání česko – polské kuchařky“
- změna sazeb nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2009,
- odprodej divadelních lavic ze sálu OD,
- příspěvek ZŠ Machov na pořádání Svatováclavské poutě v Machově,
- průběh oprav obecní garáže u čp. 118 + výše rozpočtů na uvedenou akci,
- projednání připomínek občanů i dotčených orgánů ke vzhledu budovaného oplocení
pozemku u čp. 22 Machov,
- žádost o pokácení lip u čp. 17 v Machově,
- podpisová akce místních občanů – žádost o omezení rychlosti na místní komunikaci
od provozovny Doldy k fotbalovému hřišti,
- příprava voleb do krajského zastupitelstva a další.

8. Volby do krajských zastupitelstev
Oznamujeme všem občanům, že volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje se
uskuteční v souladu se zákonem č. 130/2000 Sb. v následujících termínech:
- v pátek dne 17. října 2008 od 14,00 hod. do 22,00 hod.
- v sobotu dne 18. října 2008 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Místem konání voleb ve volebním okrsku Machov je volební místnost, kterou je zasedací
místnost Úřadu městyse Machov, čp. 119. Voleb se zde mohou zúčastnit voliči, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu ve všech místních částech obce Machov (tj. Bělý, Nízká Srbská,
Machov, Machovská Lhota).
Voličům bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství
(platným občanským průkazem či pasem). Volební lístky budou dodány každému voliči
nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Hlasovací lístky může volič obdržet i ve volební
místnosti.
JK

9. Varhanní koncert v kostele sv. Václava
Římskokatolická farnost Machov a Úřad městyse Machov
Vás srdečně zvou na

Varhanní koncert
v rámci Orlicko-Kladského varhanního festivalu
ve čtvrtek 2. října od 18:00 hodin v kostela sv. Václava v Machově.
Účinkují: Michiyo Keiko – soprán, Václav Uhlíř - varhany
Program koncertu: B. M. Černohorský – Toccata C dur, Regina coeli
G. F. Händel – Koncert B dur, Dvě árie z oratoria Mesiáš
J. S. Bach – Toccata a fuga d moll
- árie „Schafe können sicher weiden“
W. A. Mozart – Andante F dur, Laudat Dominum, Alleluja
V. Uhlíř – Improvizace na duchovní píseň
Michiyo Keiko patří již řadu let mezi přední sopranistky, působící v naší republice.
Hudební vzdělání získala ve svém rodném Japonsku (Chugoku junior College) a později
jej rozšířila studiem na pražské AMU. Už v dobách svých studií vystupovala v
sopránových rolích v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, od roku
1996 působila v pražské opeře Mozart, začala hostovat na scéně
Národního divadla a její jméno se začalo objevovat hojně i v
zahraničí (evropské země, USA). Velkou součást jejího
operního i koncertního repertoáru tvoří čeští autoři a dokonce
natočila samostatné CD s českým písňovým repertoárem. Kromě
pěvecké dráhy se věnuje pedagogické práci na pardubické
Konzervatoři.
Václav Uhlíř (1954)
Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové byl přijat na hudební fakultu Akademie
múzických umění v Praze do třídy Profesora Jiřího Reinbergera a studium dokončil v
roce 1980 u Profesora Milana Šlechty. Během studia se úspěšně zúčastnil několika
mezinárodních varhanních soutěží. Od roku 1970 působí na kůru kostela Panny Marie

v Hradci Králové jako varhaník a sbormistr. Soustavně se věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí a
spolupracuje s významnými orchestry, sbory a sólisty. Z jeho četných nahrávek pro Český rozhlas stojí za
zmínku zvláště cyklus nahrávek českých historických varhan. Z diskografie Václava Uhlíře je pozoruhodný
zejména jeho profilový kompaktní disk s názvem Česká varhanní tvorba.
Věnuje se také pedagogické práci na pardubické Konzervatoři, kde kromě hlavního oboru vyučuje
improvizaci a organologii. Externě působí na hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.
Je uměleckým vedoucím hudebního souboru krematoria v Pardubicích.
Kromě interpretace a pedagogické činnosti se zajímá i o konstrukční stránku varhan a po ukončení studia na
AMU se vyučil v oboru varhanář. Toto komplexní vzdělání hojně uplatňuje ve funkci diecézního organologa,
kterou zastává při biskupství v Hradci Králové od roku 1990. Poznatky získané při dokumentování varhan využil
také při spolupráci na publikaci Historické varhany v Čechách (nakladatelství Libri, 2000) a zejména v obsáhlé
monografii o varhanách královéhradecké diecéze (Garamon a Karmelitánské nakladatelství, 2007).

10. Informace BKL Machov
Borský klub lyžařů Machov pořádá dne 25.října 2008 tradiční závod žáků a žákyň ve skoku na
lyžích a severské kombinaci - Borský pohár 2008. Závod je součástí Českého poháru. Závod byl na
tento termín posunut z důvodů budování nového profilu můstku K 12 metrů a nových zábran podél
všech dopadů. Skokanská soutěž začíná v 10.00 hodin v areálu na Hůrce a pokračuje od 13.30 hodin
během do kombinace a závěrečným vyhlášením výsledků.
BKL Machov byla v měsíci září potvrzena dotace z evropských fondů, zastřešených
Euroregionem Glacensis, na propagaci lyžařského sportu, pořádání závodů ve spolupráci s polskými
kolegy z Radkowa a na nákup nové techniky, jak pro letní provoz, tak i pro úpravu lyžařských tratí.
Bude-li nastávající zima bohatější na sníh, mohou se machovští i okolní lyžníci těšit na kvalitní a
pravidelnou úpravu běžeckých stop.
Dne 17.09.2008 proběhla první pracovní schůzka s partnery z Radkowa. Zde jsme řešili
technické věci i termínové listiny závodů. První akcí podporovanou Euroregionem Glacensis je právě
Borský pohár 2008. Další akcí, hlavně pro školy Machov-Kudowa-Radkow, bude přespolní běh, o
kterém Vás budeme ještě informovat.Měl by proběhnout v měsíci říjnu 2008.
Stanislav Jirásek,BKL Machov
www.bklmachov.eu

11. Zvonění na počest čsl. legionářů
Stejně jako v loňském roce se i letos rozezní 28. října ve 21:00 hodin oba
zvony z věže machovského kostela, čímž si připomeneme statečnost
československých legionářů a uctíme oběti první světové války.
Připomínám, že je to po vzoru italského města Rovereta, kde byl po skončení
I. světové války ze zbraní, které zůstaly ležet na italských lukách a polích, ulit zvon.
Nese název „Zvon padlých“ a každý večer ve 21 hodin se ozývá jeho hlas ztichlou
krajinou, stem úderů se odráží od hor, kde za budoucí svobodu bojovali a umírali
i naši vojáci. Několikrát v roce je však slyšet dvě stě úderů. To když připomíná svátky
zemí zúčastněných na bojištích první světové války. Takto zní za Československo
vždy 28. října a k jeho hlasu se přidávají i zvony u nás.
Zastavme se v letu dnů a s vděčností v srdci vzpomeňme při slavnostním
zvonění těch, kteří ve zlých časech přinesli nejvyšší oběti!
Tomáš Weissar

12. Výluka na železniční trati Teplice n. Met. – Václavice
Ve dnech 1. 10. – 14. 10. 2008 proběhne na železniční trati Václavice – Teplice nad
Metují nepřetržitá výluka. Dílčí denní výluky budou i v týdnu před tímto termínem a dále

v období od 14. do 20. 10. Po dobu nepřetržité výluky bude vlaková doprava nahrazena
náhradní autobusovou dopravou, která bude fungovat dle mimořádného výlukového jízdního
řádu. Tento mimořádný jízdní řád je k dispozici ve všech stanicích ČD, dále je k nahlédnutí
na úřadu městyse Machov a také na internetových stránkách našeho městyse. Při dílčích
denních výlukách bude náhradní autobusová doprava jezdit dle běžného jízdního řádu ČD.

13. ZO Českého svazu včelařů informuje
Vážení čtenáři Machovského zpravodaje,
rád bych zde na těchto stránkách zavedl novou tradici občasných článků a čtenářům
připomněl, že v Machově, Nízké Srbské, ve Lhotě i v Bělém stále pracuje mezi jinými i
spolek včelařů. Je to povídání nepříliš radostné, ale taková je realita.
Když jsme před dvěma lety slavili v Machově 100 let včelařství, zdálo se, že i přes
problémy, které máme, jsou vyhlídky do budoucnosti vcelku příznivé. Tehdy měl spolek 40
členů a starali jsme se o 190 včelstev. Dnes je nás 23 a máme 178 včelstev. Úbytek členů je až
hrozivý a to ještě nemluvím o průměrném věku, který u nás vystoupal na 62,5 roku. Vím, že
dnešní doba nepřeje drobným chovatelům a včelařům s 1 – 5 včelstvy. Ano, i nás se na
přednáškách snaží přesvědčit o výhodách velkochovů, ale ne každý má tolik času a financí,
aby si toto mohl dovolit . Naopak si dovolím tvrdit, že kdyby nebylo tolik malovčelařů, už
dávno by byly vesnice bez včel. Takové náznaky se projevují bohužel i u nás , protože Bělý,
nebýt pana Obršála s 19 včelstvy, by byl bez včel.
Dřívější snahy získat mladší členy založením včelařského kroužku se ukázaly být liché,
protože žádný z těch, kteří v kroužku pracovali, nevčelaří. Většina našich členů podědila tuto
zálibu po rodičích a pokračují v práci a odkazu svých předků. Mnoho z bývalých členů, kteří
už nejsou mezi námi, své pokračovatele nenašla a včelstva zanikla. Myslím, že člověk musí
dospět, aby pochopil, že příroda se nedá ošálit a naši předchůdci ze svých zkušeností dobře
věděli, co je dobře a co špatně.
Dnes se však potýkáme s problémy, které oni neznali. Nejvíce starostí nám přinášejí
nemoci, které nám decimují včelstva. Například loni jsme přišli přes zimu o 30 včelstev a ani
přes veškerou snahu se nám letos nepodařilo stav doplnit. Roztoč Varroa destructor je
nepřítelem, kterého se nám daří veškerými prostředky pouze udržet ve stavu relativní
neškodnosti. Musíme se smířit s tím, že ho nikdy nevyhubíme,ale musíme s ním stále bojovat.
Nemocí, které nám znepříjemňují naši práci je víc, ale o tom zase někdy příště.
Doufal jsem, že Vás nakonec potěším a sdělím adresy včelařů, kde by bylo možno
zakoupit med, ale bohužel nemohu. Loňský rok se podepsal na stavu našich včelstev
zásadním způsobem a letošní léto bylo pro včely tragické. Takže snad příště. Budeme doufat a
proto „nashledanou v lepších časech“.
Za ZO ČSV Machov
Josef Krba, jednatel

14. Nabídka vzdělávacích kursů v Polici n. Met.
Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy v Polici nad Metují nabízí možnost účasti
v následujících vzdělávacích kursech pro širokou veřejnost:
a) Taneční kursy pro mládež 2009: zahájení kursu 5.9.2009 v 19,00 hod., přihlášky se
přijímají od 20.10.2008 v informačním centru v Pellyho domech. Kurs zahrnuje 14 lekcí,
bude probíhat vždy v sobotu. Kursovné: jednotlivec 1300,- Kč, pár 2300,- Kč.
b) Taneční kursy pro dospělé 2009: zahájení kursu 8.1.2009 v 19,00 hod., přihlášky se
přijímají od 1.10.2008 v inf. centru Pellyho domů. Kurs zahrnuje 7 lekcí, bude probíhat vždy
ve čtvrtek. Kursovné: 1000,- Kč za pár. Kurs povedou manželé Posnarovi z Č. Kostelce.

c) Výtvarná dílna (drátování, výroba ručního papíru, pedig): kurs proběhne v sobotu dne
18.10.2008 od 8,30 hod. do 14,00 hod. na učebně č. 306 v Pellyho domech. Cena kursu 150,Kč, přihlášky do 15.10.2008.
d) Odpolední počítačové kursy pro veřejnost: pořádá CKV Pellyho domy a POE EDUCO
v Pellyho domech v Polici n. Met. v měsících říjen – prosinec 2008.
- základy práce s počítačem: 24 vyučovacích hodin (v 6 dnech – út a čt odpoledne)
kursovné 1200,- Kč včetně studijní příručky
- texty v programu MS Word: 16 vyučovacích hodin (ve 4 dnech – út a čt odpoledne)
kursovné 950,- Kč včetně studijní příručky
- tabulky pro začínající uživatele MS EXCEL: 16 vyučovacích hodin (ve 4 dnech – út a čt)
kursovné 960,- Kč včetně studijní příručky.
Bližší informace i formuláře přihlášek získáte v CKV Pellyho domy v Polici nad Metují,
tel. 491 421 501, 602 645 332, e-mail: ckv@policko.cz.

15. Změna úředních hodin – pošta Machov
Vážení zákazníci,
Česká pošta, s.p., Vám oznamuje, že pro poštovní úřad v Machově se změnila otevírací
doba s platností od 1. 10. 2008 následovně:
- PO, ST, ČT, PÁ: 8,00 – 10,00 hod., 13,00 – 15,30 hod.
- ÚT:
8,00 – 10,00 hod.
Česká pošta, s. p.

16. Hasičská soutěž ve Lhotě
Vážení občané,
v neděli 21. 9. 2008 jsme pořádali již 35. ročník hasičské soutěže „O putovní pohár SDH
Machov-Lhota“. I když nebylo nejlepší počasí, sjelo se z okolí 12 požárních družstev. Z toho
jedno družstvo bylo ženské z Martínkovic.
Vítězem soutěže se stalo družstvo Bezděkova n. Met., druhé skončilo naše družstvo ze
Lhoty a třetí skončil Radešov. Prováděly se dva útoky a jejich časy se sčítaly pro určení
konečného pořadí. Po prvním útoku vedlo naše družstvo časem 30,03 sec., druhý byl
Bezděkov s časem 30,75 sec. V druhém kole bohužel za Lhotu nenastoupil klíčový člen
družstva kvůli zranění a s náhradníkem jsme dosáhli čas 38,91 sec. Bezděkov ve druhém kole
dosáhl času 32,43 sec., což v součtu s prvním kolem znamenalo celkové první místo.
Soutěž se vydařila, i když občas mírně zapršelo. Tímto bychom chtěli poděkovat všem
účastníkům soutěže, sponzorům, divákům a hlavně úřadu městyse Machov za podporu této
soutěže. Děkujeme a těšíme se na další ročník v příštím roce.
SDH Machov – Lhota

17. Začátek topné sezony
Vážení občané,
jelikož začíná topná sezona, doporučujeme Vám všem nechat si zkontrolovat stav
komínů, kouřovodů, udělat revize plynových kotlů. Dle vyhlášky zodpovídá za stav topidel a
odvodů spalin majitel nemovitosti. Včasným vyčištěním zabráníte požáru sazí v komíně, který
je velice nebezpečný a může při něm dojít k roztržení tělesa komínu a následnému požáru
v půdních prostorách a střešních konstrukcích. V případě škody Vám pak pojišťovna zkrátí
odškodnění, nebo nevyplatí nic.

V případě, že Vás kominík nebo revizní technik navštíví, je Vám povinen vystavit
potvrzení o revizi. Kominík je povinen též zkontrolovat kouřovody a stav komínů a vybrat
saze z vybíracích otvorů do Vámi připravené nehořlavé nádoby. Neplaťte to, co Vám nebylo
provedeno. Potvrzení si dobře uschovejte z důvodu možného předložení pojišťovně a
vyšetřovateli HZS.
Věřím, že bude dost občanů, kteří si tyto informace vezmou k srdci a návštěvu kominika
či revizního technika si objednají.
Ladislav Foglar, preventista městyse Machov

18. Seminář a předváděcí akce – péče o lesy
Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka ve spolupráci se společností
SILVATECH a REPAROPSERVIS spol. s.r.o.
si Vás dovoluje pozvat na prezentaci k otevření 5.kola „Programu rozvoje venkova“

Investice do lesů
dne 7.10.2008 od 9 : 00 hod. u Pellyho domů v Polici nad Metují
Předváděcí akce :

železný kůň Kapsen,
půdní vrták Planzfuchs,
lesnické a myslivecké oděvy Banner,boty Probos ,prádlo Moira,
s možností objednání a čerpání slevy až ve výši 25%.
Vlastní prezentace začne od 9 hodin na náměstí před Pellyho domy, odkud se odebereme
na pozemek, kde bude část předváděcí akce. Další část proběhne přímo v Pellyho domech.
Seminář je bezplatný.
Bližší informace na telefonním čísle 605 150 117.
Vaši účast,prosím, potvrďte do 3.10.2008. na e-mail: lubos.binar@tiscali.cz, nebo na výše
uvedeném čísle.
Binar Luboš – výkonný ředitel DSO Lesy Policka

19. Nabídka MC MaMiNa v Polici nad Metují
Pravidelný dopolední program – od 9.30 – 11.30
Pondělí – Brumíci – pro děti od 1 – 2 let
Úterý – Miminkování – pro těhotné a děti do 1 roku
Středa – Kapříci – cvičeníčko a výtvarná dílnička pro děti od 2 let
Čtvrtek – Cvrčci – tanečky a písničky pro děti od 2 let
Doplňkový program říjen
Podzimní dekorace aneb Babinec speciál – pátek 17. října v 17. hodin
Pro tvořivé duše jsme připravili speciální odpolední setkání, na kterém si vyrobíme zajímavé
podzimní dekorace našich domovů. Vstupné 30,- + příplatek na materiál, který bude zajištěn.
Proměny v MaMiNě – sobota 18. března v 15. hodin
Na další setkání proměnlivé zveme nejen maminky na mateřské dovolené, ale i ženy z řad
široké veřejnosti. Bude pro vás připraven pravidelný zkrášlovací tým ve složení : vlasová
stylistka Irena Rutarová, nehtová vizážistka Pavlína Sulzbacherová a kosmetické úpravy se

ujme Jana Krejčová. Po skončení Proměn vyrážíme opět za zábavou, možná na Vás čeká další
překvapení!
Vstupné pro členy MC MaMiNa je 150,- ; pro nečlenky 250,-.
Prevence zubního kazu u dětí předškolního věku – středa 22. října od 16 hodin v MC
Přednášku o jednom z nejdůležitějších zdravotnických témat s odpověďmi na Vaše konkrétní
dotazy si pro Vás připravila zdravotní sestra se specializací v oboru stomatologie paní Ivana
Vrbová. Vstupné 30,- Kč. Během přednášky bude probíhat hlídání dětí v druhém prostoru
MC.
Doplňkový program – listopad
Martinské trhy – sobota 8. listopadu dopoledne – náměstí v Polici nad Metují
Maminky z mateřského centra MaMiNa si pro návštěvníky Martinských trhů v Polici nad
Metují připravily stánek s prodejem výrobků vlastní výroby a martinských rohlíků, které také
pečeme sami. Najdete nás v průchodu vedle Večerky na polickém náměstí. Výtěžek z prodeje
použijeme na dovybavení prostor mateřského centra.
Jablíčková slavnost – čtvrtek 20. listopadu v 9.30
Již třetím rokem jsme si pro vás připravili program, který bude celý o jablíčkách. Děti se
naučí říkadla, písničky a cvičení, vše o jablkách na závěr uslyší jablíčkovou pohádku.
Prosíme maminky, které na program přijdou, aby přinesly talířek s něčím „na zub“,
samozřejmě z jablíček.
Adventní věnce aneb Babinec speciál – pátek 28. listopadu od 17. hodin
Další speciální setkání se týká Adventu, který je již za dveřmi. Před první adventní nedělí si
vyrobíme tradiční věnec netradiční technikou. Vstupné 30,- + příplatek na materiál, který
bude zajištěn.

Nové kroužky v MC MaMiNa
Oznamujeme rodičům, že od září zařazujeme do našeho programu nové i stávající kroužky.
Přihlášky nebo případné další informace Vám rádi zodpovíme na tel.: 777/ 903 029 nebo na
mailu katahlavkova@mcmamina.cz. Většina kroužků je omezena max. počtem dětí. Pro
otevření kroužku (platí i pro dospělé) je potřeba min. 5 osob. Všechny kroužky probíhají
v prostorech MC na 1. stupni ZŠ v Polici nad Metují. Veškeré nabízené kroužky a kurzy
nejsou určeny pouze návštěvníkům MC, ale široké veřejnosti.
Kroužky pro děti:
Angličtina pro nejmenší – angličtina pro děti nejen předškolní, ale i pro žáky 1. a 2. tříd.
Tento kroužek je pokračováním z loňského školního roku. Děti se učí zábavnou formou,
z říkadel, písniček a zajímavých pomůcek. Cena je 300,-Kč/dítě a 10 lekcí, bude probíhat
jednou za týden v odpoledních hodinách. Lekce trvá vyučovací hodinu, tj. 45 min.
Malá flétnička – tento kroužek také navazuje na kroužek z loňského školního roku, ale stejně
jako u angličtiny je vhodný i pro úplné začátečníky. Cena i podmínky jsou stejné jako u
angličtiny. Při tomto kroužku je nutná účast rodičů, hlavně u mladších dětí.
Cvičení na rehabilitačních míčích – cvičení na rehabilitačních míčích bude probíhat za
aktivní účasti rodičů, je určeno především chodícím dětem od 1 do 3 let. Za 10 lekcí po 45
min. vybíráme 300,-. Počet dětí je omezen. Program bude probíhat nenásilnou, zábavnou

formou přizpůsobenou věku dětí, sestavených z písniček, říkadel a her, lektorkou je Mgr.
Karolína Havlíčková.
Tanečky pro předškolní děti – nový kroužek pro holčičky i kluky bez účasti rodičů, které
baví tancování. Děti budou nejen tančit, ale také se budou učit jednoduché choreografii
s možností budoucího vystupování. Je určen především předškolním dětem od 2-6 let,
předpokladem je částečná samostatnost dítěte a chuť učit se. Počet dětí v kroužku je omezen!
Finance a podmínky stejné jako u ostatních kroužků.
Výtvarná dílnička – tento kroužek je rozšířením Keramiky z loňského školního roku. Kromě
výrobků z keramické hlíny se děti naučí různé techniky malování a kreslení a budou vyrábět
zajímavé věci, jejichž výroba je přizpůsobena jejich věku. Cena i podmínky jsou stejné jako u
ostatních kroužků. Účast rodiče je vyžadována dle věku dítěte. Začínáme 26.9. v 16 hodin.
Pro dospělé – u všech těchto kroužků a kurzů bude zajištěno hlídání dětí
Cvičení na rehabilitačních míčích pro těhotné – klasické cvičení na míčích pro budoucí
maminky, které pomáhá od bolestí a také se připravit na porod. Za 10 lekcí po 45 min.
vybíráme 300,-Kč. Počet míčů je omezen!
Cvičení aerobiku – klasické rytmické cvičení na hudbu bude probíhat ve podvečerních
hodinách. Bude trvat cca 60 min., cena je 15,- za lekci, cvičení je určeno malé skupině žen,
dle dohody je možné i vícekrát v týdnu.
Babinec – tvořivé odpoledne. Těšíme se na každého, kdo rád vyrábí různé malé
„zbytečnosti“. Setkání probíhá jednou za 14 dní, cena je 30,-. Při tomto kroužku není vítaná
účast dětí z důvodů používání pro ně nebezpečných pomůcek a materiálů (tavné pistole, laky,
barvy aj.), po dohodě lze zajistit jejich pohlídání. Není nutné se přihlašovat.
Začínáme 3. října v 17 hodin – téma Výroba voňavých mýdel
Zajímavá cenová nabídka jazykových kurzů pro širokou veřejnost
- Anglický jazyk – v novém školním roce otevíráme 2 kurzy výuky anglického jazyka pro
dospělé – pro mírně pokročilé a pro pokročilé. Pozor změna! - přihlášky na tel.: 777/903
029. Cena za jednu vyučovací hodinu, tj. 45 min., je Kč 75,- . Kurzovné se vybírá na 10 lekcí
dopředu, výuka probíhá v prostorech MC.
- Německý jazyk – výuka německého jazyka pro mírně pokročilé bude probíhat za stejných
finančních podmínek jako u angličtiny.

Kadeřnické dny v MC MaMiNa
MC Mamina nabízí nejen svým členům a návštěvníkům, ale i široké veřejnosti kadeřnické
dny v MC. Pravidelně každý sudý týden ve čtvrtek od 16. října nabízí veškeré kadeřnické
služby dle vašeho přání včetně vlasového poradenství kadeřnice Irena Rutarová. Nutno
objednat na tel. 777/ 567 984.
MC Mamina také na www.mcmamina.cz
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