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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás dnes pozdravit jménem nově zvoleného Zastupitelstva městyse Machov a také
Vám podat několik základních informací, týkajících se právě skončených komunálních voleb.
Funkce starosty, místostarosty, členů finančního a kontrolního výboru budou rozděleny až na
prvním ustavujícím zasedání nového zastupitelstva, které proběhne zřejmě začátkem listopadu. Nyní
bych zde chtěl poděkovat všem občanům, kterým není lhostejný veřejný život v naší obci a zúčastnili
se proto komunálních voleb v Machově, za jejich ochotu a chuť vyjádřit svůj názor a spolupodílet se
tak na naší společné budoucnosti. Moje poděkování samozřejmě patří zejména voličům, kteří volili
naše kandidáty do zastupitelstva (sdružení Starostové a nezávislí), ale myslím, že stejné poděkování
patří i ostatním voličům, kteří se voleb zúčastnili. Mým názorem je, že na obecní úrovni není až tak
důležité, kdo za jaké uskupení kandiduje, ale kdo z konkrétních kandidátů je schopen naplnit
očekávání svých spoluobčanů na poctivou a zodpovědnou práci pro obec. Rovněž obecné fráze a sliby,
které všichni známe z celostátní politiky, na komunální úrovni nehrají téměř žádnou roli. Tyto
myšlenky podpořily i samotné výsledky letošních voleb v Machově, kdy ve velké míře dostávali
jednotliví kandidáti preferenční hlasy na úkor volby celých kandidátek. Po ustavujícím zasedání tedy
začne pracovat nově zvolené jedenáctičlenné zastupitelstvo, které od Vás občanů dostalo důvěru
,a zároveň očekává aktivní spolupráci na řešení našich společných problémů. Do nového zastupitelstva
jste si zvolili následující spoluobčany:
- Ing. Jiřího Krtičku
423 hlasů,
- Jiřího Dostála
418 hlasů
- Jana Grosse
418 hlasů,
- Mgr. Dagmar Šolínovou 410 hlasů
- Ing. Tomáše Notka
388 hlasů,
- Ivo Šulce
371 hlasů,
- Ing. Stanislava Jiráska
356 hlasů
- Petru Hofmanovou
332 hlasů,
- Oldřicha Rückera
301 hlasů
- Jana Koláčného
199 hlasů
- Ing. Evu Skálovou
151 hlasů.

Do zastupitelstva se naopak na základě Vašeho hlasování nedostali:
- Dagmar Havelková
307 hlasů,
- Jaroslav Martinec
362 hlasů,
- Tomáš Kubeček
136 hlasů,
- Rastislav Komár
128 hlasů,
- Pavel Valtera
69 hlasů,
- Pavel Diviš
53 hlasů,
- Richard Kincl
50 hlasů,
- Luboš Bitnar
44 hlasů,
- Milena Řehůřková
38 hlasů,
- Petra Haucková
36 hlasů,
- Ludvíka Hřebíčková
25 hlasů.
Ve volbách bylo odevzdáno 505 platných hlasovacích lístků z celkového počtu 887 oprávněných
voličů, volební účast tedy činila 56,93 %.
Přestože komunální volby byly hlavní událostí října, nezastavilo se ani ostatní dění v obci.
Začátkem listopadu by měla být dokončena oprava spadlé hřbitovní zdi. V současné době je
dokončeno zdění z původních cihel a probíhá spárování zdi, což je časově velice náročná fáze opravy.
Po dokončení spárování budou osazeny původních pískovcové stříšky na zeď a dojde i na konečné
terénní úpravy uvnitř hřbitova i podél vnější strany zdi.
V průběhu října došlo i na další finančně náročnější akci – obnovu části židlí na sále Obecního
domu. V souladu s rozpočtem na letošní rok bylo zakoupeno 120 ks nových židlí, což je zhruba
polovina kapacity sálu. Zbytek židlí by pak měl být obnoven v průběhu příštího roku. Staré židle
budou nabízeny zájemcům za cenu 50,- až 100,- Kč za kus podle jejich stavu.
Pokud jde o stavbu kanalizace, došlo oproti minulému měsíci o další posílení subdodavatelů –
kromě firmy Dudek se do prací zapojila firma SEDES a.s. Praha. V současné době tak na stavbě
jednotlivých kanalizačních stok a přípojek pracují čtyři různé stavební čety. Zcela dokončena byla
stoka A 2-1 za bývalým objektem firmy Drana v Nízké Srbské a dále stoka A 3-1 nad Hašplovými
v Nízké Srbské. Rovněž boční stoka J 5-1 v Machovské Lhotě od zvoničky směrem ke Šrůtkovým je
hotova a na stoce H od Ježkova „pivovaru“ směrem k Samkovým je hotova kanalizační stoka až po
potok (zde bude čerpací stanice). Nyní stále probíhají práce na páteřní stoce J pod kostelem směrem
ke Lhotě a dále na stoce K od mlýna směrem ke kostelu. Nově byly zahájeny práce na budování stoky
C po zadní cestě od Prouzových směrem k Bolkovým v Nízké Srbské a stoky J 5 v Machovské Lhotě
od mostu směrem ke zvoničce a dále až po chalupu Šamanových.
Současně s budováním kanalizace probíhají složitá jednání se Státním fondem životního
prostředí, neboť tato instituce opět komplikuje financování akce - konkrétně převod případně
neprostavěných dotačních prostředků alokovaných na letošní rok do roku 2015. Pokud by nedošlo
k dohodě, znamenalo by to zřejmě omezení rozsahu plánované délky kanalizačních stok a adekvátně
k tomu omezení výše podpory z OPŽP i SFŽP ČR. Nyní nezbývá, než se snažit vybudovat a tím
i vyčerpat co největší část finanční podpory v letošním roce a nadále jednat o přesunu nevyčerpaných
dotací do příštího roku.
Z dalších událostí uplynulého měsíce stojí za zmínku následující:
- městys Machov byl v závěru září hostitelem jednání výboru Dobrovolného svazku obcí Policka.
Jednání se zúčastnili starostové, místostarostové a účetní všech 8 členských obcí DSO. Hlavním
bodem programu bylo rozhodování o začlenění obcí Policka do některého z destinačních
managementů (buď Broumovsko, nebo Kladské pomezí) s cílem optimalizovat rozvoj turistického
ruchu v našem regionu;
- koncem září proběhl audit hospodaření DSO Policko i DSO Lesy Policka.(Machov je členem obou
uskupení). Pracovnice odboru kontroly Královéhradeckého kraje při prověřování hospodaření
nezjistily žádné závažné nedostatky;
- dne 10. října se uskutečnilo v areálu machovské továrny slavnostní zahájení provozu firmy Adapt
Elektronik CZ, která si zde pronajala prostory od majitele objektu pana Kobelta. Na tento slavnostní

akt bylo pozváno mnoho hostů a také stávající zaměstnanci firmy s rodinnými příslušníky.
Celkem se tak na nádvoří továrny shromáždilo kolem 150 hostů. Slavnostní projevy pronesli

zejména majitel mateřské firmy Adapt Elektronik v Německu, německý senátor pan Paulinus
Hohmann, dále majitel továrního objektu a jednatel firmy Ekomach pan Erwin Kobelt ze
Švýcarska, jednatel firmy Adapt Elektronik CZ pan Roman Pfeifer a nakonec starosta městyse
Machov Ing. Jiří Krtička.
Firma Adapt Elektronik CZ se do Machova přestěhovala z nevyhovujících výrobních
prostor v Polici nad Metují. Momentálně zaměstnává přes 40 zaměstnanců, přičemž cílový
stav je více než 100 pracovníků ve dvousměnném provozu. Majitel machovské továrny pan
Kobelt vložil do rozsáhlých úprav výrobních prostor další finanční prostředky a vytvořil tak
ideální podmínky pro potřeby firmy Adapt. Nosným programem firmy je výroba různých
druhů kabelů a kabelových svazků pro elektromotory a pro další mechanismy. V současné
době tak v objektu továrny v Machově sídlí firmy Ekomach a Kotexma majitele pana Kobelta,
firma Adapt Elektronik CZ a firma Hron-Intec majitele pana Grima (výroba na NC strojích).

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 9. 2014 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.064 obyvatel. V průběhu září - se přihlásili
2 občané
- zemřel
1 občan
- narodili se
2 občánci.

Společenská kronika
V měsíci říjnu 2014 oslavily významné životní jubileum naše spoluobčanky:
- paní Marie Weissarová z Machova – dožila se 80 let,
- paní Libuše Kaválková z Machova – dožila se 80 let,
- paní Jiřina Dostálová z Machova – dožila se 85 let,
- paní Marie Bártová z Nízké Srbské – dožila se 95 let.
Oslavenkyním přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Stolní kalendáře 2015
Dobrovolný svazek obcí Policko vydal pro příští rok 2015 stolní kalendář s historickými
fotografiemi ze všech osmi obcí DSO Policko, tedy i z Machova. Kalendář je možno zakoupit
na Úřadu městyse Machov v úředních hodinách za cenu 110,- Kč.

DVD z oslav založení SDH Machovská Lhota
SDH Machovská Lhota nabízí zájemcům DVD z oslav založení sboru, které se uskutečnily v obci
v letošním roce. DVD je možno zakoupit na Úřadu městyse Machov za 100,- Kč.

Uzavření ordinace praktického lékaře
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje svým pacientům, že v následujících termínech nebude
ordinovat v ordinaci v Machově ani v Hronově:
- 27. 10. z důvodu dovolené,
- 5. - 7. 11. z důvodu účasti na odborném semináři.
V obou případech zastupuje MUDr. Zemanová ve své ordinaci ve firmě Wikov Hronov.

Týden vzdělávání dospělých
Zajímavé semináře, ukázkové hodiny a lekce, kreativní dílny, výstavy a workshopy na
nejrůznější témata Vás čekají v týdnu od 10. do 14. listopadu 2014 v rámci Týdne vzdělávání
dospělých. Účastníci se mohou dozvědět mnoho zajímavých informací, vyzkoušet co by je bavilo,
objevit v sobě možný potenciál a touhu po dalším vzdělávání. Všechny aktivity budou probíhat
ZDARMA a to v prostorách Úřadu práce v Náchodě (naproti autobusovému nádraží).
Bližší informace na tel. č. 950 138 452.

3. Stomatologická pohotovost v listopadu 2014
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci listopadu 2014 – vždy v době od
9,00 do 11,00 hod.:
1. - 2.11.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
8.- 9.11.
Dent. Ogriščenko, VEBA Broumov - Olivětín
491 502 425
15. 11.
MUDr. Ogriščenko, VEBA Broumov – Oli větín 491 502 425
16. 11.
MUDr. Neoral ml., ZS Police nad Metují
491 541 654, 602 333 427
17. 11.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084
22. - 23.11.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844
29. - 30.11.
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n. Met.
602 333 460

4. Kulturní a sportovní akce
Listopad: 1.11. - Adrkros, pořádá TJ Spartak Police n. Met.
1.11. - Cvičení s Olgou Šípkovou a Radkou Kubečkovou – Pellyho domy Police
8.11. - Martinské trhy – náměstí Police n. Met.
9.11. - A je to v p …. ! - divadelní předst. v Obecním domě v Machově v 16 hod.
14.11. - Racek – Dejvické divadlo v Polici n. Met., Kolárovo divadlo, 19 hod.
18.11. - Intimity – český film, kino Police od 19 hod.
21.11. - Cecilské posezení – Obecní dům od 19 hod. - Bigband, dechovka, BTK
29.11. - Mikulášská zábava – sál hospody U Božky v Nízké Srbské, Domamazec
29.11. - Lyžařský ples – Pellyho domy v Polici n. Met., pořádá TJ Spartak

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 29. 9. 2014 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva městyse Machov. Na programu byly
zejména následující body:
- schválení rozpočtového opatření č. 3/2014
- projednání majetkových záležitostí (pronájmy, záměry prodeje pozemků, zřízení služebnosti apod.),
- návrh veřejné finanční podpory spolkům v obci,
- návrh smluv na finanční dary sportovním oddílům (výnosy z loterií),
- informace o postupu výstavby kanalizace,
- schválení Technického dozoru investora na stavbě veřejných částí kanalizačních přípojek,
- připojení území městyse ke Společnosti pro destinační management Broumovsko,
- zpráva Finančního výboru zastupitelstva o provedených kontrolách,
- informace ke komunálním volbám a další.

6. Svoz objemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz objemného odpadu
Kdy : v sobotu 1.listopadu 2014
Kde :

Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ............................8,00 – 8,20 hod.
- pod Hubkovými...............................8,25 – 8,45 hod.

Machov – proti Lokvencovým (u obecních garáží) ….. 8,50 – 9,10 hod.
- na náměstí ................................................ 9,15 – 9,45 hod.
Machovská Lhota – u hasičské zbrojnice ........................9,50 – 10,20 hod.
Bělý – u bývalé váhy ....................................................10,50 – 11,20 hod.
Předmět svozu : - velkoobjemný odpad

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

Další podmínky - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů, t.j. ty, kteří řádně platí
poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je svoz bezplatný !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený, odpad nesmí obsahovat větší kovové
součásti !!!
- 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 !!!

7. Běh na Hejšovinu - výsledky
Ve neděli 28. září 2014 se uskutečnil 18. ročník Běhu na Hejšovinu - součást Českého poháru
běhů do vrchu, který spolupořádá městys Machov. Závodu se zúčastnilo 96 závodníků z celé republiky
i ze sousedního Polska. Počasí jako tradičně přálo, takže závodníci i jejich doprovody si mohli užívat
samotného závodu, či jen tak posedět při country muzice skupiny Domamazec, která vyhrávala po celé
odpoledne před restaurací Obecní dům. Poděkování patří všem dobrovolným pořadatelům, kteří
přiložili ruku k dílu a pomohli zorganizovat tento závod. Dík patří i sponzorům (VEBA, restaurace
Obecní dům a řada dalších), bez jejichž podpory by uspořádání podobných akcí bylo velice složité.
Pokud jde o samotné výsledky, vítězi jednotlivých kategorií se stali:
- junioři: Radek Jansa
Spartak Police
47.20
- juniorky: Michaela Stránská
Iscarex Č. Třebová 36.29
- muži A Ondřej Fejfar
AK Kroměříž
32.05 (absolutní vítěz)
- muži B Jan Malý
TEST Eleven Team 34.03
- muži C Petr Vaněk
AC Praha
36.27
- muži D František Pechek
Maratonstav Úpice 40.34
- muži E Josef Metelka
Spartak Police
45.54
- ženy A Adela Stránská
IscarexC. Třebová
38.38
- ženy B Táňa Metelková
TJ Sokol H.K.
36.16
- ženy C Anna Krátká
Hvězda SKP Pardubice 43.52
- ženy D Blanka Paulů
Maratonstav Úpice 42.20
- děti
Ondřej Metelka
Spartak Police
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Městys Machov
uvádí komedii autorů Raye a Michaela Clooneyových
v podání divadelního souboru MASKA
při TJ Sokol Česká Skalice

A je to v p...... !
Režie: Pavla Knápková
Mladí manželé Tomáš a Linda usilují o adopci dítěte. A vše je na té nejlepší cestě –
na poslední kontrolu sociální pracovnice se přece perfektně připravili! Její návštěva ovšem
nemůže mít hladký průběh, jaký by si přáli, když se v jejich domě náhle objeví Tomášovi
nekonformní bratři David a Hugo. Jejich „geniální nápady“ připraví mnohonásobné
komplikace a nečekané množství prekérních situací. Dokáže si Tomáš v tuto nevhodnou
chvíli s nimi poradit? Roztočí se velmi napínavý kolotoč skrývání, nedorozumění a dokonce
i akcí za hranicí zákona!

Představení se uskuteční

v neděli 9. listopadu 2014 v 16,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč.

