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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny a dovolené jsou pro většinu z nás nenávratně pryč a tak se opět musíme věnovat
běžným činnostem a starostem. I pro městys Machov nastal v mnoha směrech poměrně rušný podzim.
Tak jako v jiných obcích a městech České republiky, i v Machově v tomto měsíci proběhly volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební účast u nás byla mírně nad celostátním průměrem,
k volebním urnám přišlo 573 občanů, tj. 62,5 % z oprávněného množství voličů. Celostátní výsledky
již určitě znáte, tak jen pro informaci zveřejňuji výsledek ve volebním okrsku Machov:
1) ČSSD
115 hlasů, tj. 20,25 %
2) ANO 2011
105 hlasů, tj. 18,49 %
3) TOP 09
94 hlasů, tj. 16,55 %
4) ODS
56 hlasů, tj. 9,86 %
5) KDU-ČSL
51 hlasů, tj. 8,98 %
6) Úsvit
50 hlasů, tj. 8,80 %
7) KSČM
35 hlasů, tj. 6,16 %
8) Piráti
18 hlasů, tj. 3,17 %
9) Str. zelených
16 hlasů, tj. 2,82 %
10) Str. svobodných 15 hlasů, tj. 2,64 %
Dalších osm stran či politických hnutí nezískalo v Machově více než pět hlasů.
V průběhu října byly dokončeny opravy zdravotního střediska a zázemí za jevištěm Obecního
domu. Celková výše škody na obecním majetku se nakonec vyšplhala na 225 tis. Kč, další škody pak
vyčíslili i lékaři, kteří jsou ve zdravotním středisku v nájmu. Uvedenou škodu jsme uplatnili u
pojišťovny a nyní budeme čekat, kolik peněz se nám vrátí do našeho rozpočtu formou pojistného
plnění.
V uplynulých týdnech rovněž pokročily přípravné práce na budování nové kanalizace v obci.
Především se podařilo na stavebním odboru MěÚ v Polici nad Metují uzavřít etapu získání územního
rozhodnutí na stavbu kanalizace, na kterou nyní ihned naváže stavební řízení. Své role se ujala i firma
VRV Praha, která vyhrála výběrové řízení na inženýrskou činnost při realizaci projektu. V současné
době tato firma provádí kontrolu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele díla, dále připravuje
výběrové řízení na poskytovatele úvěru a společnými silami kompletujeme podklady pro získání
rozhodnutí o poskytnutí dotace a podpory z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Ještě
v průběhu podzimu by mělo být vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele, které bude organizovat
firma RTS Brno.
Poněkud hůře se vyvíjí situace ve věci Závěrečného vyhodnocení akce na kanalizaci a ČOV
budovanou před dvaceti lety. Jak jsem informoval v srpnovém vydání Zpravodaje, SFŽP ČR po nás
požaduje vypracování tohoto ZVA, bez kterého není možno uvolnit veškeré obecní lesy ze zástavy
a navíc stále hrozí vracení dotace získané v roce 1992 ve výši více než 16 mil. Kč. V uplynulých
týdnech jsem jednak osobně navštívil některá oddělení SFŽP v Praze, jednak probíhala čilá
korespondence s cílem doložit maximum požadovaných podkladů pro ZVA. Pokud jde o technické
podklady, myslím že se podařilo doložit vše, co fond požadoval, horší je to ale s doklady
prokazujícími financování akce. Teprve následující měsíce ukážou, zda i bez konečných daňových
dokladů bude možné ZVA ukončit, či zda opět dojde na právní řešení záležitosti mezi Machovem a
SFŽP. Nyní námi vypracovaný návrh ZVA koluje po odborných odděleních fondu a na dotaz ohledně
časového horizontu dokončení připomínkového řízení mi bylo sděleno, že odhad je tak za pět měsíců.
V návaznosti na výše popsané skutečnosti jsem tento měsíc alespoň odeslal na SFŽP další žádost
o uvolnění budovy tělocvičny ze zástavních smluv, neboť dle mého názoru je ručení obecními lesy
dostatečné a městys bude potřebovat nějakým nemovitým majetkem disponovat pro uzavření nových
zástavních smluv při uzavření smlouvy o půjčce pro dostavbu kanalizace v obci.
Další záležitostí, kterou se nám nedaří řešit, je už téměř dva roky trvající snaha domluvit se
s Římskokatolickou církví na způsobu opravy spadlé hřbitovní zdi. Minulý měsíc jsme obdrželi
oznámení Biskupství Královéhradeckého o zamítnutí jejich žádosti o náhradu škody od pojišťovny.
Biskupství nám současně opět nabídlo bezúplatný převod pozemku hřbitova včetně márnice
a hřbitovní zdi v současném stavu. Zastupitelstvo na svém jednání tento měsíc návrh církve projednalo

a usneslo se na návrhu kompromisního řešení, jehož podstatou je snaha domluvit se s církví o úhradě
poloviny rozpočtovaných nákladů na opravu zdi, což by bylo podmínkou pro převzetí hřbitova do
majetku městyse Machov. Náš návrh nyní Biskupství postoupilo k projednání ekonomické radě
Římskokatolické farnosti – děkanství v Polici nad Metují, která by se měla rozhodnout, zda náš návrh
akceptuje či nikoliv. Na tomto rozhodnutí pak bude záviset další postup zastupitelstva městyse.
V polovině října proběhly dílčí audity hospodaření ve dvou organizacích, v nichž je městys
Machov členem. Jak v DSO Policko, tak i v DSO Lesy Policka dopadlo dílčí přezkoumání
hospodaření za rok 2013 dobře a je tak předpoklad, že i účetní závěrka za letošní rok by mohla být
bez problémů a skončit s konečným výrokem „bez výhrad“, což je jednou z podmínek pro čerpání
dotací v dalším kalendářním roce.
Závěrem bych chtěl všechny spoluobčany upozornit na kulturní akce, které pořádá či spolupořádá
městys Machov. Již 16. listopadu se uskuteční tradiční Cecilské posezení na sále Obecního domu,
které si v uplynulých letech vydobylo velký ohlas. Muzikanti z několika hudebních těles na něm
zahrají jak k tanci, tak i k poslechu pro všechny generace.
Další připravovanou akcí je tradiční podzimní divadelní představení v Obecním domě
v Machově. V neděli 8. prosince od 16 hod. předvede své umění divadelní soubor J.K.Tyl
z Meziměstí, který tentokráte nastudoval komedii „Peklo v hotelu Westminster“. Autorem scénáře je
Ray Cooney. Věřím, že po úspěchu meziměstských ochotníků v uplynulých letech přijde opět slušná
návštěva a užijeme si s nimi další spoustu veselých situací.
Zmínit se nakonec musím i o připravovaném obecním plese, který se tentokráte uskuteční v pátek
10. ledna 2014. Na jevišti se budou střídat dvě vyhlášené kapely – BTK a Relaxband. Podrobnosti
uvedeme v některém z dalších vydání našeho zpravodaje.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 9. 2013 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.080 obyvatel. V průběhu září :
- odhlásilo se
8 občanů
- přihlásilo se
6 občanů
- narodil se
1 občánek
- zemřeli
3 občané

Společenská kronika
V měsíci říjnu 2013 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Božena
Kubečková z Machovské Lhoty – dožila se 80 let. Oslavenkyni byli za všechny spoluobčany
pogratulovat členové našeho zastupitelstva Ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.

Očkování psů – zjištění zájmu občanů
Na podzim letošního roku uplyne dvouletá lhůta od posledního očkování psů proti vzteklině.
MVDr. Štěpánek by v případě zájmu dostatečného množství občanů přijel přeočkovat psy přímo
do Machova, potřebujeme proto zjistit, zda by o uvedenou službu byl zájem. Zájemci o přeočkování
svých psů se mohou hlásit na úřadu městyse u p. Thérové osobně či telefonicky na tel. č. 491547121,
a to nejpozději do 10. listopadu. Podle zájmu občanů bude rozhodnuto o termínu a počtu očkovacích
stanovišť v obci.

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.
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
elektrické distribuční soustavy. Zásah je nutno provést v období vegetačního klidu, tj. v termínu
do 15. listopadu tohoto roku. Bližší informace je možno získat na webových stránkách městyse
Machov (www.machov-obec.cz), nebo u ing. Kryla na úřadu městyse Machov v úředních hodinách.

Nábor dětí do volejbalového oddílu
Volejbalový oddíl TJ Spartak Police nad Metují přivítá do svých družstev dívky i chlapce z 5., 6.
a 7. tříd ZŠ. Noví zájemci se mohou hlásit každé pondělí od 14,00 – 15,30 hod. v tělocvičně ZŠ
Police. Případné dotazy na tel. 604 169 448 – Kateřina Holubová, vedoucí oddílu.

Uzavření ordinace praktického lékaře MUDr. Maršíka
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem svým pacientům, že ve dnech 6. – 8. 11. nebude
ordinovat ve svých ordinacích v Machově a v Hronově z důvodu absolvování školení. Zástup
v nutných případech zajistí MUDr. Zemanová ve firmě Wikov v Hronově.

3. Stomatologická pohotovost v listopadu 2013
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci listopadu 2013 – vždy
v době od 9,00. do 11,00 hod.:
2. a 3. 11.
9. a 10.11.
16. a 17.11.
23. a 24.11.
30.11.

MUDr. Neoralová, ZS Teplice n.|M.
MUDr. Kopecký, Police n.M. ,17.listopadu 387.
Bc.Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
Bc.Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
MUDr. Neoral ,ml. ZS Police n.M.

491 581 394
602 304 594
491 502 425
491 502 425
491 541 654

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 9. 10. 2013 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu byly
zejména následující záležitosti:
- další vývoj v kauze SFŽP ČR vs. Městys Machov – výstavba kanalizace a ČOV
- příprava plesu městyse Machov (10.1.2014)
- projednání dalšího postupu při jednání s Biskupstvím Královéhradeckým – hřbitovní zeď
- schválení smlouvy o spolupráci s ERV Jaroměř – výstavba kanalizace
- projednání nájemních smluv mezi ZŠ Machov a jejími partnery (využití školní budovy)
- projednání žádosti manželů Mackových o odkup části obecních pozemků
- projednání dražební vyhlášky na pozemky p. Solníka – návrh na účast městyse v dražbě
- návrhy na využití dotace z POV Královéhradeckého kraje v r. 2014,
- informace o průběhu stavebních úprav v zázemí obecního domu po vodovodní havárii,
- informace o MAS Stolové hory – průběh prací na založení organizace a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Listopad: 2.11. - Ádrkros – běžecké závody v Adršpachu
5.11. – Čaj o páté – Pellyho domy v 17 hod., hraje J. Langer z Hronova
13.11. – Viva Mexiko – show Kateřiny a Miloše Motani – Kolárovo divadlo v 18 h.
15.11. – Strašidlo Cantervillské – divadlo Police v 19 hod., DS Šubrt Dobruška
16.11. – Valná hromada SDH Bělý, 18 hod., penzion U Laubů
16.11. – Cecilská zábava, sál Obecního domu v Machově
18.11. – Filumena Maturano aneb manželství po italsku – divadlo Police v 19 hod.
23.11. – Cvičení s Olgou Šípkovou, Pellyho domy v Polici n. Met.

29.11.-1.12. – Zimní táboření na Hvězdě
Prosinec: 8. 12. – Peklo v hotelu Westminster – sál Obecního domu v Machově
Divadelní představení v nastudování souboru J.K.Tyl z Meziměstí:
- bláznivá komedie o tom, že ani když jste členem vlády, není
jednoduché si něco začít s vdanou sekretářkou. A vybrat si k záletům hotel, kde je i vaše
manželka a čínská obsluha vám moc nerozumí, je přímo katastrofa. To potom potřebujete
spolehlivého osobního tajemníka, který vám dokáže vyrobit takové alibi, nad kterým zůstává
rozum stát. A pokud se do všeho připlete puritánská poslankyně a podváděný manžel, je
jasné, že v hotelu musí vypuknout peklo…

6. Běh na Hejšovinu
Ve neděli 29. září 2013 se uskutečnil 17. ročník Běhu na Hejšovinu - součást Českého poháru
běhů do vrchu, který spolupořádá městys Machov. Závodu se zúčastnilo 97 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, Hřebíky
Hašpl, 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: Štěpán Štolfa
Spartak Police
41.23
- juniorky: Michaela Stránská
Iscarex Č. Třebová 38.39
- muži A Tomáš Bláha
AK Kroměříž
32.26 (absolutní vítěz)
- muži B Jindřich Král
Iscarex Č. Třebová 33.12
- muži C Vladimír Vacarda
Slovan Liberec
35.36
- muži D František Pechek
Maratonstav Úpice 41.11
- muži E František Marek
SK Hronov
48.44
- ženy A Lenka Hanušová
TT Janovičky
40.02
- ženy B Táňa Metelková
TJ Sokol H.K.
35.16
- ženy C Eva Šefcová
Spartak Police
48.19
- ženy D Šárka Pechková
Maratonstav Úpice 48.04
- děti
Kateřina Šefcová
Spartak Police

7. Den otevřených dveří – zázemí Obecního domu + energetické
poradenství
Městys Machov prováděl v minulém a v letošním roce rekonstrukci zázemí za jevištěm
sálu Obecního domu, rekonstrukci podlahy jeviště a rekonstrukci parketové podlahy na sále
Obecního domu. Byla to jedna z větších investičních akcí a postupně se na ní podíleli naši
vlastní pracovníci technické čety městyse Machov a dále řada odborných firem, jako např.
Elpol Police, Instalatérství Miloš Diviš, Movis Hronov a další. Sociální zázemí za jevištěm
sálu OD bylo úspěšně zkolaudováno a je připraveno pro běžný provoz při pořádání
divadelních představení či koncertů.
Protože při pořádání kulturních akcí se veřejnost nemá šanci podívat, jak zázemí OD
po rekonstrukci vypadá, rozhodli jsme se uspořádat DEN OTEVŔENÝCH DVEŔÍ,
při kterém budou mít všichni zájemci možnost prohlédnout si, co se v prostorách za jevištěm
vybudovalo. Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu 2013 v době od
13,00 hod. do 17,00 hod.

Součástí výše uvedené akce bude prodejní nabídka LED žárovek a energetické
poradenství zástupce firmy Optimal Energy. Pan Jaroslav Šinták bude přítomen přímo
v zázemí Obecního domu v době od 14,00 do 16,00 hod. Průběžně bude poskytovat
informace o úsporných žárovkách, odpovídat na dotazy ohledně úspor plynu a elektrické
energie v domácnosti a radit, jak změnit dodavatele plynu a elektřiny v souladu
s energetickým zákonem č. 211/2011 Sb.
Využijte této příležitosti, kdy můžete jednak shlédnout výsledek práce městyse Machov
při rekonstrukci Obecního domu a zároveň bezplatně získat informace o možnosti
energetických úspor ve svých domácnostech. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Úřad městyse Machov

8. Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské
průkazy pozbývají platnosti.
- Výměna staršího typu řidičských průkazů, vydaných v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna
2004, je bezplatná. Pouze pokud žadatel chce výměnu provést v kratší než dvacetidenní lhůtě (do
5pracovních dnů) je stanoven poplatek 500 korun. Nové řidičské oprávnění je velké jako kreditní
karta a v levém horním rohu má logo Evropské unie (viz fotografie).
- Výměnu provádí obecní úřady obce s rozšířenou působností (jejich seznam najdete na
www.vymentesiridicak.cz – u nás Náchod) do konce letošního roku. Od ledna 2014 řidič při
případné kontrole policisty zaplatí pokutu 1500 až 2500 korun.
- Pro letošní výměnu je nutné přinést staré řidičské oprávnění, fotografii průkazového formátu
(barevnou nebo černobílou) a příslušnou Žádost o vydání ŘP. V případě, že držitel oprávnění
nehodlá řídit vozidlo, může se vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí
písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností.
- Další změnou v souvislosti s řidičskými průkazy je, že se skupinou B lze řídit skútry se
zdvihovým obsahem do 125 ccm a automatickou převodovkou. [celá zpráva]
- Podle ministerstva dopravy se platnost řidičského průkazu u profesionálů zkracuje z 10 let na pět
(aby korespondovala s platností profesního průkazu způsobilosti řízení). Dále se posouvá věk u
některých oprávnění – u C a C+E z 18 na 21 let a u D a D+E z 21 let na 24 let.

9. Cecilské posezení
Po loňském velice úspěšném Cecilském posezení jsme se rozhodli společně se všemi,
kteří tuto akci zajišťovali - Úřadem městyse Machov, manžely Hubkovými z restaurace
Obecní dům a řadou účinkujících muzikantů, že se pokusíme v tomto roce o opakování. Čas
se naplnil a jsme moc rádi, že Vás všechny můžeme srdečně pozvat na Cecilské posezení
s hudbou s pořadovým číslem 2. Uskuteční se 16.listopadu 2013 na sále Obecního domu
Machov. Začátek bude netradičně v 18 hodin, to proto, aby i ti dříve narození nemuseli
dlouho „ponocovat“ a pěkně si to užili. Zahrají Vám kapela BTK z Bezděkova nad Metují,
dechovka a příležitostný bigband – to vše pod zkratkou DSPH (tzn. Dobrovolné sdružení
přátel hudby).
Připravili jsme Vám spoustu krásné muziky z 60. – 80. let minulého století, což bylo
podle našeho názoru nejlepší období naší populární hudby. Budeme hrát naprosto živě, bez
pomoci různých počítačů a jiných „podvodných“ technik, které jsou v dnešní době používány.

A hlavně budeme zpívat naším rodným jazykem – česky. Přijďte se pobavit, zazpívat si,
zatancovat, nebo si jenom popovídat se svými přáteli u muziky, která Vám i nám určitě
vylepší náladu.
Na Vaši hojnou účast se těší všichni pořadatelé.

10. Střípky z machovské školy
Děkujeme všem občanům za odevzdaný starý papír. V podzimním sběru se shromáždilo
1850 kg. Za utržené peníze nakoupíme hračky, stavebnice a hry do MŠ a ŠD.
Dne 1.10.2013 se žáci čtvrtého a pátého ročníku zúčastnili okresního kola dopravní soutěže
„Pohár starostů“. Soutěžilo 30 družstev. Naši žáci ve složení Arribasová Marie, Kůrka
Daniel, Nawrat Magdalena, Němec Jakub a Sadílková Tereza se umístili na skvělém třetím
místě. Děkujeme žákům a panu učiteli J. Skálovi za svědomitou přípravu a výbornou
reprezentaci školy.
„Jak žáci 2. st. ZŠ navštívili skanzen ve Stroužném a co tam dělali“
My, žáci druhého stupně, jsme 25. 9. 2013 navštívili skanzen ve Stroužném. Šli jsme pěšky
asi hodinu a půl. Když jsme dorazili, viděli jsme malou vesničku. Konečný cíl byl skanzen.
Co jsme tam dělali? Pekli chléb a prohlíželi si budovy, které byly odněkud převezeny. V těch
budovách byly všelijaké nástroje. Zajímavé bylo pečení chleba. Po upečení jsme ho ochutnali
a několik kousků jsme si mohli vzít domů. Byl to velký zážitek!
Lada Hlušičková, 6. ročník
Ve skanzenu byli i žáci 1. stupně. Podrobněji: www.skolamachov.cz
Dne 27. 9. 2013 se žáci ZŠ Machov zúčastnili mezinárodní soutěže „Co víš o českopolském pohraničí“. Ani letos nezklamali! Markéta Jirmannová obsadila 1. místo, Anička
Nováková byla druhá, Matěj Hilman třetí a na krásném šestém místě skončila Alena
Horáková. Děkujeme žákům a panu učiteli J. Nawratovi za svědomitou přípravu a vynikající
reprezentaci školy.
Všichni žáci školy prošli podzimním testem sportovní zdatnosti. V jarním testu budou moci
porovnat svoje výkony a zjistit, do jaké míry se zlepšili či zhoršili.
11.10. 2013 se všichni žáci školy zapojili do projektu „72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde
žiješ“. V rámci projektu jsme sbírali odpadky kolem nákupního střediska, zastávek a hřiště.
Prošli jsme naučnou stezku a Doleček. Odpadků byly tři plné pytle. Park před školou volal
také po úpravě. Nezapomněli jsme ani na pomník padlých v 1. světové válce, upravili jsme
keltský stromový kalendář a uklidili u studánky pod Borem. Mrzí nás, že do prostoru
studánky nemůžeme zasahovat
(odklidit spadlé stromy, opravit chodníčky a lavičky). V příštím týdnu zahájíme jednání
s CHKO Broumovsko.
Hledáme vánoční strom! Prosíme občany, kteří budou teď na podzim kácet vzrostlé
jehličnaté stromy a nemají pro ně využití, aby je věnovali škole. Strom ozdobí během
vánočních svátku machovské náměstí. Děkujeme.
Příští číslo vyjde ve 48. týdnu 2013. Uzávěrka příspěvků ke dni 22.11.2013
Machovský zpravodaj – vydává Městys Machov, tel./fax 491 547 121, e-mail ou.machov@worldonline.cz, č.ú. 1183009319/0800
Evid.č. MK ČR E 13449. Vychází nepravidelně v nákladu 510 výtisků. www stránky městyse – www.machov-obec.cz

