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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
povídání v minulém čísle Zpravodaje jsem končil pozvánkou na kulturní akce
v Machově. V této chvíli máme za sebou první z nich – koncert blues-rockových skupin
Expedice Apalucha a Adept Blues Band na hřišti v Nízké Srbské. Celou akci se podařilo
uspořádat ve spolupráci Zastupitelstva městyse Machov, některých příznivců kapel
z Machova, Sboru dobrovolných hasičů v Nízké Srbské a DSO Policko. Koncertu a následné
taneční zábavy se zúčastnilo 102 platících, což byl v konkurenci podobných akcí v okolí
docela úspěch. Celou přípravu bohužel narušila páteční průtrž mračen se silným vichrem,
který převrátil postavené zastřešené pódium a zničil fotbalovou branku. Škoda vznikla i na
zastřešení pódia, muselo dojít k operativnímu svaření roztržené plachty. Samotné sobotní akci
pak již počasí přálo, návštěvníci si kromě hudebních zážitků pochutnali i na grilovaných
vepřových kýtách. Závěrem je nutno konstatovat, že celá akce si na sebe nevydělala a
finanční ztrátu vzal na svá bedra Dobrovolný svazek obcí Policko, kterému patří velké
poděkování.
V průběhu srpna se rozběhly práce na výměně veřejného osvětlení v Machově. Celá
investiční akce v hodnotě přes 600 tis. Kč zahrnuje výměnu přibližně stovky svítidel za
modernější a úspornější. Na tuto akci čerpáme dotaci 317 tis. Kč z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje.
Další letošní investiční akcí, o které jsem již informoval v minulém vydání zpravodaje, je
asfaltování místní komunikace na Záduší. Výběrové řízení sice vyhrála firma Strabag, ale její
následné požadavky na změnu technologie a s tím související podstatný nárůst ceny nás
přiměly znovu vyvolat jednání s dalšími dodavateli o způsobu provedení díla a jeho ceně.
Celá záležitost včetně nového výběru dodavatele bude ukončena do 31. srpna, aby se
asfaltování stihlo ještě v letošním roce.
Akcí, na kterou se rovněž podařilo zajistit dotační prostředky Královéhradeckého kraje,
je obnova některých drobných sakrálních staveb na katastru obcí DSO Policko. Pro Machov
se podařilo uplatnit opravu dvou křížků – Machovského kříže na hranici machovského
a božanovského katastru a dále křížku v Bělém „Nad Horou“. Celkové restaurátorské práce
a úprava okolí křížků v hodnotě téměř 63 tis. Kč budou dotovány ve výši 45 % nákladů.
Ve dnech 22.-23. září navštíví náš region delegace starostů obcí z okolí moravského
Uničova. Každá z členských obcí DSO Policko bude mít uvedené starosty nějakou dobu
na starost. Na Machov připadlo dopoledne 23. září. Myslím, že se máme čím pochlubit a že se
starostům z Uničovska u nás bude líbit. V plánu je ukázat jim revitalizaci rybníka v Bělém,
úpravy náměstí včetně vybudování dětského hřiště, naučné stezky, pomníku letce RAF
p. Foglara a parkových úprav v okolí zdejší školy. Rovněž si budou moci prohlédnout kostel
sv. Václava, kde je pro ně zajištěna ukázka hry na varhany. Při projížďce obcí jim pak
ukážeme některé historické stavby a exkurzi zakončíme na naší čistírně odpadních vod.
Rychle se přiblížil konec prázdnin a s ním spojený začátek školního roku. V průběhu
prázdnin jsme zajistili vymalování některých prostor ve škole a momentálně jsou v plném
proudu projekční práce týkající se zateplení zdejší školy s využitím dotačních prostředků
Státního fondu životního prostředí. Tepelné ztráty ve škole jsou obrovské a proto se budeme
snažit využít jednu z posledních možností v programovacím období do roku 2013 využít
a snížit tak finanční náročnost provozu naší školy. Bohužel nám však neustále klesá počet
žáků a to sebou přináší i zvýšené nároky na finanční spoluúčast zřizovatele (městys Machov)
na financování mzdových nároků pedagogických i ostatních pracovníků školy. Mzdové
prostředky z ministerstva školství na odměňování zaměstnanců školy nestačí. Pro vaši
informovanost uvádím, že pro letošní školní rok se počítá s 75 žáky, což už není ani deset
žáků na třídu. A pro příští rok je prognóza ještě horší, předpoklad je pouze 66 žáků ve škole.

Znovu zde tak vyvstává otázka udržení obou stupňů školy, což může být pro rozpočet městyse
docela tvrdý oříšek. Hodně také bude záležet na rozhodnutí Ministerstva školství, které
připravuje další úpravy legislativy právě v souvislosti s financováním škol, které nesplňují
předepsaný průměrný počet žáků na třídu.
Závěrem bych chtěl všechny příznivce sportu, ale nejen je, pozvat na letošní jubilejní
15. ročník Běhu na Hejšovinu, který se uskuteční ve středu 28. září, což je státní svátek. Tento
závod je letos zároveň Mistrovstvím republiky veteránů v běhu do vrchu a předpokládá se
účast kolem 250 závodníků. Součástí budou i různé doprovodné akce, jako už tradiční
vystoupení country skupiny Domamazec, nebo možnost vyzkoušet si automobilovou havárii
v přistaveném simulátoru od pojišťovny Generali. Přijďte povzbudit závodníky a zároveň se
pobavit a posedět při stylové muzice.

2. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 8. 8. se uskutečnila další pracovní porada starosty a zastupitelstva. Na programu bylo mimo
jiné projednání těchto záležitostí:
- uspořádání koncertů v Machově – Barocco Sempre Giovane a Expedice Apalucha,
- pronájem pozemku p. Nývltové – Lhota,
- uzavření smlouvy s Úřadem práce v Náchodě o poskytnutí dotace na veřejně prospěšné práce,
- projekt zateplení budovy ZŠ a MŠ Machov,
- kanalizace Machov – zhotovení další fáze dokumentace – konceptu pro projednání
s dotčenými orgány,
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – uložení sítí do místní
komunikace na Záduší,
- podíl obce na vytvoření Eurofondu v rámci Euroregionu Galcensis,
- oprava mostečku přes potok ve Lhotě (mezi Šolínovými a Královými),
- rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v Brně – kauza úroků z prodlení – ČOV a kanalizace
- příprava návštěvy starostů z Uničovska v obcích DSO Policko,
- oprava historických křížků – Machovský kříž a křížek v Bělém – nad Horou z dotace POV,
- rekonstrukce autobusové čekárny v Nízké Srbské, reportáž televize Prima o rekonstrukci
autobusových čekáren v obci,
- majetkové záležitosti a další.

3. Běh na Hejšovinu – Mistrovství ČR veteránů v běhu do vrchu
Městys Machov, město Radków a Lhoťáci se svolením Parku

Narodowego Gor Stolowych pořádají
jubilejní 15. ročník běhu do vrchu

BĚHU NA HEJŠOVINU
SZCZELINIEC WIELKI
Mistrovství ČR veteránů v běhu do vrchu
Součást Českého poháru v běhu do vrchu a součást 3. ročníku poháru Stolových hor.

Středa 28.září 2011 ve 12.00 hod.

Prezentace – na náměstí v Machově v Obecním domě do 11,30 hod
!!! PAS NEBO OBČANSKÝ PRŮKAZ PODMÍNKOU STARTU !!! - cíl je na
polském území
Kategorie – Ženy, muži, veteráni, junioři, juniorky, děti a příchozí
Trať – délka 8 km, převýšení 480 m, povrch terén, asfalt, schody
Startovné – 60 Kč
Ceny – první tři v každé kategorii + tombola

Převoz svršků do cíle zajištěn. Návrat do ČR po svých, v nutných
případech bude zajištěn odvoz zpět do prostoru startu.
INFORMACE – Oldřich RÜCKER, Machov – Lhota 45, 549 63
tel. 491 547 270, mobil 737 537 832

Občerstvení – zajištěno v restauraci Obecní dům
Traťové rekordy – Petr Pechek – 31:21,20
Taťána Metelková – 34:42,00
Dodatkový závod pro děti a všechny příchozí na trati 2,3 km
se startem na náměstí v Machově a cílem na hraničním
přechodu do Polska v Machovské Lhotě
Přijďte povzbudit závodníky ke startu ve 12.00 hod. na náměstí i
podél trati závodu. Rovněž zveme všechny zájemce na vyhlášení
vítězů kolem 14.00 hod., po němž bude následovat posezení
s country hudbou pro širokou veřejnost před úřadem městyse
(případně na sále Obecního domu při nepřízni počasí). K poslechu
zahraje country kapela D o m a m a z e c .

4. Informace úřadu městyse.
Společenská kronika
V měsíci srpnu 2011 oslavily významné životní jubileum dvě naše spoluobčanky – paní
Růžena Šrůtková z Machova a paní Marie Benešová z Machova. Obě se dožily krásných 90
let. Jménem zastupitelstva městyse i jménem všech spoluobčanů přejeme hlavně hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let života.

Nabídka starších oken
Úřad městyse Machov nabízí zdarma starší použitá výklopná okna o rozměru 110x170 cm
(včetně rámů). K dispozici je 10 ks těchto oken. Zájemci se mohou hlásit u ing. Kryla.

Sezonní nabídka hnědého uhlí
PALIVA s.r.o. Police nad Metují – nádraží ČD – oznamují občanům zvýhodněnou cenu
hnědého uhlí kvality „A“ 1 – Ledvice. Cena 305,- Kč/1 q s dopravou ZDARMA.
Uvedená cenová nabídka platí do 15. září 2011.

Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 31. 7. 2011 bylo v Machově hlášeno
k trvalému pobytu celkem 1 094 obyvatel. V průběhu měsíce července:
- se přistěhoval
1 občan,
- zemřeli
2 občané.

Obyvatelstvo dle sčítání lidu k 15. 2. 1921
Pro zajímavost a pro srovnání se současným stavem obyvatel Machova uvádíme počet
obyvatel a domů a rozlohu katastrů v jednotlivých částech dnešního Machova dle sčítání lidu
k 15. 2. 1921:
Machov
Lhota
Nízká Srbská
Bělý
Celkem

115 domů
77 domů
106 domů
107 domů
405 domů

586 obyvatel
368 obyvatel
505 obyvatel
431 obyvatel
1.890 obyvatel

458 hektarů
345 hektarů
446 hektarů
638 hektarů
1.887 hektarů

5. Hasičská soutěž SDH Machovská Lhota

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MACHOVSKÁ
LHOTA
Vás srdečně zve na 38. ročník soutěže

„O PUTOVNÍ POHÁR SDH“
která se koná v sobotu 17. září 2011 od 13 hod. v Machově - Dolečku vlevo od skokanských můstků
Program:





13,00 hod. - příjezd soutěžících jednotek
13,30 hod. - nástup, zahájení
po skončení soutěže - vyhlášení výsledků, předání
cen
občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vaší hojnou účast. SDH Machovská Lhota

6. Kulturní a sportovní akce
Září: 4.9. – Borský pohár 2011 – závody ve skoku a severské kombinaci žáků a žákyň,
pořádá BKL Machov
6.9. – Lidice – válečný film ČR – kino Police od 19 hod.,
13.9. – Kung fu Panda – animovaný film USA – kino Police od 17 hod.
17.9. – Hasičská soutěž o putovní pohár SDH Lhota
17.9. – Teplicko-adršpašská 33 – turistický pochod, Teplice nad Metují
20.9. – Westernstory – kino Police n. Met. – od 19 hod.
24.9. – Police Symphony Orchestra a Marta Kubišová – koncert v kostele v Polici, 19 hod
28.9. – Běh na Hejšovinu – mistrovství ČR v běhu do vrchu veteránů, Machov 12 hod.
30.9. – Kytice – Kolárovo divadlo Police – 18 hod., divadelní soubor Hlavy Broumov,

7. Stomatologická pohotovost v září
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci září 2011 – vždy v době od 9,00
hod. do 11,00 hod.:
- 3. – 4.9. MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV, tel. 491 524 334
- 10. – 11.9. MUDr. Houštěk, poliklinika Broumov, tel. 602 333 466,
- 17. – 18.9. MUDr. Neoral, ZS Police, tel. 491 541 654, 602 333 452,
- 24. – 25.9. MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police, tel. 602 304 594,
- 28. 9.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí, tel. 491 582 381

8. Borský pohár 2011
BORSKÝ KLUB LYŽAŘŮ

MACHOV

pořádá

XXV.ročník BORSKÉHO POHÁRU 2011
žáků a žákyň ve skoku a severské kombinaci
Pořadatel:
Datum:
Místo:
Disciplíny:

BKL Machov
4. září 2011 - neděle
Machov, areál skokanských můstků Hůrka
skok a severská kombinace Gundersen

Podmínky účasti: mohou startovat včas přihlášení závodníci s platnou lékařskou prohlídkou a
platnou kartou SLČR na rok 2011.
Přihlášky: písemně na adresu : Jirásek Stanislav,549 63 Machov 131,e-mail: jirasek@wo.cz
-došlé nejpozději do 02.09.2011.
Stravování: pro účastníky závodu a diváky bude otevřena restaurace KUKULDA pod můstky
s možností stravování – párky, sušenky,limo atd.
Zdravotní služba :
MUDr. Homolka Jan

Časový program :

08.45 – 09.00 porada vedoucích družstev a trenérů
09.00 – 09.30 prezentace a oficiální trénink na všech můstcích-1kolo
09.30 – 10.00 zkušební kolo
10.15 - 11.30 závod ve skoku na K6, 13 a 19 m – 2 kola, výsledky
skoku se použijí pro výpočet výsledků I.části sev. komb.
13:00 hodin II.část sev.komb.-kros
14.00 hodin vyhlášení všech výsledků pod můstky

Srdečně zveme závodníky i fanoušky na BP do Machova a těšíme se na Vás.

9. Historická fotografie z „Dolečka“
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