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1. Informace starosty
Vážení občané,
léto je téměř u konce a s ním většině z nás končí i čas dovolených. Stejně tak všem žákům
a studentům končí čas prázdnin a volá škola – přeju jim úspěšný školní rok plný nových znalostí
a informací a jejich učitelům pak přeju hodně trpělivosti a úsilí při snaze příslušné znalosti žákům
úspěšně předat.
Také na úřadu městyse jsme vyčerpali nějakou dovolenou, aniž by se však chod úřadu zastavil.
Přes léto postupně končily některé záležitosti a jiné akce se postupně začínají připravovat na podzim
či na příští rok. Úspěchem skončilo projednávání reklamace s firmou Strabag na úpravu místní
komunikace v Nízké Srbské (za Bolkovými) a v průběhu srpna zde byla doplněna další vrstva
frézovaného asfaltu v souladu s projektovou dokumentací. Rovněž byly dokončeny chybějící
prořezávky a pružné zálivky napojení starých a nových asfaltů na některých kanalizačních stokách.
U konce jsou dvě etapy budování kanalizace a před námi je poslední etapa – rekonstrukce
kanalizační stoky E3 („zadní“ cesta od náměstí směrem ke Kukuldě) a stoky A3 (v Nízké Srbské od
Rotterových směrem ke Kinclovým). Momentálně probíhá výběr dodavatele stavebních prací a výběr
firmy zajišťující technický dozor a BOZP. Předpokládané zahájení prací je v září tohoto roku a
ukončení se předpokládá do poloviny listopadu. Touto etapou by bylo zakončeno dobudování
kanalizace v Machově, na které máme platné stavební povolení.
Pokud jde o připojování jednotlivých nemovitostí na kanalizaci zakončenou ČOV, situace je
poměrně příznivá – nepřipojeno zůstává posledních 18 nemovitostí. Lhůta pro připojení, případně pro
domluvení pozdějšího termínu připojení, uplynula koncem června. Někteří majitelé uvedených
nemovitostí jsou ve styku s naším úřadem a informují nás o termínu a průběhu předpokládaných prací.
Zároveň nás již vodoprávní orgán, kterým je Odbor životního prostředí MěÚ Náchod, vyzval
k poskytnutí seznamu nepřipojených nemovitostí a plánuje první kolo namátkových kontrol na
vypouštění odpadních vod v souladu s platnou legislativou. Vyzývám proto dotčené majitele dosud
nepřipojených nemovitostí k zahájení jednání, aby zbytečně neriskovali postih od vodoprávního
orgánu v souladu se zákonem o vodách.
Na úřadu městyse jsme se přes léto pustili do oprav podlah v kancelářích, kdy byl opraven
vydrolený beton a nalepeny nové koberce. Zároveň proběhlo vymalování kanceláří a obřadní
místnosti. Zbytek prostor (chodby….) budeme malovat příští rok.
Finančním úřadem Hradec Králové byla v srpnu dokončena kontrola čerpání dotačních
prostředků na zpracování studie úpravy odtokových poměrů na toku Židovky. Kontrola probíhala od
listopadu minulého roku a skončila výrokem, že „nedošlo k porušení rozpočtové kázně“ při čerpání
dotace. Tyto kontroly ze strany finančních orgánů probíhají většinou několik let po samotném
ukončení akcí, na které se čerpají dotačních prostředky a jsou administrativně i časově velice náročné.
Při množství akcí, na které se v posledních letech podařilo získat dotace, nás tak do budoucna čeká
zřejmě mnohem více takovýchto kontrol.
Pokud jde o další investiční záměry a akce, jsou momentálně v různém stupni rozpracovanosti
následující:
- u připravované rekonstrukce čistírny odpadních vod v Nízké Srbské byla podána žádost o dotaci na
Ministerstvo zemědělství ČR a probíhá příprava výběrového řízení dodavatele dle zákona o veřejných
zakázkách,
- doplnění veřejného osvětlení v obci je ve fázi projektování a pořízování vyjádření dotčených orgánů.
S doplněním či vybudováním nového veřejného osvětlení se počítá v Nízké Srbské „za Dranou“, od
hlavní silnice směrem k Šolcově pile, od fotbalového hřiště zadní cestou směrem k Machovu, za
mostem mezi Mazurkovými a Vítkovými, ke katolickému hřbitovu a na Záduší.
- u zamýšlené rekonstrukce sportovního hřiště u tělocvičny (bezúdržbový povrch) se zpracovává
rozpočet akce pro žádost o dotaci,
- připravují se podklady pro rozhodnutí o případné rekonstrukci hasičské zbrojnice v Nízké Srbské
v rámci vyhlášeného dotačního titulu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,

- připravuje se výběr místních komunikací pro případnou rekonstrukci v případě vyhlášení dotačního
titulu MMR ČR na jejich rekonstrukci (zřejmě ještě letos) a zajišťují se cenové nabídky na tyto
rekonstrukce.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny příznivce kultury i sportu na akce pořádané Městysem
Machov v září tohoto roku. V první řadě se podařilo zajistit pro tradiční koncert barokní hudby
v kostele sv. Václava již mezinárodně vyhlášený soubor Barocco Sempre Giovane, který jsme měli
možnost slyšet v Machově již několikrát, naposledy však v roce 2011. Bližší informace o koncertu
najdete v tomto zpravodaji, o souboru pak na webu www.barocco.cz. Další tradiční zářijovou akcí je
již 20. ročník Běhu na Hejšovinu, který se i letos běží v rámci Českého poháru běhů do vrchu. Kromě
samotného závodu můžete po vyhlášení vítězů navštívit i odpolední posezení s kapelou Domamazec.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 7. 2016 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.074 obyvatel - přihlásil se
1 občan
- odhlásil se
1 občan
- narodilo se
5 občánků
- zemřeli
3 občané.

Stolní kalendář Machova pro rok 2017
Upozorňujeme všechny občany, že na úřadu Městyse Machov je v prodeji omezené množství
stolního kalendáře na rok 2017, který vydal DSO Policko. Tématem tohoto kalendáře jsou malované
obrázky dětí ze základních škol obcí Policka (tedy i z Machova), k nimž jsou vždy přiřazeny fotografie
míst, které děti namalovaly. Prodejní cena tohoto velice zdařilého počinu byla stanovena na 80,- Kč.

Honební společenstvo – pozvánka
Výbor Honebního společenstva Machov zve své členy (majitele pozemků) na schůzi HS, která se
koná v pátek 16. září v 16 hodin v restauraci u Lidmanů v Machovské Lhotě. Program schůze bude
zveřejněn v místě konání. Občerstvení zajištěno.

3. Stomatologická pohotovost v září 2016
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci září 2016 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
3 .- 4. 9.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
10. - 11. 9.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
17. - 18. 9.
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
603 479 084
24. - 25. 9.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
775 717 666
28. 9.
MDDr. Houštěk. ZS Machov
602 333 466

4. Kulturní a sportovní akce
Září: 2.9. – Noční prohlídky Broumovského kláštera od 20 hod.
3.9. - Strašidelný klášter – klášter Police n. Met. od 19 hod.
3.9. - Dunění rockových tamtamů – hudební festival Suchý Důl
10.9. – Broumovské vinobraní s burčákem – klášter Broumov od 13 hod.
10.9. – koncert Barocco Sempre Giovane – kostel sv. Václava v Machově od 19 hod.
17.9. – Teplicko-adršpašská 33 – turistický pochod, start 7-10 hod., ve 13 hod. Slaveňáci,
v 16 hod. Taxmeni, v 18 hod. Adept Blues band – taneční zábava

17.9. – Hasičská soutěž „O putovní pohár SDH Machovská Lhota“ – v Dolečku
20.9. – Králové hor – kino Police nad Metují od 17,30 hod.
24.9. - Garden party v Polici n. Met. - pořádá PoKuS o.s. Police
25.9. - Běh na Hejšovinu – závod Čekého poháru v bězích do vrchu – náměstí Machov

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 8. 8. 2016 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu byly zejména
následující záležitosti:
- informace o řešení reklamací a odstraňování nedodělků při výstavbě kanalizace v obci,
- návrh rekonstrukce hasičské zbrojnice v Nízké Srbské,
- informace o připravovaném dotačním titulu MMR ČR na rekonstrukci místních komunikací,
- nabídka ERV Jaroměř na administraci výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce ČOV,
- informace o výsledku kontroly Finančního úřadu HK na čerpání dotace (studie Židovka),
- projednání kroniky městyse za 1. pololetí 2016,
- návrh na schválení finančního daru pro FO Jiskra a BKL – převod příjmů z loterií,
- informace o přípravě žádosti o dotaci na úpravu sportovního hřiště u tělocvičny,
- záměr dokončení výstavby kanalizace v obci – rekonstrukce kanalizačních stok E3 a A3,
- příprava voleb do krajského zastupitelstva,
- příprava koncertu barokní hudby – Barocco Sempre Giovane dne 10. 9. 2016,
- příprava Běhu na Hejšovinu,
- informace o průběhu projektových prací na doplnění veřejného osvětlení v obci,
- informace o změně legislativy ve věci povolování výjimek z ustanovení OZV o rušení nočního
klidu v obci,
- majetkové záležitosti a další.

6. Rozpis zápasů FO Jiskra Machov – muži
Datum a čas

Domácí

Hosté

Hřiště

13.8.2016 17:00 Ji. VEBA Machov

TJ V. Poříčí B

21.8.2016 17:00 So. Hejtmánkovice

Ji. VEBA Machov

27.8.2016 17:00 Ji. VEBA Machov

Loko. Meziměstí

Jiskra Machov
TJ So
Hejtmánkovice
Jiskra Machov

TJ Velichovky

Jiskra Machov

11.9.2016 17:00 So. V. Jesenice

Ji. VEBA Machov

V. Jesenice

17.9.2016 17:00 Ji. VEBA Machov

TJ Dolany

Jiskra Machov

25.9.2016 16:30 AFK Hronov

Ji. VEBA Machov

Hronov

1.10.2016 16:30 Ji. VEBA Machov

TJ Č. Kostelec B

Jiskra Machov

8.10.2016 16:00 So. Mezilesí

Ji. VEBA Machov

TJ Sokol MEZILESÍ

15.10.2016 16:00 Ji. VEBA Machov

SK Babí

Jiskra Machov

23.10.2016 15:30 SK Č. Skalice

Ji. VEBA Machov

Č. Skalice

29.10.2016 14:30 Ji. VEBA Machov

Sl. Teplice n/M

Jiskra Machov

Ji. VEBA Machov

Sokol Zábrodí

3.9.2016 17:00 Ji. VEBA Machov

6.11.2016 14:00 So. Zábrodí

7. Koncert v kostele sv. Václava v Machově

8. Běh na Hejšovinu
Městys Machov a Lhoťáci se svolením Parku Narodowego Gor Stolowych
pořádají

20. ročník běhu do vrchu

BĚHU NA HEJŠOVINU
SZCZELINIEC WIELKI
Součást Českého poháru v běhu do vrchu

Neděle 25.září 2016 v 11.00 hod.
Kategorie – Ženy, muži, veteráni, junioři, juniorky
Trať – délka 8 km, převýšení 480 m, povrch terén, asfalt, schody
Startovné – 60 Kč
Dodatkový závod pro děti a všechny příchozí na trati 2,3 km.
Start v 11,15 hod. na náměstí v Machově, cíl na hraničním
Přechodu v Machovské Lhotě.

Přijďte povzbudit závodníky ke startu v 11.00 hod. na náměstí
i podél trati závodu. Rovněž zveme všechny zájemce na vyhlášení vítězů kolem 13.00 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 .

9. Mladí hasiči SDH Nízká Srbská
Dne 28. května 2016 se mladí hasiči z Nízké Srbské zúčastnili Okresní kola Hry Plamen
konaného v Náchodě na Plhově. Do okresního kola nám postoupila družstva v kategorii
mladších i starších. Vybrali jsme tedy 10 závodníků do každé kategorie a brzy ráno vyrazili
do Náchoda. Po celodenním boji se mladší umístili na 5. místě a starší si z 2. místa vybojovali
postup do Krajského kola Hry Plamen do Nové Paky (kde jsme byli i před šesti lety).
Krajské kolo v Nové Pace se konalo ve dnech 18. – 19. června. Opět jsme museli
vymyslet, kdo se této soutěže zúčastní a nakonec jsme odjeli ve složení: Ája Horáková, Lucka
Formanová, Janek a Magda Nawrat, Maruška a Carmen Arribasovi, Dan Kůrka, Anička
Dostálová, Terka Sadílková a Lada Hlušičková. S dětmi jeli dva vedoucí – bratři Tomáš a Petr
Macurovi, kteří je na tuto soutěž spolu s dalšími vedoucími a instruktory pilně připravovali.
První soutěžní den nás čekala drtivá většina disciplín a to: štafeta 4x60m (8. místo),
štafeta dvojic (8. místo), štafeta CTIF (7. místo) a požární útok (4. místo). Druhý den jsme si

odběhli požární útok CTIF (9. místo) a závod požárnické všestrannosti (8. místo). Celkově
jsme skončili na 9. místě z 10 nejlepších týmů v kraji. Byla to pro děti veliká zkušenost,
odměna za celoroční dřinu a myslím, že si tyto dva dny, které spolu strávily, nesmírně užily
a budou na ně rádi vzpomínat.
Tímto bychom také rádi poděkovali všem, kteří nás podporovali, fandili nám a věnovali
nám svůj volný čas, abychom to mohli dotáhnout až takhle daleko. Děkujeme Machovské
Lhotě za půjčení auta, městysi Machov, ale také celému týmu instruktorů a vedoucích, kteří
s námi měli svatou trpělivost. DĚKUJEME !!!

4. června 2016 se v Jaroměři konalo okresní kolo dorostu v požárním sportu, kam se
z našeho sboru vydala Nikola Macurová. Na startovní čáru se postavila v kategorii starší
dorostenky, kde soupeřila se 4 dívkami z našeho okresu. V dorostenecké kategorii závodí
jednotlivci ve 3 disciplínách, a těmi jsou: běh na 100 m s překážkami, dvojboj jednotlivců a
test požární ochrany. Ve všech částech soutěže Nikola vyhrála a z celkového první místa
postoupila na Krajské kolo dorostu, které se konalo v Nové Pace 18. 6. 2016.
Krajské kolo začalo testy z požární ochrany, které měla všechna děvčata v její kategorii
bez chyby – takže se všechna umístila na prvním místě. Následoval běh na 100 m
s překážkami. Zde si Nikola zaběhla svůj osobní rekord a vyhrála. Poslední disciplínou byl
dvojboj jednotlivců. První pokus však musela Nikola opakovat, jelikož pořadatelům
nefungovala časomíra. Z ranních tréninků měla Nikča natažený lýtkový sval, a tak na startu
opakovaného pokusu brečela bolestí. Tento pokus odběhla a i přes všechny peripetie zvítězila
i v této disciplíně. Za velkých ovací si tedy došla pro zlatou medaili z krajského kola a postup
na Mistrovství České republiky.
Do dalšího kola postupových soutěží zbývaly 2 týdny. Lýtko dala alespoň trochu
dohromady a v pondělí 4. července 2016 odjela s vedoucím – Tomášem Macurou na

mistrovství do Českých Budějovic. Jela reprezentovat SDH Nízká Srbská, Náchodský okres a
zároveň celý Královehradecký kraj ve své kategorii. První den byl slavnostní nástup
reprezentantů jednotlivých krajů z celé republiky a následovala první disciplína – běh na 100
m s překážkami, kde si Nikča vylepšila svůj osobní rekord a to ji stačilo na 9. místo ze 14
závodnic. K večeru se psaly testy z požární ochrany, které napsala bezchybně. Druhý den se
pokračovalo ve dvojboji, kde si Nikča hned dvakrát snížila čas „osobáčku“ a i zde se umístila
na 9. místě. Součet všech bodů stačil na krásné 9. místo v kategorii starší dorostenky. Tato
soutěž byla pro Nikču velkou zkušeností a hlavně odměnou za to, co pro tento sport
obětovala. V Budějovicích byla neuvěřitelná atmosféra, která ji celou dobu hnala dopředu a
opravdu jí pomohla k lepším výkonům. Nikče moc gratulujeme a děkujeme za její píli,
oddanost, vytrvalost a vlastně i tvrdohlavost, díky které se tam dostala. Dokázala to úplně
sama a s vypůjčeným materiálem, což je podle nás opravdu obdivuhodné. Velká gratulace
Niky, děkujeme!
Mladí hasiči Nízká Srbská

10. Inzerce

Penzion a restaurace „U Lidmanů“ ve Lhotě
pořádá dne 27. 8. 2016

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
za podpory MS ODS Machov
Program: 13,00 hod. – profesionální kouzelník KARLOS
14,30 hod. – soutěž v cvrnkání kuliček pro malé i velké
18,00 hod. – DANCE – DJ FROST pro všechny
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
V průběhu programu V.I.P. hosté.

11. Přínos recyklace elektrospotřebičů pro životní prostředí za
Městys Machov za rok 2015
V roce 2015 občané Machova odevzdali k recyklaci 33 televizí, 15 monitorů
a 915 kg drobného elektra a výrazně tak ulevili životnímu prostředí
Snaha obyvatel Machova recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou
mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 33 televizí, 15 monitorů a 915 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 29,26
MWh elektřiny, 1714 litrů ropy (stačilo by k ujetí 25 tis. km autem), 122 m3 vody (odpovídá cca 1630
sprchováním) a 0,88 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 5,97 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 24,56 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
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