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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
měsíc říjen začal v Machově, tak jako v jiných obcích a městech, volbami do krajského
zastupitelstva. Volební účast u nás byla mírně nad krajským průměrem – 40,74% (v kraji byla

účast 37,33%). K volebním urnám přišlo 365 občanů, z toho platných hlasů bylo 353.
V Královéhradeckém kraji zvítězilo hnutí ANO s 25,18% hlasů před ČSSD (13,08%), třetí
skončila ODS (9,93%), čtvrtá Koalice pro KHK (9,75%), pátá KSČM (9,39%), šesté hnutí
Starostové a Východočeši (8,98%) a sedmá TOP 09 (7,74%). Při tvorbě krajské koalice se
spojilo pět zúčastněných stran bez vítězného hnutí ANO, takže hejtmanem se nakonec nestal
zástupce hnutí ANO, ale zástupce ČSSD Jiří Štěpán. Pro informaci výsledky ve volebním
okrsku Machov:
1) ODS
23,51 %
2) ČSSD
18,70 %
3) ANO 2011
17,85 %
4) Starostové
11.61 %
5) Koalice pro KHK
9,92 %.
Dalších devět politických stran či hnutí se nedostalo přes hranici 5%.
V tomto měsíci také bylo definitivně ukončeno budování splaškové kanalizace v naší
obci. Práce trvaly téměř tři roky a bez doplňkových služeb bylo proinvestováno cca 48,6 mil.
Kč. Kromě dotované výstavby nové splaškové kanalizace a veřejných částí přípojek byly dále
zrekonstruovány další dvě stoky a bez dotace byla odkanalizována zástavbová oblast
v Machově na „Záduší“. Podařilo se tedy zrealizovat vybudování veškerých kanalizačních
stok, na které má obec platné stavební povolení. V současné době již probíhají jen
dokončovací práce na některých místních komunikacích dotčených stavbou kanalizace a na
jaro příštího roku zbývá asfaltování zadní cesty od náměstí směrem ke Kukuldě včetně opravy
odvodňovacího přejezdného kanálku na spodní části uvedené trasy.
Samotnou stavbou však záležitost budování kanalizace zdaleka nekončí. Nyní teprve
nastane složitá administrativní část akce, kdy musíme získat Závěrečné vyhodnocení akce od
SFŽP ČR, dokončit kolaudační řízení a připravit se na následné kontroly od různých orgánů,
počínaje poskytovatelem dotace a konče například Finančním úřadem. Po dobu udržitelnosti
projektu se dále musí pravidelně předkládat monitorovací a hodnotící zprávy s rozborem
různých kritérií a ukazatelů jak v oblasti čištění odpadních vod, tak i v oblasti ekonomické.
Právě v té ekonomické části projektu – konkrétně ve věci splácení úvěru a jeho ceny (tj.
úroků) – se mi tento měsíc podařilo po delších jednáních s poskytovatelem úvěru Českou
spořitelnou a.s. vyjednat změnu úvěrových podmínek příznivějších pro Machov. Před
zahájením financování stavby kanalizace jsme ve výběrovém řízení získali úvěr s úročením
3,05 % p.a., což po dobu splácení úvěru do roku 2031 znamenalo zaplatit na úrocích 3,8 mil.
Kč. Začátkem října se mi však podařilo dosáhnout refinancování úvěru s tím, že nová úroková
sazba je nyní nasmlouvána ve výši 0,99 % p.a. V konečném výsledku tak Machov zaplatí na
úrocích do roku 2031 „pouze“ 1,2 mil. Kč a úspora za celou dobu splácení činí 2,6 mil. Kč.
Myslím, že se jedná o zdaleka nejúspěšnější jednání v ekonomické oblasti v tomto volebním
období našeho zastupitelstva.
Pokud jde o další investiční záměry zastupitelstva ve druhé části našeho volebního
období, je jich rozpracováno hned několik:
- před dokončením je zpracování projektové dokumentace na doplnění veřejného osvětlení
v obci, následně bude zažádáno o vydání stavebního povolení a zároveň bude podána žádost
o dotaci na tuto akci z dotačního programu Královéhradeckého kraje;

- připravuje se zpracování žádosti o dotaci na nákup nového traktoru pro potřeby obce včetně
vlastního kontejnerového nosiče a několika kontejnerů (hřbitovy, svoz bioodpadu ….);
- v říjnu jsme nechali zpracovat ocenění oprav dalších místních komunikací (cca 14 úseků) od
dvou stavebních firem a postupně budeme podávat žádosti o dotace na jejich opravy a
rekonstrukce z různých dotačních titulů;
- v záležitosti budování odstavného turistického parkoviště na odbočce k Řeřišnému (včetně
rekonstrukce části místní komunikace k Řeřišnému) čekáme na rozhodnutí řídícího výboru
Interreg V-A v Olomouci, zda akce bude dotačně podpořena či nikoliv. V případě kladného
rozhodnutí se budovat začne v roce 2017;
- do konce letošního roku by mělo být rozhodnuto o přidělení dotace z Ministerstva
zemědělství ČR na rekonstrukci čistírny odpadních vod v Machově. Momentálně v této
záležitosti probíhá otevřené výběrové řízení na dodavatele stavby dle zákona o veřejných
zakázkách a připravují se smlouvy na technický dozor investora a technika BOZP;
- ve fázi projektování je akce další plynofikace Obecního domu v Machově, konkrétně
kuchyně restaurace, bytů v čp. 126 a kotelny OD;
- v očekávání jsme také ve věci získání dotace na rekonstrukci venkovního hřiště u tělocvičny,
která spočívá v instalaci bezúdržbového povrchu. O tuto dotaci je požádáno z grantového
programu společnosti ČEZ „Oranžové hřiště“;
- v případě získání dotace podpoříme jakožto zřizovatel a majitel budovy snahu ZŠ a MŠ
Machov o rekonstrukci odborných učeben a zajištění bezbariérovosti školy (výtah).
Poslední připravovanou investiční akcí, o které se dnes zmíním, je rekonstrukce krajské
silnice od Mýta po státní hranici s Polskem – a dále do Karlowa a Dušnik. Zde sice nejsme
iniciátorem ani investorem, přesto nás v Machově asi všechny bude zajímat vývoj této akce.
Momentálně investor (Královéhradecký kraj) čeká na přidělení dotace z programu českopolské spolupráce Interreg V-A. Zároveň bylo dokončeno projektování akce pro stavební
řízení a na úředních deskách příslušných úřadů byl tento měsíc zveřejněn návrh stavebního
povolení k připomínkování. O dalším vývoji budeme samozřejmě informovat.
Závěrem bych chtěl ještě upozornit a pozvat vás na řadu kulturních akcí, které se
v Machově uskuteční v nejbližší době. Městys Machov zajistil tradiční podzimní divadelní
představení „Den blbec“ v podání ochotníků z Týniště nad Orlici. Dále se naše obec podílí na
tradičním Cecilském posezení na sále Obecního domu, na kterém se budou střídat dokonce
čtyři kapely a na své si jistě přijdou zástupci všech generací. Upoutávky na další akce
v Machově či okolí najdete v další části tohoto zpravodaje.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 9. 2016 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.073 obyvatel. V průběhu září: - přihlásil se
1 občan
narodil se
1 občánek
odhlásili se
4 občané.

Nové umístění obecní knihovny
Oznamujeme všem čtenářům, využívajícím služby obecní knihovny jakož i široké veřejnosti,
že od listopadu 2016 bude knihovna umístěna nově v prostorách tělocvičny – v přízemí v bývalé
klubovně (musí se projít šatnou nalevo od sálu tělocvičny). Výpůjční doba se nemění – časopisy
a knihy je možno si vypůjčit každý čtvrtek od 16:00 hod. do 18:00 hod. Knižní fond bude pravidelně
obměňován ve spolupráci s knihovnou Police nad Metují.

Uzavření ordinace praktického lékaře ve dnech 9. – 11. 11.
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům, že z důvodu svého průběžného
vzdělávání budou uzavřeny jeho ordinace v Hronově i v Machově ve dnech 9. – 11. listopadu.
V nutných případech zastupuje MUDr. Zemanová v Hronově v areálu firmy Wikov - telefon
702 187 889 (ve čtvrtek v ordinaci Hamra Náchod tel. 491 424 526).

3. Stomatologická pohotovost v listopadu 2016
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci listopadu 2016 – vždy v době od
9,00 do 11,00 hod.:
5. - 6. 11.
MUDr. Neoralová, Teplice n. M.
602 333 460
12. - 13. 11.
MUDr. Kubec, ZS Police n. M.
491 543 398
17. 11.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
19. - 20. 11.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 132
26. - 27. 11.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
775 717 666

4. Svoz objemného odpadu 12. 11. 2016

provede ve vaší obci mobilní svoz objemného odpadu
Kdy : v sobotu 12. listopadu 2016
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 !!!

5. Divadelní představení „Den blbec“ – 13. 11. 2016
Městys Machov
uvádí komedii Jindřicha Bartoše
v podání divadelního souboru U.F.O. Týniště nad Orlicí

Den blbec
"Pletky s policií, nepovedená návštěva rodičů a nevydařené rande. Všichni jsme to zažili a
pak jsme přemýšleli, proč to potkalo zrovna nás a kde jsme mohli udělat chybu. Ale co když
naše kroky řídí vyšší bytosti, které se ještě k tomu rozhodnou udělat mejdan? Z toho může
vzejít jedině den blbec."

Režie: Jindra Bartoš, Veronika Půlpánová

Představení se uskuteční

v neděli 13. listopadu 2016 v 16,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč

6. Kulturní a sportovní akce
Říjen: 29.10. – Expedice Apalucha – koncert známé opavské kapely na „Kukuldě“ ve 21 hod.
Listopad: 4.11. – Návštěvy u pana Greena – divadlo Police n. Met. v 19 hod. (FDA Praha)
4.11. – Nepál – jak se země zatřásla – cestopiná. beseda Ctibora Košťála – kulturní
dům Suchý Důl od 19 hod.
5.11. – Martinské trhy – náměstí Police n. Met. od 9,00 hod.
12.11. – Večer s cimbálovou muzikou Slezan – hostinec U Lidmanů od 19 hod.
12.11. – HVNS Tour 2016 – Imodium, Ukradený ovoce, Nouzovej východ – kulturní
sál Střelnice Broumov od 19 hod.

12.11. – Luboš Pospíšil + 5P – koncert v klubu Eden Broumov od 20 hod.
13.11. – Den blbec – divadlo – sál Obecního domu Machov od 16 hod.
19.11. - Lyžařský ples – Pellyho domy v Polici n. Met. od 20 hod.
25.11. – Cecilské posezení – Big Band, Relax Band, Swingáček, Dechovka – sál
Obecního domu Machov od 19 hod.
26.11. - Mikulášská merenda – sál hospody U Božky v Nízké Srbské, Domamazec
27.11. – Adventní trhy na náměstí v Polici nad Metují
28.11. – Nezkrocená Brazílie – přednáška manž. Motani v Kolárově divadle, 18 hod.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 29. 9. 2016 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva městyse Machov. Na programu byly
zejména následující body:
- vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby – Doplnění technologie ČOV Machov,
- schválení zadávací dokumentace (DVZ) pro akci Doplnění technologie ČOV Machov,
- jmenování Komise pro otevírání obálek a Hodnotitelské komise – akce ČOV Machov,
- informace o způsobu zajištění technického dozoru a technika BOZP pro akci ČOV Machov,
- schválení záměru pronájmu části pozemku p.č. 856 v k.ú. Machov,
- rozhodnutí o provedení kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Machov,
- projednání investičního záměru „Přebudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti školy“,
- souhlas zřizovatele ZŠ s přijetím daru ve prospěch ZŠ a MŠ Machov,
- schválení plánu inventarizace majetku a závazků Městyse Machov k 31. 12. 2016,
- informace o instalaci silničního zrcadla „u pily“ v Machově,
- informace o přípravě obecně závazné vyhlášky o rušení nočního klidu,
- informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Městyse Machov za rok 2016,
- informace o změně podmínek úvěru městyse na vybudování kanalizace,
- informace o průběhu prací na budování kanalizace v obci a další.

8. Večer s cimbálovou muzikou „Slezan“

9. Běh na Hejšovinu - výsledky
V neděli 25. září se v Machově uskutečnil jubilejní 20. ročník závodu v běhu do vrchu "Běh na
Hejšovinu“. Také v tomto roce byl součástí seriálu závodů Českého poháru běhů do vrchu. Tentokrát
se na start postavilo 80 dospělých závodníků (dokončilo 78) a 16 dětí. Počasí tradičně přálo – bylo
polojasno a žádné velké teplo, což závodníkům vyhovovalo. Celkovým vítězem se stal František
Vagenknecht z oddílu Aster Jičín, který trasu 8 km uběhl za 33 min. a 30 s. Mezi ženami byla
nejrychlejší závodnice TJ Sokol Hradec Králové Táňa Metelková v čase 36 min. 35 s. Dětský závod
s cílem na polské hranici vyhrál Jan John z BKL Machov v čase 10 min. 13 s. Vyhlašování vítězů se
letos zúčastnil ředitel Národního parku Stolové hory pan ing. Janusz Korybo, který se v předávání cen
vítězům střídal se starostou městyse a zároveň ředitelem závodu ing. Jiřím Krtičkou. Po skončení
závodu hrála po celé odpoledne závodníkům, jejich doprovodům i ostatním návštěvníkům akce
skupina Domamazec z Machova. 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.
Vítězi jednotlivých kategorií se stali:
- junioři: Štěpán Štolfa
- juniorky Markéta Zeisková
- muži A František Vagenknecht
- muži B Martin Štolfa
- muži C Roman Buriánek
- muži D Oldřich Šmída
- muži E Josef Metelka
- ženy A Jana Mikesová
- ženy B Táňa Metelková
- ženy C Eva Klampflová
- ženy D Miloslava Vraštilová
- děti
Jan John

Spartak Police
34:14
Raibas Klub Náchod
46:13
Aster Jičín
33:30
Spartak Police
34.31
Iscarex Č. Třebová
37:10
Maratonstav Úpice
39.07
Spartak Police
49.06
Sokol Nová Paka
43.38
Sokol Hradec Králové 36.35
Vrchaři Vrchlabí
44.26
Maratonstav Úpice
1.02:56
BKL Machov

10. Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby
nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují
ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na
skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však
„wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty
ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně
elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je
k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného
odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného
dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu
dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika.

Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické
formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných
malých sběrných nádob, kterých EKOLAMP rozmístil již více než 1900 a každý rok přibývají další.
Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a řadě firem. Více informací o rozmístění sběrných
nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.
Odevzdat úsporné žárovky a zářivky také můžete ve sběrném místě, které městys Machov
provozuje ve skladu nákupního střediska (vchod z nákladové rampy). Sběrné místo je přístupné
po telefonické nebo osobní domluvě s odpovědným pracovníkem úřadu v pracovních dnech –
v pondělí a ve středu od 8°° do 12°° a od 13°° do 17°° hodin, v ostatní dny od 8°° do 12°° hodin.
Sběrné místo mohou využít všichni občané a dále také živnostníci podnikající v katastru
Machova, kteří mají s městysem uzavřenou řádnou smlouvu o nakládání s komunálním
odpadem.

11. Cecilské posezení v Obecním domě Machov
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