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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
letní dovolené a prázdniny jsou v plném proudu, ale ani v tomto čase se nezastavila
činnost zastupitelstva městyse, ani úřadu městyse, i když jeho pracovníci také průběžně
čerpají svoji dovolenou. Úřad městyse v tomto období nebude ani na přechodnou dobu
uzavřen a veškeré služby pro obyvatele jsou průběžně zajištěny zastupitelností jednotlivých
pracovníků.
Právě v tomto relativně klidném období se po téměř dvou letech pohnula kausa úroků
z prodlení při splácení dotace a půjčky na stavbu kanalizace a ČOV v Machově, kterou řešil
Nejvyšší soud v Brně. Jak jistě většina z Vás ví, SFŽP ČR se v listopadu 2009 dovolal
k Nejvyššímu soudu se žádostí o přehodnocení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové,
který spor o 18,5 mil. Kč přesunul z pravomoci soudů do pravomoci finančních orgánů. Toto
pro nás příznivé rozhodnutí bohužel není konečné, neboť Nejvyšší soud vyhověl žádosti
SFŽP ČR a rozsudek Krajského soudu zrušil. Celá záležitost se tedy opět vrací k projednání
ke Krajskému soudu v Hradci Králové, který musí rozhodnout o oprávněnosti a výši nároku
Státního fondu životního prostředí na úhradu předmětných 18,5 mil. Kč úroků z prodlení se
splátkami půjčky z roku 1997. Státní fond argumentuje judikaturou Nejvyššího soudu
v obdobných sporech, která pro nás bohužel není moc příznivá. Nám nezbývá než doufat, že
rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě o promlčení podstatné části zmiňovaných úroků
posoudí Krajský soud stejným způsobem a konečný rozsudek nebude horší, než úhrada
necelých tří milionů korun, ke kterým nás původně zavázal Okresní soud v Náchodě. Celou
záležitost průběžně konzultujeme s Advokátní kanceláří Seifert a Všetečka v Hradci Králové,
která nás v uvedené kauze zastupuje a o dalším vývoji budu průběžně informovat na
stránkách našeho Zpravodaje.
V uplynulém měsíci se podařilo získat dotaci od Úřadu práce v Náchodě na vytvoření
dvou pracovních míst na veřejně prospěšné práce pro náš městys. Na zaměstnání dvou
pracovníků obdržíme dotaci z evropských fondů. Dne 26. 7. proběhlo za účasti pracovníků
úřadu práce výběrové řízení na obsazení uvedených dvou míst. Pracovní náplní těchto
pracovníků budou veškeré práce při úklidu obce a čištění pískovcových kvádrů
vybagrovaných ze stěn zrušeného machovského koupaliště.
V průběhu července se dále uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele asfaltování místní
komunikace na Záduší. Ze čtyř oslovených firem zalali nabídku tři, z nichž nejlepší podmínky
nabídla firma Strabag, oblastní závod Hradec Králové. S uvedenou firmou bude sepsána
smlouva o dílo s termínem realizace nejpozději do konce října tohoto roku. Předpokládaný
objem prací činí 855 tis. Kč.
Další investiční prací, tentokrát zajišťovanou svépomocí naší technickou četou, je
budování sociálního zázemí za jevištěm sálu Obecního domu. Naši pracovníci využívají
každé volné chvíle při nepřízni počasí, kdy nemohou pracovat na údržbě obce a budují nosné
konstrukce pro přepažení a oddělení prostoru jeviště od budoucích šaten a sociálního zázemí.
Kromě této akce a běžné údržby obecních pozemků a komunikací rovněž v současném období
probíhá rušení některých hrobů na hřbitově evangelickém a CČSH. O uvedené hroby se i přes
dlouho vyvěšenou výzvu nikdo nepřihlásil a dochází tedy k jejich fyzické likvidaci.
Rovněž ve věci přípravy odkanalizování Machovské Lhoty byla dokončena další etapa
zhotovení dokumentace pro stavební řízení. Firmou Šindlar s.r.o. byl dokončen koncept
stavby v hodnotě 360 tis. Kč, což je nezbytný předpoklad pro projednání návrhu se všemi
orgány dotčenými zamýšlenou stavbou kanalizace.
V poslední fázi příprav je také osazení nové autobusové čekárny na zastávce v Nízké
Srbské. Celá konstrukce čekárny byla odvezena na pozinkování a v průběhu měsíce srpna

bude instalována na místo staré plechové čekárny vedle hostince „U Božky“. Tím bude
dokončena celá akce vybudování nových autobusových čekáren v obci.
Na závěr bych ještě jednou rád Vám všem popřál příjemné prožití letních měsíců
s mnoha příjemnými zážitky a zároveň připomínám, že k letní pohodě se snaží přispět i
městys Machov uspořádáním některých kulturních akcí, ať už jde o tradiční koncert vážné
hudby v podání souboru Barocco Sempre Giovane, tak i koncertem blues-rockových kapel
Expedice Apalucha z Opavy a Adept Blues Band z Teplic. Bližší informace o těchto
koncertech najdete v další části dnešního zpravodaje.

2. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 11. 7. se uskutečnila další pracovní porada starosty a zastupitelstva. Na programu bylo mimo
jiné projednání těchto záležitostí:
- odkup starších stolů a židlí od p. Hubky na sál Obecního domu,
- výběrové řízení na dodavatele asfaltování místní komunikace na Záduší,
- finanční zabezpečení Mistrovství ČR v běhu do vrchu veteránů v září tohoto roku,
- podání žádosti o dotaci na zajištění veřejně prospěšných prací pro 2 pracovníky,
- převzetí vozidla VW od Policie ČR pro potřeby hasičské jednotky Machov,
- informace o vývoji daňových příjmů městyse z celostátních sdílených daní,
- změny projektové dokumentace pro územní řízení na odkanalizování dalších částí obce,
- žádost o uvolnění dotace z OPŽP na zpracování studie odtokových poměrů na Židovce,
- informace o průběhu prací na úpravě šaten a sociálního zázemí Obecního domu,
- stav prací na zakázce nové autobusové čekárny v Nízké Srbské,
- majetkové záležitosti a další.

3. Sběrný dvůr elektrozařízení v Machově

Vysloužilé elektrospotřebiče do popelnice nepatří !!!
V nově zřízeném odběrném místě v nákupním středisku od vás převezmeme veškeré
vysloužilé elektrospotřebiče, elektrozařízení a elektronářadí včetně baterií, monočlánků,
nerozbitých zářivek, sodíkových výbojek, úsporných žárovek a elektrohraček. Nemusíte proto
již tento využitelný odpad vyhazovat do popelnice, nebo shromažďovat doma a čekat na
mobilní svoz nebezpečného odpadu, ale přinést jej do sběrného místa. Po předchozím
kontaktování pracovníka úřadu městyse jej od Vás převezmeme ve skladu Nákupního
střediska v Machov (vchod vzadu z rampy) po celý rok každý týden ve dnech pondělí od 8°°
do 17°°hod. a úterý až čtvrtek od 8°° do 14°°hod.
M.K.

4. Slavnostní bohoslužby v Husově sboru v Machově
Rada starších náboženské obce Církve československé husitské v Machově Vás zve
do Husova sboru v neděli 14. srpna 2011 v 10,00 hod. na
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY SE SVÁTOSTÍ SVĚCENÍ KNĚŽSTVA
Bohoslužby za účasti duchovních, kteří v Machově sloužili a dalších hostí povede
královéhradecký biskup Mgr. Štěpán Klásek, svěcení přijme hájenka Mgr. Hedvika
Zimmermannová.

5. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 30. 6. 2011 bylo v Machově hlášeno
k trvalému pobytu celkem 1 095 obyvatel. V průběhu měsíce května:
- se přistěhovali
3 občané,
- se odstěhovali
3 občané,
- zemřel
1 občan.

Společenská kronika
Dne 25. 6. 2011 se v kostele Sv. Václava v Machově uskutečnil svatební obřad. Do
svazku manželského tohoto dne vstoupili snoubenci Markéta Ptáčková a Jaroslav Scholz.
Novomanželům přejeme hodně štěstí a spokojenosti na společné cestě životem.

Dovolená MUDr. Maršíka
Obvodní lékař MUDr. Maršík oznamuje, že ordinace v Machově bude uzavřena
z důvodu čerpání dovolené ve dnech 15. – 26. 8. 2011. V těchto termínech zastupuje MUDr.
Zemanová ve firmě Wikov v Hronově.

Nabídka zapůjčení štěpkovače
DSO Lesy Policka nabízí pro občany svých členských obcí (Machov, Police, Č.Metuje,
Bukovice, Suchý Důl) zapůjčení štěpkovače Elit Major. Tento štěpkovač je určen
k štěpkování a drcení větví stromů a keřů do maximálního průměru 5,5 cm. Štěpkovač je
poháněn spalovacím motorem 6,6 kW (jednoválec benzínový 4-taktní) o 3200 otáčkách/min.,
palivo benzín Natural 95.
Cena za zapůjčení štěpkovače na jeden den je 100,- Kč. Objednávky zapůjčení a bližší
informace u ing. Kryla na úřadu městyse.

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.

6. Kulturní a sportovní akce
Srpen: 4.8. – Česká princezna sv. Anežka Přemyslovna – přednáška ThMgr.Lewického a
P. Frydrycha na terase Pellyho domů v Polici, 18,00 hod.,
7.8. – Farmářské trhy v klášterní zahradě v Broumově, 9-15 hod.
11.-14.8. – Polická pouť
12.8. – Kamarádi osady 5 – koncert v Pellyho parku v Polici, 20,00 hod.
12.8. – Nanovor – hřiště TJ Spartak Police od 20,00 hod.
14.8. – Slaveňáci – k poslechu i tanci na hřišti TJ Spartak Police, 19,00 hod.
20.8. – Expedice Apalucha + Adept blues band – koncert a taneční zábava na hřišti
v Nízké Srbské, 20,00 hod., pořádá DSO Policko a SDH N. Srbská.
19.-21.8. – Lojzíkův Machov – festival amatérských divadelních souborů,
23.8. – Po dlouhé noci den – dokumentární film ČR v Pellyho domech v Polici, 19 hod.
27.8. – Podborský hi-fi tuning sraz – u Kukuldy Machov, pořádá M. Řehůřková,
28.8. – Barocco Sempre Giovane – koncert barokní hudby v kostele sv. Václava
v Machově, 17,00 hod., pořádá městys Machov a Římskokatolická farnost,

7. Koncert blues-rockových kapel na hřišti v Nízké Srbské

Dobrovolný svazek obcí Policko
ve spolupráci

s SDH Nízká Srbská
zvou na koncert kapel

EXPEDICE APALUCHA
rock blues beatová kapela z Opavy
a

ADEPT BLUES BAND
rock bluesová kapela z Teplic n. Met.
zvuk: Roka Sound Teplice

Vstupné: 100,- Kč

Machov – Nízká Srbská
hřiště u hasičské zbrojnice
Sobota 20.8.2011 od 20,00 hod.
Občerstvení zajištěno – vepřové kýty na ohni,
další občerstvení v hasičské zbrojnici
Stanový přístřešek pro případ nepříznivého počasí
Otevřené ohniště

8. Tradiční koncert barokní hudby v kostele sv. Václava v Machově
Městys Machov s laskavým svolením Římskokatolické farnosti uvádí

BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Umělecký vedoucí Josef Krečmer

Iva Kramperová – housle
Johann Pachelbel (1653 - 1706) - Canon in D
Antonio Vivaldi (1678-1741) - Le Quatro Stagioni Op. 8 No. 1-4
Koncert E dur "Jaro"
I. Allegro, II. Largo e pianissimo sempre, III. Allegro
Koncert g moll "Léto"
I. Allegro non molto, II. Adagio, III. Presto
Koncert F dur "Podzim"
I. Allegro, II. Adagio molto, III. Allegro
Koncert F moll "Zima"
I. Allegro non molto, II. Largo, III. Allegro

Kostel sv. Václava v Machově
v neděli 28. srpna 2011 v 17 hodin
Iva Kramperová, absolventka Hudební fakulty AMU v Praze, je vyhledávanou sólistkou a komorní
hráčkou, spolupracuje s osobnostmi jako Václav Hudeček, Ivan Ženatý, Jiří Stivín, Barbara Maria Willi,
Radek Baborák. Hru na housle studovala na pardubické konzervatoři, pražské AMU a účastnila se
řady interpretačních kurzů. Obdržela řadu soutěžních ocenění, stala se stipendistkou firmy Yamaha a
laureátkou Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně. Je sólistkou a koncertním mistrem komorního
souboru Barocco sempre giovane, spolupracuje s řadou orchestrů a je profesorkou houslové hry na
Konzervatoři Pardubice.
Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní soubor složený ze špičkových mladých
profesionálních hudebníků. Specializuje se na interpretaci skladeb vrcholného baroka, nevyhýbá se však ani
jiným slohovým obdobím. Soubor byl založen v roce 2004 jeho uměleckým vedoucím Josefem Krečmerem. Má
za sebou řadu významných koncertů, je zván na domácí i zahraniční hudební festivaly (Pražské jaro,
Mezinárodní hudební festival Brno, The Ohrid Summer Festival, Concentus Moraviae, Mladé pódium, Svátky
hudby v Praze, Nitrianska hudobna jar, Le Quattro Stagioni, IMusicFest of George Lobkowicz, Podblanický
podzim, Theatrum Kuks, Čarovné tóny Macochy, Klášterní hudební slavnosti atd.), jeho koncerty vysílala
v přímém přenosu Česká televize, Televize Noe, Český rozhlas, nahrává na CD a pořádá vlastní abonentní cykly
koncertů. Barocco sempre giovane pravidelně spolupracuje s renomovanými českými i zahraničními sólisty i s
celou řadou vynikajících mladých interpretů - zpravidla vítězů významných mezinárodních interpretačních
soutěží.

Srdečně zveme všechny příznivce barokní hudby na tento koncert.
Vstupné dobrovolné.

9. Stomatologická pohotovost v srpnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci srpnu 2011 – vždy v době od 9,00
hod. do 11,00 hod.:
- 6. – 7. 8. MUDr. Blažek, ZS Police, tel. 491 543 844
- 13.-14. 8. MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí, tel. 491 582 381,
- 20.-21. 8. MUDr. Práza, ZS Machov, tel. 491 547 139,
- 27.-28. 8. MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov, tel. 603 479 132.

10. Inzerce
Společnost Amulet Chráněné dílny s.r.o.
hledá
skladové pracovníky a administrátory
pro posílení týmu v provozovně Machov.
Bližší informace u kontaktní osoby – p. Bartoše – na tel. č. 734 503 102.
Poděkování: Rádi bychom tímto poděkovali za účast a projevenou soustrast při ztrátě
v naší rodině.

Rodina Čepelkova

11. Jak se zbavujeme elektrospotřebičů
Třetina domácností odevzdává stará zařízení k likvidaci
Vysloužilá elektrozařízení odevzdává k recyklaci přibližně třetina českých domácností. V
souvislosti s ekonomickou recesí přestali lidé vyřazovat spotřebiče výměnou za novější model a ve
větší míře je využívají po celou dobu jejich životnosti. Tato a další zjištění vyplývají z průzkumu
veřejného mínění, který v roce 2010 pro kolektivní systémy ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP
zpracovala agentura Markent. Stejný průzkum se uskutečnil už v letech 2006 a 2008.
„Zpětný odběr“ se stal součástí každodenního slovníku
K nejdůležitějším zjištěním patří skutečnost, že celých 96 % dotazovaných zástupců českých
domácností v průzkumu uvedlo konkrétní vlastní vysvětlení pojmu zpětný odběr. Toto slovní spojení
se tedy za pouhých pět let, kdy systém zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení funguje, stalo
běžnou součástí každodenního slovníku Čechů. Pravdou ovšem je, že představa o tom, co to zpětný
odběr je, popsaná v některých odpovědích, stále není tak docela přesná. 42 % dotázaných definovalo
pojem zpětný odběr jako „předání nefunkčních elektrozařízení k likvidaci“. Další se ale domnívají, že
se jedná o „poplatek za odběr starých spotřebičů“, „výměnu starých spotřebičů za nové“ nebo také
„ekologické zlikvidování drahých přístrojů“.
Stouplo i povědomí o možnostech materiálového využití
Vysoké je také povědomí o možnostech využití surovin získaných z odevzdaných spotřebičů.
Především díky informačním kampaním, kterým dominuje zejména seriál akcí Zatočte
s elektroodpadem, se pouhých 5% dotázaných vyslovilo nesouhlasně k výroku „z vyřazených
elektrozařízení lze použít mnoho surovin pro výrobu nových výrobků“.
Dalších 24 %účastníků průzkumu s ním „spíše nesouhlasí“, 39 % „spíše souhlasí“ a 31 % „rozhodně
souhlasí“. Už od roku 2006, kdy byl proveden první ze tří průzkumů, roste kontinuálně podíl
respondentů, kteří hodnotí své informace o zpětném odběru elektrozařízení jako dostačující. Letošní

průzkum přesto ukázal, že je ještě co zlepšovat i v této oblasti. Přibližně třetina dotázaných si totiž
stále myslí, že některé malé spotřebiče patří do běžné popelnice nebo do kontejneru na tříděný odpad.
Ekologické chování ovlivňuje vzdálenost
Češi nejčastěji odevzdávají k recyklaci kopírky (63 %), ledničky (60 %) a elektrické sekačky na
trávu (52 %). S tím, jak roste informovanost o celém systému zpětného odběru vysloužilých
spotřebičů, ale také stoupají nároky Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy
například ukazují, že o celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni ujít
nebo ujet s nefunkčním elektrospotřebičem na sběrné místo. „Malé spotřebiče, jako třeba fény, jsou
obyvatelé ochotni dopravit průměrně na vzdálenost 1417 metrů, velké na 1475 metrů.“
Kdo rozhoduje o koupi a kdo o recyklaci
Průzkum se ovšem nezabýval otázkou, jak daleko jsou zákazníci ochotni dojít nebo spíš dojet
nakoupit nový spotřebič. Popsal zato velmi detailně, kdo v typické domácnosti o koupi rozhoduje.
Stejně důkladně pak zkoumal, kdo rozhoduje o způsobu likvidace po skončení životnosti. Například o
nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43 procent případů
celá rodina. O způsobu likvidace „vysloužilců“ se ale tento „kolektivní orgán“ radí jen ve 28 %
případů. Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle zjištění
výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz. A musíme si přiznat, že právě během
posledních dvou let se českým domácnostem peníze nevydělávaly právě snadno, což ukazuje
prodlužování doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na to, že na trhu jsou v bohaté
nabídce jiné, výkonnější a úspornější. Možná tak ubylo i času, který mohou ekonomicky aktivní lidé
věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti.
Sběrná síť je stále hustší
Jedná se ale jen o subjektivní pohled. Zcela objektivně vzato se faktická průměrná vzdálenost do
nejbližšího sběrného dvora rovněž rapidně zmenšila: dnes činí 3138 metrů, k nejbližšímu prodejci,
který zdarma odebere starý spotřebič, to mají české domácnosti v průměru 2806 metrů. Je to tím, že
sběrná síť je stále hustší. Dnes už zahrnuje 10 865 unikátních sběrných míst. Historicky první místo
zpětného odběru bylo otevřeno před pěti lety na Ministerstvu životního prostředí ČR. Za tu dobu už
bylo v Česku ekologicky zpracováno přes 150 tisíc tun elektroodpadu. Více než 1000 tisíc tun z tohoto
množství má na kontě ELEKTROWIN.

12. Kursy společenského tance pro dospělé v Polici n. Met.
ZAČÁTEČNÍCI Zahájení: čtvrtek 15. 9. 2011 v 19,00 hod Kurz zahrnuje 7 lekcí a bude probíhat 1 x za
dva týdny, vždy ve čtvrtek od 19,00 hod (15.9., 29.9., 13.10.,27.10., 10.11., 24.11., závěrečný věneček v pátek
9.12.2011)
POKROČILÍ Zahájení: čtvrtek 22. 9. 2011 v 19,00 hod Kurz zahrnuje 7 lekcí a bude probíhat 1 x za dva
týdny, vždy ve čtvrtek od 19,00 hod (22.9., 6.10., 20.10., 3.11.,17.11., 1.12., závěrečný věneček v pátek
9.12.2011)
Určeno pouze pro páry, které již kurz společenského tance absolvovaly. Oba kurzy se konají na sále
Pellyho domů a vedou je manželé Poznarovi z Červeného Kostelce. Podmínkou otevření kurzu je
minimálně 20 párů na jeden kurz.

Kurzovné Kč 1 000,/ pár se platí zároveň s přihlášením do kurzu. Přihlášky budou k
dispozici na www.policko.cz nebo v Informačním centru v Pellyho domech v Polici n.M.
Příští číslo vyjde ve 35. týdnu 2011 Uzávěrka příspěvků ke dni 24.8.2011
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 450 výtisků. www stránky městyse – www.machov-obec.cz

Zpráva z fotbalového oddílu Jiskra Veba Machov
Protože v posledních letech výrazně ubylo mládeže projevilo se to na tom, že postupně
ubyly počty družstev, která startovala v okresní soutěži. V letošním roce nebyl okres schopen
zřídit přebor pro starší žáky, což se promítlo i v našem oddíle.Pro příští ročník proto došlo ke
změně. V našem oddíle bylo zrušeno samostatné družstvo starších žáků. Tito budou, po
dohodě, startovat v krajské soutěži ve společném týmu Babí – Machov. Rovněž tak budou
zapojeni ve společném celku i naši dorostenci .Tímto, na první pohled, nepopulárním
opatřením jsme umožnili sportovat všem, kteří mají o fotbal zájem a chtějí ho hrát, i když už
nejsme schopni samostatný tým vytvořit sami. Mohou dále pokračovat v růstu, a být
v následujících letech zálohou pro celek dospělých. Zároveň jsme přihlásili do okresního
přeboru celek mladších žáků, kteří budou hrát na menším hřišti a s méně hráči. (7+1). Více
rozdrobených celků vyžaduje více ochotných a zapálených činovníků, kteří se budou o jejich
výchovu starat a ti nám schází. Oslovujeme tímto veřejnost a prosíme případné zájemce jímž
není osud machovského fotbalu lhostejný a chtějí s mládeží pracovat, aby nás kontaktovali co
nejdříve na telefonu 604 144 025.
Vy, co máte fotbal rádi, prosíme přijďte nám pomoct, děláte to pro své děti a jejich
vyžití a také proto, aby fotbal v Machově časem nezahynul.
Zveřejňujeme zde i rozpis zápasů dospělých a starších žáků Babí - Machov, kteří budou hrát
svá domácí utkání v podzimní části na hřišti v Machově a dorostu, jež hraje na Babí. U utkání
starších žáků a dorostu nejsme zatím schopni do uzávěrky zpravodaje uvést odjezdy
k zápasům. Na jaře bychom v Machově měli vidět v předzápasech místo žáků dorost. Rozpis
zápasů mladších žáků bude zveřejněn až po aktualizaci údajů v příštím zpravodaji.
Zveme všechny své příznivce do fotbalového areálu v Machově na všechna utkání a přejeme
jim příjemnou zábavu a našim celkům dobré výsledky.
Za FO Jiskra Veba Machov Miroslav Hofman

krajská soutěž U 19 starší dorost Babí/Machov podzim 2011
kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

termín
NE
SO
NE
SO
NE

21.08.
27.08.
04.09.
10.09.
18.09.

ST
NE
NE
SO
NE
SO
NE

28.09.
02.10.
09.10.
15.10.
23.10.
29.10.
06.11.

domácí
Babí/Machov
Volanov
Babí/Machov
Lánov
Babí/Machov
volné
Hostinné
Č. Skalice
Babí/Machov
Úpice
Babí/Machov
Rudník
Babí/Machov

hosté
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

začátek

Bílá Třemešná
Babí/Machov
Javorka
Babí/Machov
Meziměstí/Teplice

14:45
14:45
14:45
14:15
14:15

Babí/Machov
Babí/Machov
Hronov/Policen/M
Babí/Machov
Janské Lázně
Babí/Machov
V. Poříčí

13:45
13:45
13:45
9:30
13:15
11:15
11:45

domácí zápasy se hrají na podzim na Babí

odjezd
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podzim 2011 okresní přebor muži - sever
KOLO

DEN

DATUM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10.
14.
8.
9.
11.
12.
13.

SO
SO
NE
SO
SO
SO

13.8.
20.8.
28.8.
3.9.
10.9.
17.9.

ST

28.9.

SO
SO
SO
SO
SO

8.10.
15.10.
22.10.
29.10.
5.11.

SOUPEŘ

HŘIŠTĚ

ZAČÁTEK

ODJEZD

Sp. Police n/M B
So Heřmánkovice
So Stárkov
Lok. Meziměstí
So Hejtmánkovice
Sj. Teplice n/M
volno
So Stárkov
volno
Sp. Police n/M B
So Heřmánkovice
Lok. Meziměstí
So Hejtmánkovice
Sj. Teplice n/M

V
D
V
D
V
D

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30

16:00

D

16:00

D
V
V
D
V

16:00
15:30
15:30
14:30
14:00

POZNÁMKA

16:00
15:45

14:00
14:15
12:30

Utkání okresního přeboru 2011 - 2012 se hrají stejným systémem jako poslední léta. Družstva jsou
rozdělena do dvou skupin SEVER a JIH. V každé skupině je 7 týmů.Na podzim se sehrají dvoukolově
zápasy v každé skupině. První tři týmy z každé skupiny a lepší na 4.místě postoupí do jarní části, kde
se utkají dvoukolově o titul okresního přeborníka. Družstva jež se ve skupinách umístí na ostatních
místech budou hrát na jaře dvoukolově o sestup do nejnižší soutěže.

podzim 2011 krajská soutěž starší žáci U15 Babí/Machov
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hosté

Babí/Machov
Hostinné
Babí/Machov
Žacléř
Babí/Machov
Rozkoš
Teplice/Meziměstí
Babí/Machov
N.+ S. Paka
Babí/Machov
Rudník
Babí/Machov
Mladé Buky
Babí/Machov

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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N.+ S. Paka
Babí/Machov
Rudník
Babí/Machov
Mladé Buky
Babí/Machov
Babí/Machov
Teplice/Meziměstí
Babí/Machov
Hostinné
Babí/Machov
Žacléř
Babí/Machov
Rozkoš

začátek odjezd poznámka
14:45
13:00
14:45
13:00
14:15
9:30
9:30
13:45
13:30
13:15
12:15
12:15
10:00
11:45

domácí zápasy se hrají na podzim v Machově

v Provodově

