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1. Informace starosty
INFORMACE OBČANŮM K PŘEPOJOVÁNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD
DO VEŘEJNÉ KANALIZACE A K ÚHRADĚ STOČNÉHO
Vážení spoluobčané, majitelé nemovitostí v Machově, Nízké Srbské a Machovské Lhotě,
Městys Machov Vám podává po dokončení výstavby kanalizace v obci následující informace týkající
se odvádění odpadních vod a zpoplatnění této služby – úhrady stočného.
Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu má každý, kdo produkuje odpadní vody, povinnost tyto likvidovat
v souladu s platnými právními předpisy a za tuto službu hradit stočné provozovateli kanalizace.
Dle platných právních předpisů musí být jednotlivé stavby napojeny na kanalizaci pro veřejnou
potřebu, pokud je to technicky a kapacitně možné.
Původní i nově vybudovaná kanalizace ukončená čistírnou odpadních vod v Machově umožňuje
napojení naprosté většiny rodinných domů v Machovské Lhotě, Machově i Nízké Srbské.
A. Druhy odpadní vody







Kanalizace a ČOV je určena k odvádění a likvidaci splaškových vod z domácností nebo
jim podobných objektů a dále z provozoven právnických osob v obci neprodukujících
nebezpečné odpadní vody.
Kanalizace a ČOV není určena pro likvidaci vod z průmyslového znečištění. Stejně tak
provozy kuchyní, restaurací apod. musí splňovat podmínky, které zajistí, že do
kanalizace bude odváděno pouze takové znečištění, které je dle kanalizačního řádu
přípustné (např. pravidelně vyvážený lapač tuků apod.)
Kanalizace a ČOV není určena pro vypouštění odpadních vod ze zemědělské činnosti
(např. kejda, močůvka apod.). Stejně tak není možné vypouštět odpadní produkty
vzniklé např. při pálení ovocných kvasů apod. V těchto případech by došlo k likvidaci
biologické části ČOV. S ohledem na výši způsobené škody by takové vypouštění bylo
klasifikováno jako trestní čin. Dle zbytkových stop v kanalizačním potrubí je původce
takového znečištění dohledatelný.
Část kanalizace je vybudována jako tzv. jednotná, která umožňuje ze stávajících
nemovitostí zaústění splaškových i dešťových vod a část kanalizace je vybudována jako
oddílná, kdy do nové kanalizace je možno napojit pouze splaškové vody, nikoliv vody
dešťové (povolení k odvádění dešťových vod v nezbytných případech individuálně
rozhodne provozovatel kanalizace).

S ohledem na technologické možnosti ČOV (jakékoliv ředění dešťovými vodami je nežádoucí),
cenu vody a vhodnost dešťové vody např. pro zalévání, žádáme ve všech případech, kde je to možné,
o maximální akumulaci a využití dešťových vod na pozemcích jednotlivých vlastníků.
Napojování dešťových vod do splaškové kanalizace u nově budovaných nemovitostí nebo při
rekonstrukcích nebude dále možné.
B. Přepojování splaškových vod do veřejné splaškové kanalizace
Splašková kanalizace v městysu Machov je ukončena čistírnou odpadních vod a proto není
možné vypouštět odpadní vody jakkoliv předčištěné, např. septikem nebo žumpou. Do
kanalizace je nezbytné odvádět splaškové vody bez předčištění.

V praxi to znamená, že dosavadní septiky nebo žumpy apod. musí být vyřazeny z provozu, tj.
přemostěny přípojkou, nebo přípojka napojena na kanalizaci přímo bez průtoku septikem. Tento
požadavek se týká všech bez ohledu na to, zda se před jeho domem stavěla nová kanalizace letos,
nebo zda je již historicky napojen do kanalizace původní.
Napojení přímo na kanalizační potrubí nebo do kanalizačních šachet bez písemného
souhlasu majitele kanalizace a za dodržení všech dalších podmínek není možné a je nepřípustné.
Upozorňujeme, že vybudování jakékoliv další nové přípojky mimo stávající projekt budování
kanalizace podléhá stavebnímu řízení. Pro vydání územního souhlasu je nutné stavebnímu úřadu
předložit projektovou dokumentaci včetně všech potřebných vyjádření a souhlasů dotčených orgánů.
Podrobnosti sdělí každému staviteli Odbor výstavby MěÚ Police nad Metují.
C. Termín zahájení přepojování splaškových vod bez předčištění do Veřejné kanalizace
a kontrola provedení napojení
V současné době je možno se (se souhlasem provozovatele a majitele kanalizace) připojovat do
všech kanalizačních stok zakončených ČOV Machov. Žádáme, aby všichni majitelé nemovitostí,
jejichž napojení je technicky možné, zajistili napojení svých nemovitostí na kanalizaci
ukončenou ČOV do konce června 2016. Po tomto termínu budou zahájeny kontroly
provozovatele kanalizace a vodoprávního orgánu (odbor životního prostředí MěÚ Náchod)
zaměřené na dodržování podmínek likvidace odpadních vod v souladu se zákonem (pokuty za
porušení zákona zde jsou poměrně vysoké).
S ohledem na evidenci přepojování a dodržení zejména technických podmínek je nezbytné vždy
kontaktovat pracovníka Úřadu městyse Machov Ing. Kryla (tel. 605915337, 491547121), který
provede kontrolu připojení. O provedení kontroly bude učiněn zápis a ten bude nezbytnou podmínkou
pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod.
D. Smlouvy o odvádění odpadních vod
Smlouvu o odvádění odpadních vod smí uzavřít pouze vlastník připojované nemovitosti.
Znění Smlouvy o odvádění odpadních vod a dalších souvisejících dokumentů budou vyvěšeny také na
internetových stránkách úřadu městyse.
Všichni majitelé nemovitostí, kteří odvádějí odpadní vody do kanalizace zakončené ČOV
Machov již v letošním roce, jsou povinni uzavřít Smlouvu o odvádění odpadních vod do konce
roku 2015. Žádáme proto tyto majitele nemovitostí, aby se v období od 1. 11. do 31. 12. 2015
dostavili na Úřad městyse Machov, kde s nimi pracovník firmy Voda CZ Service (firma, která
bude pro městys Machov zajišťovat administraci smluv a výběr stočného) uzavře Smlouvu o
odvádění odpadních vod.
Cena stočného pro rok 2016 bude stanovena dle platné legislativy a po odsouhlasení na SFŽP
ČR a schválení v Zastupitelstvu městyse Machov vyhlášena na úřední desce úřadu. Zveřejněna bude
také na webových stránkách městyse a v Machovském zpravodaji. Stočné bude v městysu Machov
zavedeno od 1. 1. 2016.
Ing. Jiří Krtička
starosta městyse Machov

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 9. 2015 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.065 obyvatel. V průběhu září - se odhlásili
4 občané
- se přihlásil
1 občan.

Společenská kronika
V měsíci říjnu 2015 oslavil významné životní jubileum náš spoluobčan pan Josef Maroul
z Nízké Srbské – dožil se 90 let. Oslavenci přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších
let života.
Dne 24. října se uskutečnil v obřadní síni městyse Machov svatební obřad – do svazku
manželského vstoupili pan Petr Ptáček a paní Jitka Štantejská. Novomanželům přejeme hodně
štěstí, zdraví a lásky na společné cestě životem.

Stolní kalendář Machova pro rok 2016 v prodeji
Upozorňujeme všechny občany, že stolní kalendář s historickými fotografiemi Machova a okolí
je již v prodeji na úřadu městyse, v potravinách Rýgl, u pana Maryšky (kadeřnictví + zmrzlina)
a v restauraci U Lidmanů. Kalendář byl připraven ve spolupráci městyse Machov, pana Jana Stillera
a spisovatelky Evy Koudelkové. Prodejní cena kalendáře je 100,- Kč.

3. Stomatologická pohotovost v listopadu 2015
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci listopadu 2015 – vždy v době od
9,00 do 11,00 hod.:
1. 11.
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
603 479 084
7. - 8. 11.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
14. -15. 11.
MUDr. Kopecký, 17.listopadu 387, Police n.M. 602 304 594
17. 11.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
21. - 22. 11.
MUDr.. Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
491 502 425
28. - 29. 11
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654

4. Kulturní a sportovní akce
Listopad: 7.11. – Martinské trhy – náměstí Police n. Met. od 8,00 hod.
7.11. – Ádrkros – běžecké závody od 10,30 v Adršpachu
10.11. – Popel a pálenka – DS Náchod v Kolárově divadle v Polici v 19 hod.
15.11. – Nebe na zemi – divadlo – sál Obecního domu Machov od 16 hod.
19.11. – Mátový nebo citron – DS Broumov v Kolárově divadle v Polici v 19 hod.
20.11. – Filmový večer s filmy Míry Šolce z Police n. Met. – hospoda U Lidmanů
ve Lhotě, hrají Kamarádi osady 5
21.11. – Přednáška – Indie – hinduismus a jeho vysvobození z bolestného
koloběhu života. Přednáší Petr Ficko, restaurace Obecní dům Machov od
17 hod., pořádá SDH Machovská Lhota
21.11. - Lyžařský ples – Pellyho domy v Polici n. Met., pořádá TJ Sparta
27.11. – Expedice Apalucha – koncert známé opavské kapely v hospodě U Lidmanů
28.11. - Cvičení s Olgou Šípkovou a Radkou Kubečkovou – Pellyho domy Police n.M
28.11. - Mikulášská zábava – sál hospody U Božky v Nízké Srbské, Domamazec

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 23. 9. 2015 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva městyse Machov. Na programu byly
zejména následující body:
- schválení rozpočtového opatření č. 5/2015
- projednání majetkových záležitostí (pronájmy, záměry prodeje pozemků, zřízení služebnosti apod.),
- návrh smluv na finanční dary sportovním oddílům (výnosy z loterií a na činnost),
- informace o postupu výstavby kanalizace,
- návrh Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo s f. Pohl CZ, a.s. na dostavbu kanalizace v obci,
- žádost ZŠ a MŠ Machov o povolení výjimky ze zákona – počet žáků na třídu,
- žádost o slevu na stočném,
- žádost VaK Náchod o souhlas s prodloužením povolení k odběru vody ze zdrojů pod Borem,
- pověření k zastupování městyse Machov u MAS Stolové hory a další.
Dne 14. 10. 2015 se uskutečnila pracovní porada starosty a zastupitelů. Na programu jednání byly
následující záležitosti:
- příprava projektu doplnění veřejného osvětlení v obci,
- návrh plánu inventarizace k 31. 12. 2015,
- informace o průběhu budování kanalizace v obci,
- informace o přípravě systému výběru stočného od 1. 1. 2016,
- organizace divadelního představení,
- návrh darovacích smluv – podpora činnosti SDH v obci,
- oznámení o kontrole Finančního úřadu na poskytnutí dotace na studii úpravy koryta Židovky,
- návrh nájemní smlouvy s CDS Náchod – parkování autobusů v garážích městyse Machov,
- majetkové záležitosti – záměry pronájmů, odprodejů apod. a další.

6. Svoz objemného odpadu 7.11. 2015

provede ve vaší obci mobilní svoz objemného odpadu
Kdy : v sobotu 7. listopadu 2015
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 !!!

7. Divadelní představení „Nebe na zemi“ – 15. 11. 2015
Městys Machov
uvádí komedii autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha
v podání divadelního souboru NA TAHU Červený Kostelec

Nebe na zemi
Mytologická komedie o slabostech lidských doplněná svůdnými melodiemi
náchodského Swing sextetu
Režie: Vlastimil Klepáček

Představení se uskuteční

v neděli 15. listopadu 2015 v 16,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč

8. Běh na Hejšovinu - výsledky
V neděli 27. září 2015 se uskutečnil 19. ročník Běhu na Hejšovinu - součást Českého poháru
běhů do vrchu, který spolupořádá městys Machov. Závodu se zúčastnilo 94 dospělých závodníků
z celé republiky i ze sousedního Polska a 7 dětí. Počasí běžcům jako tradičně přálo (i když bylo
chladněji než v minulých letech), 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, restaurace Obecní dům a
řada dalších), bez jejichž podpory by uspořádání podobných akcí bylo velice složité.
Pokud jde o samotné výsledky, absolutním vítězem se stal Petr Pechek z Maratonstavu Úpice
v čase 32 min. 25 sec. Vítězi jednotlivých kategorií se stali:
- junioři: Štěpán Štolfa
Spartak Police
34:56
- muži A Petr Pechek
Maratonstav Úpice
32:25
- muži B Jindřich Král
Iscarex Č. Třebová
32.59
- muži C Vladimír Vacarda
Eleven Run Team
38:49
- muži D František Pechek
Maratonstav Úpice
40.41
- muži E
Josef Metelka
Spartak Police
46.32
- ženy A Aneta Khýrová
Redpoint Eleven Team 39.01
- ženy B Marie Havlová
Olfin Car Trutnov
39.16
- ženy C Jana Matyášová
Dolní Dobrouč
40.55
- ženy D Blanka Paulů
Maratonstav Úpice
41.23
- děti
Vendula Kubečková
BKL Machov

9. Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění (kotlíkové dotace)
Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva z Operačního
programu Životní prostředí 2014 – 2020. Je poskytována fyzickým osobám - majitelům rodinných
domů - prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí.
Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za:


kotel na pevná paliva,



tepelné čerpadlo,



plynový kondenzační kotel.

Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést:
o

instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV (pouze
v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla),

o

„mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu (zateplení
střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí
zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod., oprava fasády, např.
prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného
prostoru rodinného domu od venkovního - např. zádveří, dílčí výměna oken, výměna
vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla)
Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou dosahovat max. 20 tis. Kč.

Předpokládaná výše podpory: Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150
tis. Kč, z čehož výše poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude činit:


70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí



75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle
(uhlí + biomasa),



80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu

Způsobilé výdaje
Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby
bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:


stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného
čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy,



stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou
stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto
doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového zdroje
tepla pro vytápění),



náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání
a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení
do trvalého provozu),



náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno
plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,



stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení
energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.

Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat výdaje uskutečněné před 15. 7. 2015).
Bližší informace o dotaci lze získat na adrese http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové
dotace“.

10. Cyklobusy Kladského pomezí ukončily sezónu
Poslední zářijový víkend naposledy vyjely obě linky cyklobusu, aby rozvezly návštěvníky, turisty
a cyklisty po celém regionu Kladského pomezí i do sousedního Polska. Již 12. sezóna provozu
cyklobusů, kterou organizuje a propaguje společnost Branka, o.p.s., byla zahájena na konci května.
Cyklobusy vozily návštěvníky z Hradce Králové přes Náchod do Adršpachu až na Pomezní
boudy a také z Náchoda do polské Kudowy Zdróje, Karlówa, Wambierzyc a dále až do Broumova.
A jak si pro letošní rok vedly?
Letos se z Hradce Králové na Pomezní boudy svezlo 7 171 návštěvníků a 1 192 kol. Oproti
loňskému roku tedy bylo přepraveno o 742 návštěvníků a 78 kol více. Díky letošnímu teplému létu
bylo na druhé lince cyklobusu přepraveno o 1 159 méně návštěvníků a o 134 kol více než v loňském
roce. Linku využívali především návštěvníci, kteří se nechávali vozit do polských skalních měst nebo
do oblíbeného výletního cíle poutního místa Wambierzyce.
„Velmi těší zájem návštěvníků o cyklobusy. Letos pro ně naše společnost kromě trhacích jízdních
řádů nově vydala také mapu s cyklotrasami Kladského pomezí, která se díky svému malému formátu
vejde každému do kapsy. Na zadní straně jsou navržené čtyři cyklovýlety, které mají sloužit pro
inspiraci nejen cyklistům.“: poznamenala ředitelka Branky, o.p.s. paní Markéta Venclová.
Cyklobusy nevyužívají jenom cyklisté, ale také milovníci pěší turistiky a další příznivci, kteří
chtějí poznávat náš region. Na léto 2016 se cyklobusy budou opět chystat na další sezónu a tak
doufáme, že si k nim návštěvníci i nadále zachovají přízeň.
Eva Řemínková, Branka o.p.s. Náchod

11. Zvonička svatého Floriána v Bělém
„Zvonička jest, samostatnou stavbou ku zavěšení zvonku. Nebývá na rozdíl od zvonic spjata
s kostelem, nýbrž stojí i v obcích, kde kostel ani kaple není…“
Prvotní význam vesnických zvonic byl signalizační, upozorňující na nebezpečí. V místech,
kde nebyl kostel nebo kaple, převzala zvonička i funkci svolávací.
Příkaz ke stavbě zvoniček vzešel z Ohňového patentu Marie Terezie roku 1751. Stavba byla v
nákladu obce, vrchnost darovala pozemek nebo dřevo. Zvony a zvonky byly různé, dle majetnosti
dárců. V lepším případě bronzové či mosazné, ale často jen litinové, z nouze i plechové. Se stavbou
zvonice to bylo obdobné, nebyla-li v obci kaplička, stavěla se jednoduchá dřevěná jehlancová věž
nebo posloužila věžička na škole či hasičské zbrojnici. Někde se využil větší strom s vetknutým
břevnem. Častým řešením pro malé zvonky byl vidlicovitý kmen se stříškou.
První zvon v Bělém pocházel z roku 1823, byl bronzový o váze 22,5 kg. Byl darován rodinou
Herdenovou č.p. 9. Jelikož se v obci nenacházela žádná kaple, byl zavěšen v malé věžičce na střeše
č.p. 23. Majitel stavení Václav Hejnyš byl zároveň zvoníkem. Při stavbě školy již bylo počítáno s
přenesením zvonu na školní budovu, což se také v roce 1874 stalo. Pravidelné polední a podvečerní
zvonění se nad obcí neslo až do 17. listopadu 1917, kdy byl zvon k válečným potřebám zrekvírován. V
roce 1920 byl pořízen nový bronzový zvon, který byl odlit Oktávem Wintrem v Broumově. Jeho cena
činila 2000 korun, k čemuž bývalý starosta Karel Obršál daroval 1000 korun, Františka Košťálová 500
korun a Marie Winterová, Kristýna Rösnerová, Florentina Vojtěchová po 100 korunách, zbytek byl z
menších darů sousedských.
Plných 22 let sloužil zvon obci. Oznamoval čas polední i podvečerního klekání, loučil se se
sousedy na jejich cestě poslední. Konec této službě učinila opět válka, když 30. března 1942 byl zvon
svěšen a odvezen do Machova a jeho další osud je doposud neznámý.
Poválečná generace již nový zvon nepotřebovala, k ohlášení vpádu ohně či imperialistů sloužila
siréna a pro účely agitační byl vhodnější místní rozhlas. Tím se stala školní věžička nepotřebnou.
Jaký byl osud zvoniček jinde? Většinou podobný. Někde se našlo dost odvahy a zvon se “ztratil“ a
pak našel. Jinde to již nebyl bronz a o litinu nebyl zájem. Rozdílnost od Bělého však dnes spočívá
v jiném: ve většině okolních vsích a osadách zvoničky mají, a to poměrně novodobé. Někde na staré
místo opatřili zvon nový (Petrovice, Bukovice, Suchý Důl), nebo vybudovali vše od znovu, a to i tam,
kde nikde nic podobného nebylo (Petrovičky, Maršov, Hony).
Smysl dnešních vesnických zvoniček by měl být o něco širší než v minulosti. Mimo místa k
setkávání by měl její přístřešek poskytovat i ochranu před nepohodou pro návštěvníky obce a rovněž
turisty. Zároveň zde přítomná informační tabule by měla seznamovat s historickými a přírodními
zajímavostmi okolí.
Nápad postavit takovouto zvoničku v Bělém, která by mimo občasného zvonění plnila i uvedené
služby, se zrodil u místních dobrovolných hasičů a přátel Bělého. Tato stavba bude na obecním
pozemku proti domu č.p. 68, čelně orientována k jihu. Jednoduchá čtyřboká štenýřová trámová
konstrukce opláštěná svisle prkny s jehlanovitou šindelovou stříškou do 10 metrů celkové výšky.
Svým gotizujícím tvarem bude připomínat historické stavby severovýchodních Čech a Kladska (v
Bělém č.p. 1, 36, 37). Zvon, který je již zhotoven, je železný, neboť s bronzem zde nejsou dobré
zkušenosti. Tvar má šestiboký, lomený a váží přibližně 35 kg. Srdce zvonu ve tvaru kladiva je
bronzové.
Náročnost stavby je značná, zvláště když nelze spoléhat na jakékoliv obecní, státní či evropské
subvence. Vzhledem k tomu, že práce je prováděna svépomocí z materiálu převážně darovaného,a
nemusí se platit za projekt, odborné poradenství a ani autorská práva, udrží se cena v rozumné míře.
Některým platbám se však nedá vyhnout, proto pro tento účel je zřízeno konto pod záštitou
dobrovolných hasičů v Bělém, pod číslem 216304695/0600, kde bude s vděkem přijímána i ta
nejmenší finanční podpora, nebo přímo do rukou Jana Grosse - Bělý, čp. 85, tel. 724 187 488.
Chápeme, že nemůže každý tento záměr podpořit finančně nebo materiálně, ale jsme vděčni i za
podporu morální. Zároveň děkujeme i nepřejícníkům, pomlouvačům a negativistům všeho druhu, že
neznechucují druhé, kteří chtějí pomoci při společném díle.
Za dobrovolné hasiče, sousedy a přátelé Bělého: Jan Gross, Vladimír Laube, Petr Zuda.

12. Filmový večer Míry Šolce „U Lidmanů“

13. Výsledky 42. ročníku hasičské soutěže O putovní pohár SDH
Machovská Lhota
V sobotu 19. září se v Dolečku uskutečnil již 42. ročník hasičské soutěže O putovní pohár SDH
Machovská Lhota. Za krásného počasí se soutěže zúčastnilo 9 družstev a po dlouhé době zůstal
putovní pohár doma – vítězem se stalo družstvo z pořádajícího SDH Machovská Lhota před hasiči ze
Suchého Dolu (2. místo) a Žďárek (3. místo).
1. Kolo

2. Kolo

Celkem

Pořadí

1 Radešov

40,53

47,12

87,65

4.

2 Pěkov

34,65

66,34

100,99

7.

3 Suchý Důl

35,09

35,53

70,62

2.

4 Žďárky

37,59

34,4

71,99

3.

5 Česká Metuje A

54,5

D

-

9.

6 Česká Metuje B

50,38

48,22

98,6

6.

7 Řešetova Lhota

61,37

60,15

121,52

8.

8 Nízká Srbská

37,81

56,5

94,31

5.

9 Machovská Lhota

36,78

33,22

70

1.

42. Ročník SDH

14. Vánoční výstava a prodejní adventní trhy v Machově

15. Svatohubertská mše v kostele nanebevzetí Panny Marie v Polici
Po více jak půlročních přípravách se v sobotu 17. 10. 2015 v 17.00 hod. uskutečnila v našem kraji
první Svatohubertská mše - slavnost spojená s legendou o sv. Hubertovi, který se setkal s jelenem,
nesoucím mezi parožím svítící kříž, konaná k poctě české myslivosti, přírody a za živé i zemřelé
myslivce a lesníky. Velký dík patří panu faráři Mons. Marianu Lewickému, který nám velmi pomohl
se vším, co bylo třeba a podpořil nás po všech stránkách, a mši také velmi mile celebroval. O krásnou
výzdobu kostela se postarala paní Lenka Burešová ze Žďáru nad Metují. Jelen, ulovený se všemi
poctami v honitbě Machov paní Evou Kašparovou a nesený v krásné aranži, vyvolal respekt a obdiv
hodný krále. Tóny lesních rohů, které celou mši provázely, s profesionální excelentností hráli členové
sboru Eustach pod vedením ing. Karla Kubečka. O krásný zpěv se postaraly členky pěveckého sboru
Bohemáček z Broumova. Jak pěvci, tak hudebníci nám všem, více jak třem stům přítomných,
připravili opravdu nevšední zážitek. Děkujeme zástupcům města Police nad Metují a městyse Machov,
praporečníkům a všem členům mysliveckých spolků Koruna Police nad Metují a Bor Machov, kteří
přiložili ruku k dílu. Široké veřejnosti patří dík za opravdu velmi hojnou účast, kterou jste dali najevo,
že podobné akce má smysl pořádat. Budeme se snažit o to, aby se Svatohubertská mše stala tradicí.
MS Koruna Police nad Metují + MS Bor Machov
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