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1. Informace starosty
- dne 26. 3. proběhla kontrola hospodaření Základní a mateřské školy v Machově ze strany
finančního výboru zastupitelstva. Zároveň byly projednány další otázky týkající se navrácení
telocvičny zpět pod správu městyse. Kontroly se zpčastnily p. Doležalová a p. Hofmanová za
kontrolní výbor, ing. Krtička za městys, Mgr. Martincová za ZŠ a p. Hrubý za účetní firmu.
- dne 27. 3. jsem se spolu s místostarostou p. Šulcem zúčastnil odborné přípravy
zastupitelů na téma „Krizové řízení v obci“.
- dne 29. 3. jsme se společně s Ing. Krylem zúčastnili jednání o dalších možnostech
zkvalitnění odpadového hospodářství v obcích. Mimo jiné bylo projednáno rozšíření třídění
odpadů v Machově o papír. Kontejnery na papír budou rozmístěny na 4 místech (více ve
zvláštním článku k odpadovému hospodářství).
- koncem března byla schválena naše žádost o vytvoření jednoho pracovního místa
v Machově na veřejně prospěšné práce. Dne 4. 4. jsem podepsal smlouvy na přidělení dotace
na zřízení tohoto místa a následovalo výběrové řízení z pracovníků, které nám úřad práce
poslal. Ze šesti pozvaných se dostavili čtyři, z nichž byl vybrán p. Teichmann za Zlíčka.
Tento pracovník nastoupil k naší údržbářské četě dnem 16.4. a pokud budeme s jeho prací
spokojeni, bude zde zaměstnán do konce října. V uvedené věci mě pouze mrzelo, že toto
místo nemohlo být obsazeno některým z machovských nezaměstnaných, ale bohužel nikdo
z nich nesplňoval kritéria úřadu práce (více než ½ roku evidence na ÚP).
- dne 6. 4. jsme se spolu s ing. Krylem zúčastnili jednání s místním šetřením ve
Vladivostoku ve věci úpravy pozemků dotčených zásahy BKL Machov. Jednání svolalo
vedení CHKO. Byly dohodnuty úpravy dle požadavků vlastníků pozemků, které by měly
proběhnout do poloviny května.
- dne 10. 4. jsme spolu s předsedkyní finančního výboru zastupitelstva p. Doležalovou
absolvovali celodenní seminář v Hradci Králové na téma veřejnosprávní kontrola a práce
finančních a kontrolních výborů obcí. Hlavním přínosem bylo proškolení ve věci kontroly
příspěvkových organizací obce – Základní a Mateřské školy a dále metodika poskytování
finančních příspěvků zájmovým organizacím v obci a následná kontrola jejich použití.
- dne 11. 4. jsem se s dalšími starosty a zastupiteli obcí Policka zúčastnil setkání
s presidentem České republiky Václavem Klausem a jeho manželkou Livií, kteří byli
doprovázeni naším krajským hejtmanem s manželkou.
- dne 12. 4. u nás proběhla kontrola pracovníků Státního zemědělského intervenčního
fondu zaměřená na dodržování podmínek čerpání dotací na zalesnění vybranýh ploch.
Kontroly se se mnou účastnil p. Binar, který vykonává funkci správce obecních lesů. V rámci
této kontroly byla digitálně měřena deklarovaná rozloha zalesnění a byl fyzicky kontrolován
počet vysazených stromů a jejich případný úhyn. Bylo nám stanoveno dosázení některých
ploch novými sazenicemi stromů (tam kde uhynulo více než 20 % stromků).
- v pátek 13. 4. proběhlo další jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ Machov p. Martincovou, na
kterém jsme spolu s místostarostou a ing. Krylem probírali dopady nenaplnění stanoveného
počtu žáků do rozpočtu Machova, dokončení úprav pomníku před tělocvičnou, použití grantu
na úpravu parku v Nízké Srbské (proti Jiráskovým), předání tělocvičny a některé závěry
z kontroly hospodaření školy. Bylo vyčísleno, že městys Machov bude muset doplácet na
platy učitelů z titulu nenaplnění stanoveného počtu žáků přibližně 100 tis. Kč ročně.
Zastupitelstvo na svém zasedání odsouhlasilo, že i za tuto cenu bude naší snahou provozovat
školu v plném rozsahu a uvedené prostředky škole vyplatit.
- dne 16. 4. byli naši zastupitelé p. Gross a p. Kleinerová pogratulovat jménem
zastupitelstva i jménem všech našich spoluobčanů p. Čermákové v Bělém k významnému
životnímu jubileu – 85. narozeninám.

- dne 26. 4. jsem zastupoval Machov na výroční valné hromadě Svazu cestovního ruchu
Branka. Součástí bylo otevření výstavy fotografií „Kladské pomezí bez hranic“
v Regionálním muzeu v Náchodě. Tuto výstavu můžete navštívit denně kromě pondělků až do
27. května 2007.
- v předchozím zpravodaji jsem informoval o snaze změnit dopravní značení na křižovatce
v Nízké Srbské. Tato navrhovaná změna byla odsouhlasena Policií ČR i odborem dopravy
MěÚ Náchod. Nyní provede SÚS Broumov změnu dopravních značek (termín neznáme).
- nakonec bych rád informoval spoluobčany o některých úspěších při snaze o získání
dotací. Z programu Královéhradeckého kraje na opravy veřejných sportovišť se nám podařilo
získat 100 tis. Kč na úpravy okolí tělocvičny – oplocení, doskočiště, odkanalizování dešťové
vody, zpevnění opěrné zdi mezi hřištěm a zdravotním střediskem atd. Naše povinná
spoluúčast na této akci činí 40 tis. Kč, takže bude proinvestováno 140 tis. Kč.
Dalším úspěchem je získání dotace z Programu obnovy venkova – v letošním roce obdržíme
48 tis. Kč na jako příspěvek na úhradu úroků z půjček a úvěrů ve spojitosti s výstavbou
čističky odpadních vod a kanalizace v minulých letech.
- v minulém čísle jsem informoval o snaze uspořádat v Machově divadelní představení
červenokosteleckých ochotníků „Taneček přes dvě pekla“. Přestože jsme měli „napevno“
dohodnuty již tři termíny, vždy jsme byli informováni, že dali přednost vystoupení jinde.
Po tomto neseriózním jednání jsme již na čtvrtý termín nepřistoupili a jednání jsme ukončili.
Pokud se někteří naši spoluobčané těšili na toto vystoupení, mohou jej shlédnout v divadle
v Polici nad Metují dne 6. května v 16,00 hod.

2. Beseda s občany – stavební zákon a zákon o nakládání s vodami
V předchozích číslech Machovského zpravodaje jsme Vás informovali, že k 1. lednu
tohoto roku začaly platit dva nové zákony, které významně zasáhnou do života řady našich
spoluobčanů. Jedná se o zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (nový
stavební zákon) a dále o zákon č. 20/2004 Sb., který mění některá ustanovení tzv. vodního
zákona. Protože se ve výkladu těchto záležitostí objevuje neustále řada nejasností a občané
vznášejí k uvedené problematice hodně dotazů, připravili jsme pro všechny zájemce besedu
s pracovníky odboru výstavby MěÚ Police nad Metují, která se uskuteční v restauraci
Obecní dům v Machově dne 9. května v 18,00 hod.
Vyzýváme proto všechny zájemce, kterým není cokoliv jasné při stavbě rodinných
domů, skleníků, bazénů, plotů či jejich úpravách a přestavbách, aby využili této příležitosti
k získání odpovědí na své dotazy. Rovněž budou zodpovězeny otázky z oblasti nakládání
s povrchovými vodami, zejména jejich odběru (z potoka, ze studní …).
JK

3. Informace z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse na svém pracovním zasedání dne 29.3.2007 projednalo mimo jiné
- uzavření dohody o provedení práce – úprava veřejných prostranství v letních měsících,
- žádost o odpuštění poplatku ze vstupného (Rock Machov),
- řešení provozu a běžné údržby tělocvičny po převzetí objektu od ZŠ,
- parkování vozidel místních podnikatelů na obecních komunikacích a veř. prostranstvích,
- závěrečný účet DSMO pro plynofikaci za rok 2006.
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Zastupitelstvo městyse projednalo na svém dalším pracovním zasedání dne 12. 4. 2007:
- podmínky založení svazku obcí – majitelů obecních lesů „Lesy policka“,
- další aspekty provozu tělocvičny po 1.5. (půjčování klíčů, pojištění, smlouvy, rozvrh hodin)
- žádosti o prominutí poplatků za likvidaci odpadu,
- finanční dopad nenaplnění stanoveného počtu žáků v ZŠ,
- zajištění kontejnerů na sběrový papír – 4 ks.

4. Den otevřených dveří – ČOV
Úřad městyse Machov připravil na sobotu 5. května 2007 možnost pro všechny
spoluobčany seznámit se s provozem čistírny odpadních vod v Nízké Srbské. Zveme tedy
všechny zájemce o prohlídku tohoto zařízení, aby se dostavili v době mezi 9,00 – 12,00 hod.
přímo do objektu ČOV (vedle kravína v Nízké Srbské).

5. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 31.3.2007 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem 1 127
obyvatel.V průběhu února 2007 : - k trvalému pobytu přihlášeno
5 osob
- narozeno
1 osoba
- zemřelo
2 osoby.

Životní jubilea
V měsíci květnu oslaví významné životní jubileum paní Zdeňka Kučinková z Machova.
Dožívá se 85 let – gratulujeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.

Angličtina pro začátečníky
Úřad městyse Machov nabízí všem spoluobčanům možnost přihlásit se do kursu „Angličtina
pro začátečníky“. Kurs by byl zorganizován od září tohoto roku, vyučování by
pravděpodobně probíhalo v zasedací místnosti úřadu. Bližší podmínky (cena, rozsah
vyučovacích hodin atd.) budou stanoveny podle počtu zájemců. Svůj zájem o tento kurs
prosím nahlašte na úřad městyse p. Thérové.

Vítání občánků
V neděli 22. 4. 2007 proběhlo v obřadní síni úřadu městyse vítání nových občánků Machova.
Mezi naše spoluobčany byli oficiálně přivítáni Ivanou Doležalovou, členkou zastupitelstva,
tito občánci: Soňa Notková z Machova
Anna Foglarová z Machova
Filip Jakub Koudelka z Bělého
Lukáš Hušek z Nízké Srbské.

Kontejnery na papír
Upozorňujeme občany, že po obci byly rozmístěny nové modré kontejnery na třídění
sběrového papíru. Jsou umístěny ve Lhotě, v Bělém, v Machově za NS a v Nízké Srbské pod
Hubkovými. Věříme, že je všichni budete co nejvíce využívat a dosáhneme tak dalšího
zlepšení v oblasti nakládání s odpady.

6.Kulturní a sportovní akce
Květen – 6.5. – Soutěž hasičských družstev mládeže „Plamen“ o pohár starosty SDH Nízká
Srbská – na hřišti v Nízké Srbské (pořádá SDH Nízká Srbská)
- 11.5. – Miss panenka – humanitární akce na záchranu životů dětí v rozvojových zemích ve
spolupráci s Českým rozhlasem H.K. (pořádá ZŠ – více na plakátu před školou)
- 17.5. – Interní školní besídka ke Dni matek
- 25.5. – Mezinárodní soutěž „Co víš o česko-polském pohraničí“ (pořádá ZŠ v Obecním
domě v Machově – srdečně zveme všechny občany do hlediště)
Červen - 1.6. – Den dětí (pořádá ZŠ a MŠ Machov – žáci 9.třídy)
- 9.6. – Taneční zábava NANOVOR – na hřišti v N. Srbské (pořádá SDH N. Srbská)
- 23.6. – Soutěž požárních družstev „O bělský džbánek“ + taneční zábava BTK
- v Bělém u rybníka (pořádá SDH Bělý)
- 30.6. – „Tour de Torpédo“ – netradiční cyklistický závod v N. Srbské (pořádají
Nízkosrbský baroni)

7. Svoz velkoobjemného odpadu
Kdy : v sobotu 26. května 2007
Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice .........................7,30 – 7,50 hod.
– u hostince ................................. 7,55 – 8,15 hod.
– u Kleinerů (býv. Dřevotvar) ..... 8,20 – 8,40 hod.
Machov – proti Lokvencovým (u obecních garáží) ... 8,45 – 9,05 hod.
– u bývalého hotelu Bor ................................. 9,10 – 9,30 hod.
– na náměstí .................................................... 9,35 – 9,55 hod.
Machovská Lhota – u hasičské zbrojnice .................. 10,00 – 10,20 hod.
- u hostince „U Lidmanů“ ............ 10,25 – 10,45 hod.
Bělý – na mostě pod Kubečkovými ..........................10,50 – 11,10 hod.
- u bývalé váhy ........................................ 11,15 – 11,35 hod.
Předmět svozu : - velkoobjemný odpad - nábytek, matrace, linolea, koberce,
dřevotříska apod.
!!! NE ... nebezpečný odpad, lepenky, eternit, stavební suť aj. ... NE !!!
Další podmínky : - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů, tj. ti, kteří řádně
platí poplatek za likvidaci odpadů obci Machov, je svoz bezplatný!!!
– 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 !!!
Pozn.: připomínáme občanům, že svoz nebezpečného odpadu se uskuteční již dne 5. 5. 2007
– přesný rozpis byl zveřejněn v minulém zpravodaji (je i na internetových stránkach Machova
a vývěsních plochách).
Úřad městyse

8. Oprava telefonního čísla –inzerát v minulém zpravodaji
V inzerátu firmy Klíma – zemní práce v minulém čísle Machovského zpravodaje došlo
k chybě ve zveřejněném telefonním čísle. Správný kontaktní telefon na p. Klímu je
602 835 232. Pevná telefonní linka uvedená v inzerátu byla zrušena. Omlouváme se za
vzniklé nedopatření.

9. Nabídka vyřazeného majetku
Nabízíme občanům některé položky vyřazeného nepotřebného obecního majetku.
Zájemci se mohou hlásit na úřadu městyse u ing. Kryla.
- telefon s faxem
500,- Kč
- elektrický radiátor
200,- Kč
- sekačka na trávu (benzín) 1.000,- Kč
- tiskárna jehličková LX 100 100,- Kč
- monitory k PC 15“ 3 ks
100,- Kč
- sestava PC 386 (monitor, PC, klávesnice, myš) - 500,- Kč
- promítačka Club + převíječka na 16mm filmy – cena dohodou.

10. Provoz tělocvičny po 1. 5. 2007
Jak jsme již několikrát uvedli v minulých zpravodajích, rozhodlo zastupitelstvo o vrácení
tělocvičny z výpůjčky základní škole zpět pod přímou správu úřadu městyse. Od 1. května
tedy provozuje tělocvičnu opět městys Machov s těmito podmínkami:
- až do prázdnin se na stávajícím rozvrhu cvičebních hodin nic nezmění – jsou zachovány
platné časy pro základní tělesnou výchovu ZŠ a MŠ i pro všechny, kdo mají uzavřeny
smlouvy pro letošní rok.
- od nového školního roku bude vypracován nový rozvrh využití telocvičny – základem
bude rozvrh hodin ZŠ a MŠ Machov, promítnou se do něj dále nasmlouvané hodiny
jednotlivých oddílů a zájmových skupin v obci (budou uzavřeny nové smlouvy) a ostatní
hodiny budou volně k dispozici pro veřejnost.
- bude vypracována kalkulace cen za využití těšlocvičny v topné sezoně a mimo sezonu.
- škola a organizace, které budou mít smluvně zajištěny pevné časy využití tělocvičny,
obdrží vlastní klíče. Ostatní zájemci si budou moci klíče zapůjčit po zaplacení jednorázového
poplatku na 3 místech: - v restauraci Obecní dům v Machově na náměstí,
- u pracovníků úřadu městyse,
- u správce tělocvičny.
- správcem tělocvičny je dnem 1. 5. 2007 stanoven zaměstnanec úřadu městyse p. Oldřich
Rücker. Jemu je třeba tímto dnem hlásit veškeré závady či poškození zařízení. V tělocvičně
by měl být k zastižení v pracovní dny od 12,00 hod. do 14,30 hod. (úklid, údržba). V případě
jeho nepřítomnosti je možno volat na tel. č. 737 537 832.

11. Sběr tříděných odpadů - sklo
Je pravda, že s expanzí plastových lahví částečně ubylo skleněných obalů, nicméně
množství sebraného skleněného odpadu, alespoň dle našich údajů, neustále stoupá. Z toho lze
usoudit, že třídění odpadu je věnována stále větší pozornost. A sklo si ji určitě zaslouží, neboť
je to surovina, kterou lze recyklovat v podstatě donekonečna.
V Machově je organizován prozatím pouze sběr barevného skla, žádoucí by však byl
oddělený sběr bílého skla. Jenom důkladně vytříděné bílé sklo je možné znovu použít pro
výrobu bílého skla.
Do kontejnerů na sklo PATŘÍ : pouze obalové (láhve a sklenice) a tabulové (sklenářské)
sklo, pokud možno čisté, zbavené etiket a kovových a jiných uzávěrů !!!
V kontejnerech na sklo se NESMÍ ODKLÁDAT : sklo s drátěným výpletem,
bezpečnostní tabulové sklo (lepené, s fólií), autoskla, zrcadla, keramika a porcelán !!!
Pozor, mnozí si často pletou keramiku a porcelán se sklem. Sklo je průsvitné, porcelán a
keramika ne, proto do kontejneru na sklo nepatří. Stejně tak jako zmíněná technická skla se
musí vytřídit a odložit do komunálního odpadu (do vlastní popelnice) !!!
Prosíme o dodržování těchto pravidel, usnadníte následné dotřiďování a recyklaci.
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Svoz skla v Machově provádí firma Ladislav Martinec, Náchod speciálním nákladním
vozidlem s hydraulickou rukou, kterou jsou nádoby vyprazdňovány. Sklo se po svezení po
určitou dobu skladuje na překladišti a po sesbírání dostatečného množství se předává firmě
Sklo Remax Glass v Brně, která sklo nejprve přetřiďuje ručně k odstranění největších kusů
nečistot a dále třídí na automatické lince podle barev. Poté se sklo drtí na střepy a ty jsou
následně převáženy ke zpracování do skláren. Nejčastěji se z něho vyrábí lahve a jiné
skleněné výrobky. Ušetří se tak mnoho surovin a energie, přičemž sklo se dá takto využívat
vlastně donekonečna.
V Machově je celkem 6 sběrných míst, kde jsou umístěny kontejnery na sklo - za
nákupním střediskem, u obecních garáží, u mostu pod Hubkovými, na křižovatce v Nízké
Srbské, u požární zbrojnice v Machovské Lhotě a u bývalé váhy v Bělém. V letošním roce
bude zřízeno ještě jedno sběrné místo - u trafostanice na Záduší.
V roce 2006 bylo na území Machova sebráno 12,9 t barevného skla, t j. 11,5 kg na osobu.
Upozornění : Pro sběr nápojových kartonů, které lze od letošního roku odkládat do
kontejnerů na plasty, jsou na úřadu městyse zdarma k dispozici speciální pytle. Na požádání
je poskytneme všem, kteří chtějí nápojové kartony separovat odděleně a usnadnit tak práci
při třídění plastů.
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