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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
sice zatím nenápadně, ale přece jen se o slovo hlásí jaro a s ním i obvyklý jarní úklid. Chtěl bych
zatím předběžně informovat, že počítáme tak jako každý rok s úklidem komunikací (krajskou
komunikaci bude uklízet SUS, místní komunikace naše technická četa), rovněž bude opět objednán
svoz nadměrného odpadu i nebezpečného odpadu a v neposlední řadě i svoz železného šrotu, o který
se postarají místní hasiči i fotbalisté. Sběr železného šrotu už má stanoven termín v prvním dubnovém
víkendu. Svoz nebezpečného odpadu bude také o tomto víkendu – 6. 4., svoz objemného odpadu se
uskuteční 27. 4. Přesné časy svozů a další informace najdete v tomto vydání zpravodaje.
Ještě jednou bych se krátce vrátil ke kauze „břidlicový plyn“. Přestože byl katastr Machova
vyloučen z průzkumného území těžby břidlicového plynu, není toto nebezpečí zcela zažehnáno.
Ministr životního prostředí nám při loňských jednáních sliboval, že podpoří zákaz těžby plynu
metodou hydraulického štěpení a v tomto smyslu se tehdy vyjadřoval i do sdělovacích prostředků.
V minulých dnech jsme se dozvěděli, že vláda navržený zákon zakazující těžbu břidlicových plynů
na území celé republiky smetla ze stolu a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa byl jedním
z ministrů, kteří hlasovali proti tomuto návrhu zákona. Považuji to za zcela bezprecedentní selhání
ministra, který by měl především bránit životní prostředí a tím i zdraví obyvatel. Ignoruje tak názor
a přání několika set ohrožených obcí, který jejich obyvatelé vyjádřili při různých protestních akcích
i formou petic a jiných podpisových akcí. Bude zřejmě zapotřebí ještě velkého úsilí a třeba i dalších
masových protestních akcí, aby ministr i celá vláda pochopili, že to, co dělají, je v příkrém rozporu se
zájmy veškerých obyvatel tohoto státu a každý si může jen domýšlet, co za jejich rozhodnutím stojí.
Ve středu 13. března zastupitelstvo na svém prvním letošním zasedání schválilo rozpočet městyse
pro letošní rok. Práce na jeho sestavení byly docela náročné zejména z pohledu zajištění dostatečného
množství finančních prostředků na plánovanou výstavbu kanalizace po Machovské Lhotě a v dalších
částech obce. Svou roli při sestavení výdajové části hraje i nejistota ohledně úhrady necelých tří
milionů korun úroků, o které se už několik let soudíme se SFŽP ČR. Druhého dubna je nařízeno
jednání odvolacího soudu v Hradci Králové a poté budeme snad mít jasnější představu, kolik peněz
a v jakých termínech budeme muset fondu zaplatit. Celý projekt kanalizace je momentálně
rozpočtován na přibližně 80 milionů korun, přičemž dotace z evropské unie i z národních zdrojů by
činila přibližně 54 mil. Kč, zbytek prostředků bychom museli uhradit z vlastních zdrojů, či si ho půjčit.
V případě schválení projektu by výstavba kanalizace začala na jaře 2014 a dokončena by měla být na
podzim 2015. Momentálně se zpracovává ještě projektová dokumentace a probíhají různá výběrová
řízení, bez kterých není možné podle zákona o veřejných zakázkách v projektu pokračovat.
V uplynulých dnech bylo smluvně zajištěno výběrové řízení na manažera projektu a technický dozor
při výstavbě. Následovat bude výběrové řízení na zhotovitele stavby a také výběr finančního ústavu,
který by financoval naši spoluúčast na akci. Souběžně probíhají práce na získání územního rozhodnutí
pro tuto stavbu a následovat bude stavební řízení s cílem získat stavební povolení. Veškeré tyto
záležitosti jsou samy o sobě finančně náročné, výdaje jdou do statisíců korun. Vzhledem k tomu není
možné plánovat další větší investice a naopak se pokoušíme ušetřit maximum finančních prostředků
i z takzvaných mandatorních výdajů městyse. Možností už moc není, přesto se snažíme o úspory
především v takových oblastech, jako je spotřeba energií či pojištění majetku. V uplynulém měsíci
byla provedena optimalizace cen elektrické energie, kdy na základě výběrového řízení byl vybrán
nový dodavatel a roční úspora by tak mohla dosáhnout několika desítek tisíc korun. Rovněž byla
prověřena pojistná smlouva na obecní majetek a díky této nové soutěži se nám podařilo snížit pojistné,
přičemž parametry pojištění se zlepšily a pojistka nám pokryje další záležitosti, které jsme dosud
pojištěny neměli. Další úspory budeme hledat i v oblasti optimalizace pracovních náplní zaměstnanců
městyse, přičemž snahou bude snížení pracovních úvazků a úspora mzdových nákladů.
Ještě jednou se vrátím k projektu kanalizace. V nejbližších dnech budou zástupci městyse
navštěvovat majitele nemovitostí, které by měly být napojeny na novou kanalizaci. Důvodem návštěvy
bude projednání a upřesnění trasy domovních přípojek na kanalizaci, aby mohla být dokončena
projektová dokumentace a dále podepsání souhlasu s umístěním stavby na soukromých pozemcích.
Závěrem bych vás všechny rád pozval na divadelní představení „Paměti Amorovy“, které
v Obecním domě v Machově sehrají ochotníci z divadelního souboru Na tahu z Červeného Kostelce.

Přijďte se odreagovat a pobavit při komedii, kterou nastudoval režisér Vlastimil Klepáček. Svoje
umění předvede soubor v neděli 7. dubna v 17 hodin. Věřím, že představení bude mít minimálně
stejný úspěch, jako měly představení červenokosteleckých ochotníků v minulých letech. Bližší
informace k této kulturní pozvánce naleznete v další části tohoto Machovského zpravodaje.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 28. 2. 2013 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 077 obyvatel. V průběhu února – se narodili
2 občánci
se přistěhovali 2 občané
se odstěhovali 4 občané.

Výběrové řízení – traktorista
Úřad městyse Machov vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice: pracovník technické čety
obce – traktorista. Předpokládaný nástup od 1.5.2013. Písemné žádosti s uvedením vzdělání a praxe
je možno zasílat na adresu úřadu městyse do 12. dubna 2013.
Požadavky na uchazeče: - řidičský průkaz T, praxe v řízení
- min. vyučení (obor se vztahem k zemědělské či lesní technice,
opravárenství apod.)
- kurs na motorovou pilu či svářečský průkaz výhodou,
- nepravidelná prac.doba (hlavně v zimním období – zimní údržba, topení).
Platové podmínky a další podrobnosti na vyžádání sdělí starosta městyse.

Nová taxislužba v Polici n. Met.
Informujeme všechny občany, že v Polici nad Metují začala fungovat TAXISLUŽBA Josef
Rossler. Kontakty: tel. 722 762 707, mail: Josef@centrum.cz.
Taxislužba nabízí kromě přepravy osob i dopravu zásilek, zboží, jídel, drink servis.

Schůze honebního společenstva Machov
Zveme členy Honebního společenstva Machov na posezení s občerstvením a hudbou, které se
koná ve Vojtěchově pohostinství v Bezděkově v sobotu dne 27. 4. 2013 od 18 hod. Za HS: Plný
Břetislav

Sběr železného šrotu v Machově
Oznamujeme všem majitelům nemovitostí v Machově, že ve dnech 5. – 7. dubna proběhne v obci
sběr železného šrotu. V pátek by měli šrot svážet fotbalisté po Machově, v sobotu hasiči po Nízké
Srbské a v neděli lhotští hasiči po Lhotě včetně neodvezených zbytků po celé obci.

3. Stomatologická pohotovost v dubnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci dubnu 2013 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
6. – 7.4.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Met.
491 543 844
13. – 14.4. MUDr. Neoralová, ZS Teplice n. Met.
491 581 394
20. – 21.4. MUDr. Kubec, ZS Police n. Met.
491 543 398
27.- 28.4.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 13. 3. 2013 se uskutečnilo první letošní veřejné zasedání Zastupitelstvem městyse Machov
v roce 2013. Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- schválení rozpočtového opatření č. 6/2012
- schválení účetní závěrky městyse za rok 2012
- schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Machov za rok 2012
- schválení rozpočtu městyse na rok 2013
- schválení darovací smlouvy pro SDH Machovská Lhota – dořešení finančních vztahů v souvislosti
s pořízením hasičského auta,
- schválení převodu hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Machov do rezervního fondu a fondu odměn
- schválení změny katastrálních hranic mezi k.ú. Machov, Nízká Srbská, Machovská Lhota a Bělý
- souhlas s přípravou integrované strategie rozvoje území MAS Stolové hory
- souhlas se změnou Stanov DSO Policko a DSO Lesy Policka
- schválení výpovědi členství městyse Machov ve Svazu měst a obcí ČR
- projednání majetkových záležitostí: - prodej pozemku 829/17 v k.ú. Machov
- prodej pozemku 69/1 v k.ú. Nízká Srbská
- pronájem částí pozemku 525/1 v k.ú. Bělý
- záměr prodeje části pozemku 728/16 v k.ú. Machov
- zřízení věcného břemene na pozemku 524 v k.ú. Bělý
- návrh na bezúplatný převod církevních nemovitostí (hřbitov,
márnice) na městys a záměr směny pozemků s děkanstvím
Římskokatolické církve v Polici nad Metují
- informace o výběrovém řízení na dodavatele pojištění obecního majetku,
- informace o výběrovém řízení na dodavatele elektrické energie pro městys Machov
- příprava divadelního představení „Paměti Amorovy“,
- informace o nařízení jednání odvolacího soudu v kauze SFŽP ČR vs. městys Machov.

5. Kulturní a sportovní akce
Duben: 2.4. – Čaj o páté – k tanci a poslechu hraje J. Langr z Hronova – Pellyho domy
v Polici n. Met. od 17 hod.
6.4. – Cvičení pro radost s Olgou Šípkovou – Pellyho domy Police v 9,30 hod.
7.4. – Paměti Amorovy – divadlo v Obecním domě v Machově, 17 hod.
13.4. – Rock Machov – Obecní dům Machov v 18 hod.
19.4. – Monology vagíny – Kolárovo divadlo Police n. Met.
23.4. – Sněhurka: Jiný příběh – kino Police n. Met. v 19 hod.
27.4. – Via Benediktina – vernisáž výstavy o příchodu Benediktinů na Policko,
Muzeum Police n. Met. v 15,30 hod.

6. Obnova katastrál. operátu novým mapováním – Machovská Lhota
Městys Machov podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na základě oznámení Katastrálního úřadu
pro Královéhradecký kraj, katastrálního pracoviště Náchod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-8/2009-605, že v
katastrálním území Machovská Lhota obce Machov bude dne 2. 4. 2013 zahájeno zjišťování průběhu hranic
pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně týden předem.
Podle § 10 katastrálního zákona jsou vlastníci nemovitostí kromě jiného povinni:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,

b) označit ve stanovené lhůtě do 23.4.2012 trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých
pozemků, kromě hranic pozemků, které jsou sloučeny do větších celků (§ 29 odst. 3 katastrálního zákona),
a hranic druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož vlastníka nebo jiného oprávněného,
c) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů od
jejich vzniku a předložit listinu (podle potřeby s geometrickým plánem), která změnu dokládá.
Případná nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani jejich zástupce při zjišťování průběhu
hranic není na překážku využití výsledků zjišťování k vyhotovení nových souborů geodetických a popisných
informací katastrálního operátu (§ 14 odst. 8 katastrálního zákona). Za nepřítomnost bez náležité omluvy nebo
závažného důvodu může být uložena pokuta za porušení pořádku na úseku katastru.
Způsob označení hranic pozemků musí být v souladu s ustanovením § 88 vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou
se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve
znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška). Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí, může
katastrální úřad rozhodnout, že hranice označí na náklad vlastníka (§ 10 odst. 2 katastrálního zákona) a vlastníku
uloží pokutu za porušení pořádku na úseku katastru. Neoznačují se hranice zemědělských a lesních pozemků,
které jsou sloučeny do větších půdních celků [§ 29 odst. 3 katastrálního zákona]. Vlastníci takových pozemků se
vyzývají, aby v zájmu správného doplnění hranic do katastru nemovitostí předem vyhledali zachované úseky
hranic pozemků, popř. zachované hraniční znaky, a při zjišťování průběhu hranic na ně upozornili komisi.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen „oprávněné osoby“) jsou podle § 7
odst. 1 zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů, oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na
nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke
vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit
život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci.
Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po
ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně
rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu
provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým
činnostem včetně využívání značek bodových polí.
Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět
umístění měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit
nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se podle
§ 17a zeměměřického zákona porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může být za to pokutován.

7. Rozšířená pracovní doba Finančního úřadu v Náchodě
Finanční úřad – územní pracoviště v Náchodě oznamuje všem plátcům daně z příjmů, že tak jako
v minulých letech, i v roce 2013 bude rozšířena pracovní doba pro přijímání daňových přiznání k dani
z příjmů za rok 2012. V období od 25. 3. do 2. 4. 2013 bude možno podávat přiznání v rozšířených
úředních hodinách v pracovních dnech od 8,00 - 18,00 hod. a v sobotu 30. 3. od 8,00 - 12,00 hod.

8. Paměti Amorovy – divadelní představení v Machově 7.4.2013
Vážení příznivci kultury a zejména ochotnického divadla,
městys Machov pro Vás připravil jako již tradičně v jarních měsících
divadelní představení – tentokrát komedii s názvem „ Paměti Amorovy“
v nastudování divadelního souboru NA TAHU z Červeného Kostelce. Scénář
napsal a režie se ujal pan Vlastimil Klepáček.
Srdečně zvaný divák vstoupí prostřednictvím divadla do domácnosti Valentýna Amora
zrovna v okamžiku, kdy končí svou kariéru a vydává paměti. Z marketingových důvodů se

pak rozhodl předvést se svými andělskými pomocníky – mistrně ztvárněnými oblíbenými
herci z Nemravných pohádek a Dona Quijota – své nejznámější kauzy divadelní formou.
Pozvaný návštěvník – divák, tak s úžasem v 8 příbězích pozná, jak to opravdu bylo
s Evou a Adamem, s praotcem Čechem a jeho kamarády ze Starých pověstí českých, co
předcházelo zavraždění Ceasara, jaký byl všední den stárnoucí nezkrotné Angeliky, původní a
jedině pravý text Máchova Máje atd.
Celé toto představení je provoněno recesí a působí jako neodolatelná návnada
předhozená divákovi do hlubin dýmu v restauracích nižších cenových skupin, kde do srdce
zčernalého fernetem vyorá hlubokou brázdu touhy po vzdělání a lásky k divadlu. Takto
polapený divák se pak stává divadelně nenasytným a honem spěchá v srpnu do Hronova na
divadelní festival, aby se pak zklamán pokorně vrátil do své rodné restaurace a tam vyčkal
dalšího představení neodolatelné malé výčepní scény divadelního souboru NA TAHU.

Představení se uskuteční

v neděli 7. dubna 2013 v 17,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč.

9. Rozpočet městyse Machov na rok 2013
Zastupitelstvo městyse Machov na svém veřejném zasedání dne 13. 3. 2013 schválilo definitivní
podobu rozpočtu na letošní rok. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce městyse a byly do
něho zapracovány i opodstatněné připomínky. Rozpočet byl tedy schválen jako schodkový, kdy rozdíl
mezi příjmy a výdaji bude pokryt formou financování ze zůstatku finančních prostředků na
bankovních účtech z minulého účetního období. Celý rozpočet vychází z doporučené predikce MF
ČR, ovšem s poměrně realističtějším náhledem na výběr sdílených daní, než ve svém výpočtu použilo
ministerstvo. Z toho pak vychází i struktura výdajů, kdy většina výdajových položek jsou mandatorní
výdaje. Limitujícím faktorem je především předpokládaná povinnost uhradit SFŽP ČR necelé tři

miliony Kč na základě rozhodnutí soudu a dále tvorba rezerv na krizový vývoj v obci a na úhradu
dluhu firmě Norex. Dalším významným rozdílem oproti minulým rokům je značný nárůst výdajů na
zajištění provozu zdejší školy, zejména příspěvku na platy učitelů z důvodu neustále se snižujícího
počtu žáků ve škole. Na investice tak v letošním roce zbývá jen minimum finančních prostředků.
Základní struktura rozpočtu je následující:
Rozpočet na rok 2013
Příjmy :
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob z podnikání
daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů
daň z příjmu právnických osob za obce
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
celkem daňový příjem

2,200.000,60.000,220.000,142.000,2,200.000,4.350.270,680.000,9.852.270,-

poplatky za komunální odpad
poplatek ze psů
pobytové poplatky
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovacích kapacit
správní poplatky
převody z rozpočtových účtů
příjem z poplatků celkem

700.000,15.000,3.000,1.000,2.000,20.000,70.000,811.000,-

lesní hospodářství
prodej kalendářů atd.
služby ČOV
pronájmy
EKOKOM – za třídění odpadů
CHKO-práce v krajině
služby správy
vratka za služby zastupování
příjem z úroků na běžném účtu
příjem z vlastní činnosti celkem

559.000,3.000,1.000,532.000,200.000,40.000,20.000,39.522,45.000,1,439.522,-

kapitálové příjmy celkem – prodej pozemků

50.000,-

dotace ze státního rozpočtu

306.800,-

Příjmy městyse celkem pro rok 2013

12.459.592,- Kč

Financování :
zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2007

+ 5,378.800,-

Česká spořitelna – splátky úvěru
financování celkem

- 480.000,+ 4,898.800,-

Výdaje :
lesní hospodářství
cestovní ruch
místní komunikace
parkoviště k Řeřišnému
čistírna odpadních vod
škola /10.000,- opravy, zbytek příspěvek/
knihovna

2.066,24.432,650.600,10.000,301.000,1,490.000,35.000,-

kronika,památky,kultura
133.450,rozhlas
10.000,restaurace a sál
153.000,tělocvična a hřiště
352.000,tělovýchova, sportovní akce a zájmová činnost
135.000,zdravotnictví
29.000,bytové hospodářství
20.000,příspěvek Hospic Červený Kostelec
5.000,veřejné osvětlení
180.000,hřbitovy
26.000,územní plán
40.000,technické služby a správa majetku obce
1,732.300,odvoz odpadu
803.000,vzhled obcí a veřejná zeleň
72.000,povinná rezerva na případný krizový stav v obci
50.000,hasiči
304.000,činnost místní správy a zastupitelstvo
3,300.794,/spotřeba energií, provoz budovy, počítačů, kopírek, opravy,
služby techniků, mzdy, příspěvky DSO, poštovné, telefony atd./
bankovní poplatky
22.000,převody vlastním fondům
70.000,pojištění majetku městyse
33.747,daň z příjmu právnických osob za obce
142.000,vratky části dotací
12.933,režijní náklady celkem
10.139.322,-Výdaje investiční :
ČOV + kanalizace / úroky z úvěru,projekty/
nákup nemovitostí /pozemky, lesy, budovy/
pokračování zpracování projektu na zateplení ZŠ
sociální zázemí – jeviště – sál restaurace Obecní dům
parkoviště Řeřišný
nákup dopravních prostředků
celkem investiční výdaje

740.000,1,200.000,100.000,80.000,25.000,150.000,2.295.000,-

rezerva soud SFŽP
rezerva Norex
výdaje městyse celkem pro rok 2013

2.730.670,2.193.400,17.358.392,- Kč

10. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 6. dubna 2013 (sobota)
Stanoviště:

BĚLÝ
NÍZKÁ SRBSKÁ
MACHOV
MACHOV. LHOTA

u bývalé váhy
u hasič. zbrojnice
pod Hubkovými
proti Lokvencovým
na náměstí
u hasič. zbrojnice

9,25 – 9,40 hodin
9,55 – 10,10 hodin
10,15 – 10,30 hodin
10,35 – 10,50 hodin
10,55 – 11,15 hodin
11,20 – 11,35 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:











oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
pneumatiky (osobní)
(elektrospotřebiče) – viz. Poznámka

Poznámka:

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky lze celoročně odevzdávat na sběrném místě v nákupním
středisku v Machově (zadní rampa), elektrospotřebiče proto budou odebírány
pouze ve výjimečných případech.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !
Přineste nám svůj odpad! Chraňte naše životní prostředí!
: 494 629 050 fax:494 629 070

11. Uzavírka silnice do Broumova
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH na silnici II/303, III/303 22,
III/302 3, II/302 a MK z důvodu provádění stavby:„ II/303 rozšíření o stoupací pruhy v úseku km 21,5
až 25,5 “ ETEPA 2 - fáze a), b), c)

Termín:
•
•
•

fáze a) - od 25.3.2013 od 06:00 hod do 2.4.2013 do 18:00 hod. - částečná uzavírka
fáze b) - od 2.4.2013 od 08:00 hod do 30.6.2013 do 20:00 hod - úplná uzavírka
fáze c) - od 1.7.2013 od 06:00 hod. do 30.7.2013 do 20:00 hod. - částečná uzavírka

Předpokládaná objízdná trasa pro úplnou uzavírku :
- pro nákladní dopravu
* z Broumova : Jetřichovská křižovatka – Bohdašín – Lachov – Pěkov
* do Broumova : Pěkov - Lachov - Bohdašín - Meziměstí - Hejtmánkovice

- pro osobní a autobusovou dopravu tam i zpět přes Jetřichovskou křižovatku

12. Inzerce

Pneuservis Bezděkov
Kompletní služby pneuservisu, jako jsou přezouvání, vyvažování, lepení aj.
nabízí
Libor HLUŠEK, Bezděkov 53, tel.: 604 700 357

Chraňte svůj majetek
Někteří majitelé nemovitostí nahrávají zlodějům tím, že si svůj majetek nedostatečně chrání. Nově to platí
například pro majitele rodinných domů v městských satelitech, obcích, které jsou v blízkosti větších měst.
Rodinné moderní domy se nezřídka vyznačují širokými francouzskými okny v přízemí. Jak vyplývá ze
statistiky, přibývá hlášení pojistných událostí pojišťovnám. Francouzská okna a zejména pak plastová okna,
která se v poslední době intenzivně osazují i do starší zástavby, jsou pro zloděje v poslední době čím dál častěji
místem, kudy nenechavci vnikají do domů nejen když majitelé nejsou doma, ale v současné době poměrně často
i během noci. Posledním trendem je, že skupiny profesionálních band si nejdříve důkladně monitorují objekty
bydlení, připraví si přístupovou cestu do objektu navrtáním balkónových dveří či oken a další noc do domu
rychle vniknou a během několika minut posbírají zejména hotovost, šperky a doklady a v tichosti nepozorovaně
zmizí.Takto většinou zvládnou více objektů najednou.
Objekty bydlení si monitorují specielními přístroji, jako jsou termokamery. Přesně zjistí, kde obyvatelé
domů spí a pak, když je klid, do domů vnikají.
Proto chceme majitelům domů připomenout několik preventivních opatření, které by měli provést oni sami,
aby se nestali oběťmi zlodějů. Majitelům domů především doporučujeme, aby investovali do kvalitního
zámkového bezpečnostního systému. To se jim určitě vyplatí. Pozornost by měli věnovat i zabezpečení oken a

balkónových dveří. Doporučujeme provádět pravidelné kontroly oken, dveří, balkónových vstupů, zda nejsou
navrtané malými otvory v oblasti kování, kudy pak zloději za pomocí jednoduchých přípravků dveře či okna
otevřou a do objektu vniknou. Právě teď, když roztaje sníh, se okolí domu stává pro stopy anonymní. Pro vyšší
standard ochrany doporučujeme využít elektronickou ochranu. Máme zkušenosti z celé České republiky, že se
vyplatil i akustický alarm pro zapnutí na noc. Jediným prostředkem pro maximální ochranu je elektronický
zabezpečovací systém propojený přes on-line vysílače s PCO ( pultem centralizované ochrany). Toto je jediná
možnost, jak se chránit před použitím různých rušiček signálu.
Zabezpečovací systémy nejsou mříže, ale eliminují čas, co nezvaný návštěvník si v domě může dělat co
chce. Tam, kde je instalovaný zabezpečovací systém připojený on-line na PCO, eliminuje se z 90-95% případů
možnost, že zloději se budou snažit vniknout právě tam. Ze zkušeností a statistik vyplývá, že si neradi dělají
problémy. Když je zabezpečovací systém dobře udělaný, není možné ho jen tak vyřadit z provozu, jak se
mnohdy objevuje v tisku a televizi. Jedinou možností je použití rušičky a to lze řešit připojením on-line s PCO.
Případně dotazy či informace a kontakty naleznete na www.jjtrend.com .
Ing. Jiří Jedlička, ředitel společnosti JJTrend s.r.o.

13. Svoz velkoobjemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz velkoobjemných odpadů
Kdy :

v sobotu 27. dubna 2013

Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ................................7,30 – 7,50 hod.
- pod Hubkovými....................................... 7,55 – 8,15 hod.
Machov – proti Lokvencovým (u obecních garáží) ......... 8,20 – 8,40 hod.
- na náměstí ...................................................... 8,45 – 9,15 hod.
Machovská Lhota – u hasičské zbrojnice ......................... 9,20 – 10,10 hod.
Bělý – u bývalé váhy ....................................................... 10,20 – 10,40 hod.

Předmět svozu : - velkoobjemný odpad: - nábytek, matrace, linolea,
 koberce, dřevotříska
 kočárky, objemné hračky
 sportovní potřeby (lyže…)
Další podmínky : - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů, tj. ti, kteří
řádně platí poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je
svoz bezplatný !!!
- odpad nesmí obsahovat větší kovové součásti !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený !!!
- 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 !!!
Úřad městyse

14. Valná hromada BKL Machov

15. Rock Machov

16. Volné pobíhání psů
S jarním táním sněhu se kromě jiného nepořádku všude na veřejných prostranstvích objevilo
i velké množství psích exkrementů nashromážděných a skrytých ve sněhu za celou zimu. Stále se
mezi námi najdou spoluobčané, kteří nechávají své čtyřnohé přátele venčit samotné, znečišťovat
exkrementy veřejná prostranství kde je napadne. Tím znepříjemňují údržbu těchto prostranství těm,
kteří se o ně starají (a zdaleka nejde jen o zaměstnance obce), nehledě na to, že někteří psi mohou
ohrožovat děti i dospělé. Znovu důrazně upozorňujeme, že zde platí omezení stanovená § 127
Občanského zákoníku a navíc je v platnosti Obecně závazná vyhláška městyse Machov z r. 2002, která
vlastníku (držiteli) psa ukládá mimo jiné následující povinnosti (pod hrozbou finančního postihu):
- zajistit, aby pes nepobíhal na veřejném prostranství bez doprovodu;
- zabránit vstupu psa na místa určená pro hry dětí;
- při pohybu na veřejném prostranství mít psa na vodítku, nebo pokud je pes na volno, musí mít
nasazený náhubek a být v dohledu a pod kontrolou držitele;
- odklízet neprodleně exkrementy způsobené drženým psem na veřejném prostranství.
Prosíme Vás, „neukázněné“ držitele psů, buďte ke svým spoluobčanům ohleduplnější a
dodržujte tato elementární ustanovení obecní vyhlášky.
Úřad městyse Machov

17. Cestopisná přednáška
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MACHOVSKÁ LHOTA

Vás srdečně zve na cestopisnou přednášku na téma
„Papua Nová Guinea (IRIAN JAYA), expedice ke stromovým
lidem a bývalým kanibalům kmene KOROWAJ a KOMBAJ“
Přednáší Petr FICKO dne 30. března 2013 od 18,00 hod. v hostinci „U Lidmanů“ ve Lhotě.
Vstupné dobrovolné

18. Štěpkování větví
Městys Machov nabízí pomoc při jarním úklidu všem spoluobčanům, kteří se chtějí zbavit
ořezaných větví ze stromů a keřů.
1) úřad městyse nabízí možnost zapůjčení malého štěpkovače pro občany, kteří by si chtěli větve
zlikvidovat štěpkováním sami. Sazba za zapůjčení je 100,- Kč/den.
2) městys Machov ve spolupráci s DSO Lesy Policka provede štěpkování větví velkým
štěpkovačem pro všechny zájemce, kteří větve připraví na příhodné místo (přístup pro traktor
se štěpkovačem) a domluví si tuto službu na úřadu městyse u p. ing. Kryla do 13.4.2013.
Štěpkování by proběhlo v úterý 16.4. a ve středu 17.4. v dopoledních hodinách. Štěpka bude
ponechána na místě objednateli služby.
Prosíme neodkládejte větve do kontejnerů u hřbitovů ani ke kompostu za kravínem v Mach. Lhotě.
Bližší informace na úřadu městyse v úředních hodinách.

19. Sběr starého papíru pro ZŠ a MŠ Machov
Vážení občané!
ZŠ a MŠ Machov bude v týdnu od 8. 4. do 14. 4. 2013 opět sbírat starý papír. Za peníze získané
v podzimním sběru jsme nakoupili vánoční dárky pro děti z mateřské školy a ze školní družiny.
Výtěžek z jarního sběru bychom rádi věnovali na nákup drobných dárků pro žáky, kteří se zúčastní
Noci s Andersenem a budou soutěžit ve znalostech v literatuře a dále pro žáky reprezentující školu na
různých okresních soutěžích. Sběr můžete opět dávat ke vchodu do Husova sboru . Děkujeme Vám za
spolupráci.
Helena Martincová, ředitelka ZŠ a MŠ

20. Upozornění VaK Náchod na falešné pracovníky
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., upozorňují, že se v Broumově vyskytly případy,
kdy se cizí osoby vydávají za pracovníky nebo spolupracovníky společnosti VAK Náchod,
a.s., a dožadují se vstupu do domu za účelem výměny vodoměru.VAK Náchod, a.s.,
sděluje, že výměnu vodoměru mohou provádět pouze pracovníci společnosti Vodovody
a kanalizace Náchod, a.s., kteří se dostaví ve vozidle označeném jménem firmy a prokáží se
služebním průkazem.
Dalším případem je nabídka na čištění kanalizačních přípojek od pražské firmy
S.M.Kanalizace,s.r.o., která údajně pracuje pro VAK Náchod. VAK Náchod, a.s., sděluje,
že s firmou S.M.Kanalizace, s.r.o., nemá žádný smluvní vztah a tato firma pro VAK
Náchod,a.s., nepracuje.
Není vyloučeno, že se podobné pokusy o podvodné zakázky mohou vyskytnout
i v jiných místech. S případnými dotazy je možné se obrátit na vodárenský dispečink
v Náchodě, tel. 491 419 222.
Ing. Karel Vaněk, provozní náměstek VaK

Příští číslo vyjde ve 18. týdnu 2013. Uzávěrka příspěvků ke dni 22.4.2013
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

21. Rozpis utkání Fotbalového oddílu Jiskra Veba Machov

