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1. Informace starosty
Nový kalendářní rok 2008 začal, tak jako každý předcházející, pracemi na sestavení
nového rozpočtu městyse Machov. Nejdůležitější při tom bylo samozřejmě pokrýt nejen
všechny běžné výdaje spojené s provozem městyse, ale zejména zajistit finanční prostředky
na splátky dluhů v letošním roce. Nakonec se podařilo připravit vyrovnaný rozpočet, který
obě tyto oblasti je schopen zabezpečit. V záloze pak ještě máme několik možností získání
dotací, což by v konečném hodnocení vylepšilo příjmovou stránku rozpočtu a umožnilo
zahájit některé méně náročné investiční akce v Machově.
Pokud jde o zmíněné dotace, není největším problémem nalézt dotační tituly, které
bychom mohli a potřebovali využít, ale najít dostatečné finanční prostředky na nutnou
spoluúčast při financování jednotlivých záležitostí. Z tohoto pohledu jsme se v zastupitelstvu
rozhodli v letošním roce zažádat o následující dotace – na rekonstrukci místních komunikací,
na dokončení územního plánu městyse, na úhradu úroků z úvěru na financování výstavby
ČOV a kanalizace, na zhotovení projektové dokumentace na další části odkanalizování obce
a nakonec na opravu pomníků padlých ve Lhotě a v Bělém. Předmětem zcela samostatného
jednání je pak ta nejdůležitější záležitost – snaha o příspěvek na další oddlužení v souvislosti
s výstavbou ČOV a kanalizace v minulosti, kde budeme v letošním roce usilovat o 3 mil. Kč
z dotačního titulu Královéhradeckého kraje. O úspěšnosti při získávání jednotlivých dotací
Vás budu průběžně informovat na stránkách našeho Zpravodaje.
V průběhu měsíce ledna jsem se zúčastnil výročních členských schůzí některých
organizací působících v Machově, abych si udělal obrázek o jejich činnosti, úspěších
i problémech. Jednalo se např. o hasiče, včelaře a fotbalisty.
V lednu rovněž proběhlo jednání výboru DSO Policko s cílem dohodnout oblasti
spolupráce zúčastněných obcí v tomto roce. Společně bude např. zažádáno o dotaci na
pořízení obecního mobiliáře – laviček, odpadkových košů do autobusových čekáren, stojanů
na kola apod. Jménem tohoto DSO jsem se pak také zúčastnil jednání v polské Scinawce, kde
jsme projednávali možnosti získání finančních prostředků na některé projekty přeshraniční
česko-polské spolupráce. Připravuje se projekt oprav místních komunikací na obou stranách
hranice, projekt týkající se vybavení požární technikou a dále projekt zahrnující některé
kulturní a sportovní akce v pohraničí v letošním roce.
Dne 29. 1. navštívila námi pořádané kursy polského jazyka televize ČT 1. Reportáž byla
vysílána v hlavní zpravodajské relaci na ČT 1 a myslím, že to byla dobrá propagace Machova.
Poslední lednový den jsem se zúčastnil ustavujícího republikového shromáždění
Sdružení místních samospráv v Jihlavě. Machov jakožto zakládající člen této organizace bude
mít jejím prostřednictvím možnost zasahovat aktivně do projednávání řady důležitých oblastí
na celostátní úrovni. V současné době je to zejména projednávání nového zákona
o rozpočtovém určení daní či veřejná diskuse o pořádání olympiády v Česku.
Dne 4. 2. jsem se spolu s místostarostou p. Šulcem zúčastnil jednání přestupkové komise
na MěÚ v Polici n. Met., která měla na programu řešení problémů s volně pobíhajícími psy
v Machově, kteří ohrožují naše spoluobčany a dokonce působí i materiální škody.
V pondělí 11.2. jsem byl spolu s pracovnicí úřadu p. Thérovou jménem všech
spoluobčanů pogratulovat paní Vernerové k významnému životnímu jubileu – v dobrém
zdraví se dožila krásných 85 let.
12. 2. jsem se členem finančního výboru zastupitelstva ing. Plným absolvoval další
důležité jednání na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Jeho obsahem byla snaha o
získání finančních prostředků na oddlužení Machova. Bylo nám přislíbeno kladné řešení této
záležitosti, výše oddlužení však ještě bude předmětem dalších složitých jednání.
V první polovině února proběhl v naší škole zápis dětí do 1. ročníku ZŠ. V září tohoto
roku bohužel nastoupí do 1. třídy pouhé 4 děti, což nám přinese obrovské problémy

s financováním školy a při podobném vývoji do budoucna je silně ohrožena samotná
existence 2. stupně na naší škole. Nechci zde polemizovat nad důvody, které vedou některé
machovské rodiče k zápisu svých dětí do jiných škol, ale důsledky uvedeného vývoje se
následně mohou dotknout celkové kvality bydlení v Machově, k níž devítiletá školní
docházka v místě bydliště bezesporu patří. Ukazuje se totiž, že v dalších letech by dětí ve
škole mohlo přibývat (kapacita školky je nyní zcela naplněna) a bylo by jistě škodou, kdyby
všechny děti musely od 6. třídy dojíždět do školy do Police či jinam. Apeluji tak alespoň
tímto způsobem na rodiče, kteří zapsali či chtějí zapsat své děti do jiných ZŠ, aby domysleli i
výše popsaný problém, který může v blízké budoucnosti nastat.
V pondělí 18.2. navštívili úřad městyse zástupci okresního ředitelství Policie ČR
v Náchodě a obvodního oddělení v Polici n. Met.. Seznámili nás s novou organizační
strukturou Policie ČR, s náborovou akcí nových pracovníků policie a požádali o pomoc
s průzkumem spokojenosti občanů s prací Policie ČR.
Dne 19. 2. jsem se zúčastnil setkání členů Rady Královéhradeckého kraje se starosty obcí
okresu Náchod, které se uskutečnilo v Náchodě. Předmětem jednání byla hlavně diskuse nad
řešením konkrétních problémů jednotlivých obcí a možnou pomocí ze strany kraje. Zazněla
zde mimo jiné i informace o připravované rekonstrukci silnice z Hronova směrem na
Broumov a celkové uzavírce úseku po Kozinek. Objížďka povede přes Vysokou Srbskou
(kopcem dolů) na Mýto. Z našeho pohledu se musíme připravit zřejmě i na to, že řada
motoristů jedoucích na Broumov se nevrátí po objížďce na Mýto, ale bude využívat trasu přes
Nízkou Srbskou do Bezděkova.
V neděli 24. 2. se v Obecním domě uskutečnilo divadelní představení náchodských
ochotníků Polib tetičku. Věřím, že nikdo z 56 návštěvníků nelitoval a všichni se dobře
pobavili. Jediným zádrhelem bylo chladno na sále, způsobené poruchou vytápění. Další
divadelní představení – tentokrát polických ochotníků – připravujeme na 6.4.
Závěrem bych chtěl informovat o dalším posunu v záležitosti schvalování Územního
plánu městyse Machov. Dne 6. 3. 2008 proběhne veřejné projednání návrhu úz. plánu na
odboru výstavby a územního plánování MěÚ Náchod za účasti všech dotčených orgánů
a zástupců sousedních obcí. Bližší informace najdete na úřední desce městyse Machov.

2. Konzultační dny FÚ v Polici n. Met. – vyplňování daň. přiznání
Oznamujeme občanům, že Finanční úřad v Náchodě nabízí tak jako v uplynulém roce
pomoc při vyplňování formulářů „Přiznání daně z příjmů fyzických osob“. Pokud máte zájem
bezplatně si nechat poradit, můžete využít konzultačních hodin s pracovníky FÚ, které budou
organizovány v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Polici nad Metují v následujících
termínech (pondělky a středy):
10.3., 12.3., 17.3., 19.3., 26.3. a 31.3. – vždy od 13,00 hod. do 17.00 hod.
Využijte této možnosti konzultovat jakékoliv nejasnosti při vyplňování formuláře dańového
přiznání za rok 2007.
Dále je možno využít k podání daňového přiznání rozšířených úředních hodin na FÚ
v Náchodě od 25.3. do 31.3. takto:
- od 25.3. do 28.3 denně od 8,00 hod do 18,00 hod.
- sobota 29.3. od 8,00 hod. do 12,00 hod.
- pondělí 31.3. od 8,00 hod. do 18,00 hod.
V období od 10. března do 31. března bude v provozu na FÚ v Náchodě i telefonní
informační linka: 491 418 312.

3. Vostatky ve Lhotě
Tak Vám teda povim, že tóle by teda žánnej nečekal. Tolika lidu ve Lhotě sme už
neviďali vopraudu dáuno. Ze širokýho vokolí, některý kuli tomu i hory přelezli, aby tu slávu
mohli viďat.
Počasi ušem zúčastněnejm přálo, dechouka z vozu hrala jak vo život, divočák na káře
vepředu se vez jak ňákej urozenej pán, ušelijaký báby, jenna tůze prsatá, strejci, mysliuci i
víli. Hlauně že ušeckejm bylo dobře. No bodejť by ne, dyž je celá Lhota po barákách
náramně hostila.. Do Nouzina některý už sotva došli…
Emil to pa v hospodě rozparádil a nido nechtěl vostat s tancovánim pozadu. Mlelo se to
jeden přes druhyho. No, inu to vite, že i ňáká ta štamprlička prolítla..nědo vic, nědo miň..
Mysim, že sme se hezky pobavili, ta jak už dlouho ne.
A tak nezbejvá než Vám ušem, to znamená každičkýmu, kerý ste i kousiček s tý cesty,
krz Lhotu do Nouzína s náma šli, s ouctou poděkovat..Dybysme měli děkovat ušeckejm
zvlášť, bylo by to psaní túze dlouhý a tak to berem tale z jenný vody načisto.. No a esli to
viďali vod schůry ty, co dysi dáuno chodili toule cestou v tu samou dobu před náma, mysim
že měli radost…šak i kuli nim sme to tak trochu ďáli…
Mějte moc hezky a třeba zase nědy ve Lhotě…
Zpívánky.

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 24. 1. 2008 se uskutečnilo pracovní zasedání zastupitelstva městyse, na kterém byly
řešeny následující záležitosti:
- příprava žádostí o dotace z dotačních programů Královéhradeckého kraje na r. 2008;
- příprava divadelních představení v Machově (24. 2. a 6. 4.)
- příprava dotazníkového průzkumu v obci pro potřeby žádostí o dotace z EU;
- projednání vývoje a nových skutečností v oblasti vypouštění odpadních vod;

- informace z výročních schůzí různých zájmových organizací v Machově.
Další pracovní zasedání zastupitelstva se uskutečnilo dne 7. 2. a řešilo mimo jiné:
- návrhy na odprodeje nepotřebného obecního majetku;
- projednání návrhu rozpočtu městyse na rok 2008;
- přípravu podkladů do propagačního materiálu „Města a obce Hradecka“;
- záležitosti týkající se členství Machova v DSO Lesy Policka (změny stanov, pronájem lesů);
- přípravu zhotovení pomníku válečnému letci RAF p. Foglarovi;
- projednání možnosti využití zrušené služebny pohraniční policie v Machově;
- přípravu projednání územního plánu městyse Machov.

5. Placená inzerce

KAMENICKÉ PRÁCE
Jiří Smutný

Tel. 603173075

Alexandr Jirásek

PLYNOSERVIS
Bukovice 139
549 54 Police nad Metují

Telefon: 602 654 568
e-mail: servis.jirasek@seznam.cz

Montáže, výměny a opravy plynových kotlů
Junkers, Vaillant, Dakon, Protherm, Viadrus, Immergas, Thermona, Mora

Pedikůra v Bezděkově
Ivana Maroulová
provoz od 1. 2. 2008 na Obecním úřadě v Bezděkově
objednávky na tel. čísle 605 839 922

6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 1.2.2008 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 125 obyvatel. V průběhu ledna 2008 zemřela
1 osoba.

Nabídka nepotřebného materiálu
Úřad městyse Machov nabízí občanům následující vyřazený majetek městyse:
- laserová tiskárna OKI - 1.000,- Kč
- počítač Compaq Prosignia - 1.000,- Kč
- Router BEFSX41 4-port Switch - 300,- Kč
- žací stroj MF 70 včetně káry - 6.000,- Kč
- mobilní telefon Siemens C75 - 800,- Kč
- mobilní telefon Alcatel 302 - 500,- Kč
- výklopná zdvojená okna (110x170 cm) dřevěná (29 ks) - zdarma (za odvoz).

Zkoušky sirén v roce 2008
Úřad městyse Machov informuje všechny spoluobčany, že i v roce 2008 budou probíhat
pravidelné zkoušky funkčnosti varovných sirén. Akustické zkoušky budou probíhat každou
první středu v měsíci ve 12,00 hod.

Společenská kronika
V průběhu února se dožila významného životního jubilea – 85 let - paní Josefa
Vernerová z Machova. Ještě jednou ji jménem všech spoluobčanů přejeme hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let života.

Výběrové řízení – uklízečka úřadu městyse
Úřad městyse Machov vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici „uklízečka“.
Pracovní náplní je pravidelný úklid prostor úřadu městyse a knihovny v odpoledních a
večerních hodinách (po pracovní době úřadu). Pracovní úvazek je stanoven na 0,375 – tj.
3 hodiny denně. Předpokládaná odměna – 3.500,- Kč za měsíc.
Zájemci se mohou informovat o dalších podrobnostech u ing. Kryla. Žádosti budou přijímány
do termínu 15. 3. 2008, předpokládaný nástup od 1. 4. 2008.

Oprava a doplnění telefonního seznamu městyse Machov
V místním telefonním seznamu, který byl distribuován v tomto měsíci do všech
domácností v Machově, si opravte tiskové chyby (majitelům tel. stanic se omlouváme):
491 547 146
Valdman Václav ing., M. 53
491 547 275
Šťastný Václav, M. 14
491 547 192
Zimovi, L. 70
Zároveň zveřejňujeme další tel. čísla, která si můžete do seznamu doplnit:
606 884 268
Bitnar Luboš, M. 146
603 411 378
Pejskarová Jitka, M. 146
603 418 127
Kubečkovi Petr a Marie, M. 137

7.Kulturní a sportovní akce
Březen: 15. 3. – Šibřinky – Obecní dům Machov – pořádá Spolek nízkosrbských baronů,
hudba: Z. Mazač
22. 3. – Cestopisná beseda – hostinec U Lidmanů – pořádá SDH Lhota v 18 hod.
27. 3. – Obecní ples – Suchý Důl – v Kulturním domě
30. 3. – Hradišťan – koncert cimbálové muziky Jiřího Pavlici – Kollárovo divadlo
Police nad Metují – 17,00 hod.
Duben: 6. 4. - Báječná léta pod psa – vystoupení polických ochotníků v Machově
s nastudováním hry M.Viewegha – v 16,00 hod.
v Obecním domě

8. Šibřinky
Spolek Nízkosrbských baronů a restaurace „Obecní dům“ pořádá
dne 15. března 2008 od 20 hod.
v restauraci Obecní dům v Machově maškarní zábavu

Šibřinky
Hraje skupina TaM, vstupné 50,- Kč,
Masky 10,- Kč + malé občerstvení zdarma
Těšíme se na Vaší návštěvu

9. Cestopisná přednáška – Afrika
SDH Mach. Lhota pořádá cestopisnou besedu s panem Jaroslavem Nemejtou – Vyprávění
o cestě po Africe – doplněnou promítáním záběrů z Afriky. Beseda se uskuteční v sobotu dne
22. 3. 2008 na sále hostince U Lidmanů ve Lhotě. Srdečně zveme všechny spoluobčany –
vstupné dobrovolné.

10. Volné pobíhání nebezpečného psa
Upozorňujeme občany naší obce i turisty na nebezpečný úsek silnice v Machovské Lhotě
od Zákopanice až po mosteček na Řeřišný, kde se již delší dobu vyskytuje světlý pes p. Aleše
Purtiga. Někdy ho je možno vidět i na dalších místech obce, po celé Lhotě, v Řeřišném, ale i
v Machově na náměstí. Ačkoliv se prý jedná o štěně, jde o velmi nebezpečného psa, který
útočí na lidi, ostatní psy a likviduje slepice. Existuje spousta svědectví o jeho řádění a Lhotu
obchází strach. Některé děti a maminky s kočárky chodí raději přes Kopec. Pes útočí na
cyklisty i na psy, kteří jsou s majitelem na vodítku, ohrožuje motoristy nekontrolovatelným
pobíháním po silnici. Jeho majitel p. Purtig stížnosti řeší nedostatečně, takže stále dochází
k těmto situacím a prakticky se čeká jen na to, až dojde k neštěstí a z přestupku se stane
trestný čin.
Žijeme v klidné vesnici, v krásné přírodě, ale bohužel si toto žití dokážeme pěkně
znechutit. Není přece možné, aby chování jednoho člověka omezovalo život půlky obce.
Doufáme, že se majitel psa nad celou situací zamyslí a vyřeší ji ku prospěchu dobrých
sousedských vztahů a bezpečnosti v obci.
Nespokojení občané Machovské Lhoty
Vyjádření úřadu městyse k uvedenému problému:
Situace ohledně pobíhání psa pana Purtiga byla s majitelem opakovaně řešena a několikrát bylo
přislíbeno vyřešení záležitosti zavřením psa do kotce či na řetízek tak, aby se nedostal od domu.
Po nesplnění slibů a po zjištění škod způsobených psem na majetku některých spoluobčanů byla
záležitost řešena u přestupkové komise při MěÚ Police n. Met.(kam se však p. Purtig nedostavil).
Udělená pokuta však zřejmě není dostatečná, a proto bude úřad řešit záležitost dalším podáním
nových skutečnosti do přestupkového řízení. O řešení situace byla také požádána Policie ČR, ale její
možnosti, pokud se nejedná o trestný čin, jsou omezené rovněž přestupkovým řízením. Dále úřad
městyse přistoupil k projednání některých záležitostí souvisejících s uvedeným případem na odboru
životního prostředí při MěÚ Náchod, který má právo řešit záležitosti týkající se týrání zvířat.Pokud by
uvedený orgán kvalifikoval některé skutečnosti případu jako trestný čin týrání zvířat, existuje možnost
odsouzení majitele i k odnětí svobody. Doufáme však, že p. Purtig konečně pochopí vážnost situace
a k nastíněným možnostem řešení nebude muset vůbec dojít.
Úřad městyse Machov

SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

PRODEJ
originální autodíly * autobaterie
autokosmetika
oleje a chladící kapaliny
kvalitní ojetá auta dovezená ze Švýcarska

PNEUSERVIS
prodej pneumatik a ráfků * seřízení geometrie kol * úschova
sezónních pneumatik

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov
Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
* prodej nových vozů Škoda, Peugeot a Toyota (autosalón Broumov) *

11. Informace Církve československé husitské
Vážení spoluobčané,
v roce 1929 získal Machov jednu z novodobých dominant obce – Husův sbor CČSH.
Je to tedy dědictvím otců, o které máme povinnost se starat a předat jej dalším generacím.
Snažíme se o to a doufáme, že nejenom věřící, kteří sbor pravidelně navštěvují, ale i ti, kdo
přicházejí jen občas, změny zaznamenávají.
V loňském roce bylo opraveno harmonium, které slouží opět svému účelu. V současné
době probíhá rekonstrukce varhan. V pondělí 18. února byl demontován celý nástroj
a odvezen na odbornou restauraci. O opravu skříně, do které bude nástroj zpět uložen, se
postarají machovští řemeslníci.
O dění v Husově sboru i o životě náboženské obce se můžete dozvědět více na výročním
shromáždění, které se bude konat v čase bohoslužeb v neděli 30.3.2008 v 10,00 hod. Zveme
Vás do Husova sboru na pravidelné bohoslužby – každou neděli v 10,00 hod.
O velikonočních svátcích se sejdeme ke čteným pašijím na Velký Pátek 21.3. v 16,00 hod.
a na Hod Boží Velikonoční 23.3. v 10,00 hod.
Vzhledem k velkým vydáním, které nás čekají, prosíme členy náboženské obce, aby svůj
roční příspěvek (podle svých možností) uhradili co nejdříve. Můžete tak učinit ve sboru při
bohoslužbách, nebo u L. Šrůtkové v Nízké Srbské, nebo v České spořitelně vkladem na náš
účet č. 1182745349/0800.
Pokud můžete a chcete podpořit naše snahy finančním darem, můžete tak učinit stejnou
cestou. Církev je nezisková organizace, proto Vám pro daňové účely můžeme vydat potvrzení
daru (na požádání).
Veškeré dění v náboženské obci i údržba a opravy Husova sboru jsou financovány
z příspěvků členů a dalších darů. Děkujeme Vám všem, kteří nám v tom obětavě pomáháte.
Farářka a rada starších náboženské obce Církve československé husitské v Machově.

12. Placená inzerce
OPRAVY OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
A PNEUSERVIS
Jaroslav MARTINEC Machov – Nízká Srbská 102
Nově zřízený pneuservis: - přezouvání a vyvažování pneu na osobní
a dodávkové automobily
- opravy defektů pneu
Kontakt a objednávky: Jaroslav Martinec – tel. 732 541 065
Pavel Ševců – tel. 774 417 214
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