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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) *

-2-

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce dubna pokračovala jednání v souvislosti se schvalováním návrhu
územního plánu městyse Machov. Poté, co návrh ÚP nebyl schválen na veřejném projednání
v Náchodě (informoval jsem v minulém Zpravodaji), jsme iniciovali další jednání na správě
CHKO v Polici nad Metují, kde jsme se snažili obhájit naše záměry a zjistit závažnost
připomínek CHKO. I přes toto jednání jsme následně obdrželi vyjádření CHKO, které
obsahuje opět celou řadu připomínek k návrhu územního plánu Machova, a to i k takovým
záležitostem, které již v minulosti byly ze strany tohoto orgánu odsouhlaseny. Z těch
nejzávažnějších věcí, které jsou pro CHKO problematické, bych zmínil alespoň tyto:
- správa CHKO nesouhlasí se zalesněním části pozemků „Pod Homolí“ ve Lhotě, části
pozemků p.č. 373, 370/2 a 293 v k.ú. Nízká Srbská;
- správa CHKO nesouhlasí s navrhovanými plochami pro bytovou výstavbu podél silnice
z Bělého k Machovu a dále za československým hřbitovem směrem ke Lhotě. V Bělém pak
podmiňuje další výstavbu vyřešením situace s čištěním vypouštěných odpadních vod.
- správa CHKO požaduje, aby v územním plánu bylo uvedeno, že tvrdá regulace toku
Židovky je nepřípustná (pouze vegetační způsoby opevnění toku).
- dále správa navrhuje snížení maximálního počtu podlaží nově budovaných domů ze dvou
podlaží na jedno s využitím podkroví. U stávajících rekreačních chat mimo zastavěné území
správa nesouhlasí se zvětšováním jejich půdorysů či s budováním doprovodných staveb.
- při povolování nové výstavby bude CHKO požadovat předložení výpočtu směšovací rovnice
pro vypouštění odpadních vod, který bude vyhotoven oprávněným projektantem.
V komisi výstavby i na pracovním jednání zastupitelstva jsme se potom dohodli, které
připomínky CHKO lze akceptovat a které se budeme naopak snažit do územního plánu
nepustit. Nyní bude následovat dohadovací řízení, kde bychom se měli se všemi orgány, které
vznesly připomínky, dohodnout na konečném znění návrhu územního plánu, aby mohlo být
znovu vyhlášeno jeho veřejné projednávání. Toto dohadovací řízení je vyhlášeno na 6.5.2007.
V průběhu tohoto měsíce se podařilo získat další finanční prostředky ve formě dotací
z dotačních titulů Královéhradeckého kraje:
- z programu obnovy venkova jsme obdrželi dotaci 54 tis. Kč na úhradu úroků z úvěru,
který si Machov musel v minulosti vzít u Čes. spořitelny, aby mohl uhradit vratku
dotace na stavbu čističky odpadních vod.
- ze stejného programu jsme obdrželi 195 tis. Kč na úpravu místní komunikace
v Bělém, která je zároveň součástí cyklostezky „Stěny“.
- z jiného dotačního titulu jsme dále obdrželi 81 tis. Kč na opravu a úpravy pomníků
padlým ve světových válkách v Machovské Lhotě a v Bělém.
Od úřadu práce jsme letos opět obdrželi příspěvek na vytvoření jednoho pracovního místa na
veřejně prospěšné práce. Toto místo bylo obsazeno (na základě nabídky pracovníků z registru
nezaměstnaných) tak jako vloni panem Teichmanem ze Zlička.
Další rozsáhlou akcí, která v současné době probíhá na úřadu městyse, je kontrola všech
stávajících nájemních smluv na obecní pozemky i další nemovitosti. Součástí této kontroly je
i soupis obecních pozemků, které jsou zaploceny, zastavěny stavbami či využívány pro
skladování různého materiálu jednotlivými občany. Na základě této kontroly budou
vypracovány návrhy nových nájemních smluv tak, aby ceny pronájmů byly v souladu se
zněním Cenového věstníku MF ČR. Někteří občané budou vyzváni k vyklizení obecních
pozemků, nebo jim bude navrženo předmětné nemovitosti odkoupit.

V minulých dnech jsme zaznamenali také jednu nepříjemnou skutečnost, kdy stavebník
rodinného domu v Nízké Srbské zcela zdevastoval místní obecní komunikaci (za bývalou
Dranou) a dokonce bylo poškozeno i odkanalizování majitele sousední nemovitosti a jeho
plotová podezdívka. Na obecní komunikaci byla navežena veliká vrstva hlíny a také hydrant
potřebný při případném požáru byl zahrazen obrovskými kameny. Se stavebníkem byl na
úřadu městyse sepsán protokol, ve kterém byly dohodnuty opravy poškozeného majetku
včetně uvedení terénu do původního stavu.
Dne 17. 4. jsem se zúčastnil krajského shromáždění Sdružení místních samospráv, které
proběhlo v Nové Pace. Hlavní náplní tohoto shromáždění byla diskuse nad návrhem zákona
o rozpočtovém určení daní, podle kterého se budou počítat příjmy obcí od roku 2010.
Dohodlo se zde navrhnout do zákona další pomocná kritéria pro výpočet daňového příjmu
obcí (kromě prostého počtu obyvatel), jako jsou např. rozloha obce či její nadmořská výška.
Proběhly zde také volby krajských orgánů této organizace – předsedkyní v Královéhradeckém
kraji se stala J. Kuthanová – starostka obce Hořiněves, prvním místopředsedou se stal ing.
Krtička – starosta Machova a druhým místopředsedou J. Kopelant – starosta obce Blešno.
Dne 22. 4. proběhlo první soudní jednání v záležitosti, se kterou jsem Vás seznámil
v minulém vydání Zpravodaje – žalobě SFŽP ČR o náhradu 18,5 mil. Kč od městyse Machov
jakožto úhradu úroků z prodlení se splátkami půjčky na stavbu ČOV a kanalizace. Rozhodnutí
zatím nepadlo, rozsudek bude zřejmě vyhlášen na druhém jednání soudu dne 29. 4. 2008.
Z dosavadního průběhu jednání je zřejmé, že bude velice obtížné dosáhnout v tomto sporu
absolutního úspěchu, neboť smlouva o půjčce z roku 1997 je bohužel v některých bodech
sepsána pro Machov nevýhodně. V dosavadním jednání jsme uplatnili námitku promlčení
části pohledávky a dále námitku nedostatku aktivní legitimace ze strany SFŽP. Rovněž jsme
uplatnili názor, že finanční orgány převzaly řešení machovského dluhu i s příslušenstvím a
fond by tedy neměl duplicitně uplatňovat požadavek na úhradu úroků z prodlení.
Protistrana však má na věc jiný názor, který navíc podepřela rozhodnutím Nejvyššího soudu
v podobné záležitosti, kdy SFŽP spor se žalovanou obcí vyhrál. Nyní tedy musíme vyčkat
vynesení rozsudku u Okresního soudu v Náchodě a podle výsledku se poradit, zda se budeme
odvolávat, či akceptovat rozhodnutí soudu.
Dne 5. května proběhne na úřadu městyse Machov audit hospodaření za uplynulý rok.
Tento audit provádějí každoročně pracovníci kontrolního odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a jeho dobrý výsledek je podmínkou pro přidělení dotací (i těch, které již
byly pro letošní rok Machovu schváleny). O výsledku auditu i o vývoji v dalších
problematických záležitostech Vás budu samozřejmě informovat v příštím vydání
Zpravodaje.

2. Inzerce

KAMENICKÉ PRÁCE
Jiří Smutný

Tel. 603173075
Až 5.000,- Kč měsíčně bez práce. Udělejte ze svého auta, domu, či plotu
reklamní plochu! Tel.: 490 490 390

3. Dotazníkový průzkuzm „Rozvoj území Policka“
V průběhu února a března tohoto roku proběhl v Machově i v dalších obcích
mikroregionu Policko dotazníkový průzkum. Jeho cílem bylo získat odpovědi od široké
vrstvy občanů, které budou využity při aktualizaci plánů rozvoje jednotlivých obcí i celého
mikroregionu. V těchto dnech bylo zahájeno zpracování dotazníků v informačním centru
města Police nad Metují. Dotazníků se sešlo kolem čtyř set (z Machova téměř 80).
Předpokládaný termín vyhodnocení je do konce pololetí, poté budou výsledky zveřejněny
v našem Zpravodaji i na internetových stránkách městyse.
Velice bych chtěl tímto poděkovat všem, kteří si našli chvíli času a věnovali ji zamyšlení
nad položenými otázkami. Všechny vyjádřené názory, potřeby a přání budou brány v potaz
při přípravě rozvojových dokumentů Machova i mikroregionu. Je jasné, že všechna přání
vyjádřená v dotaznících nejsou reálná a nepodaří se je zrealizovat, ale i tak zastupitelstvu
městyse velmi pomáhá při své práci znát názory a potřeby našich spoluobčanů.
Za zastupitelstvo – ing. Jiří Krtička

4. Koncert skupin Nanovor a Abraxas
Vážení spoluobčané,
agentura Bahian ve spolupráci s městysem Machov a restaurací Obecní dům pro Vás
připravili další rockový koncert – tentokrát v Machově vystoupí známá skupina Abraxas a
jako předkapela skupina Nanovor.
Koncert se uskuteční v sobotu 10. května na sále Obecního domu v Machově
s tímto časovým programem: 19,30 hod. předkapela NANOVOR
21,00 hod. ABRAXAS
Vstupné v předprodeji (úřad městyse Machov a Inf. centrum Hronov): 130,- Kč,
vstupné na místě: 150 ,- Kč.
Srdečně zveme všechny příznivce dobré rockové muziky.

5. Informace úřadu městyse
Vítání občánků
V neděli 13. dubna 2008 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových
občánků. Členka zastupitelstva Ivana Doležalová společně s matrikářkou Ladou Krbovou
slavnostně přivítaly mezi naše nové spoluobčany tyto občánky:
- Sebastiana Franze z Nízké Srbské
- Editu Straubeovou z Machovské Lhoty
- Andreu Obršálovou z Machova
- Anežku Bolkovou z Nízké Srbské.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěli svým vystoupením i děti z místní mateřské školy.

Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 31. 3. 2008 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 128 obyvatel.V průběhu března 2008 - se odhlásila
1 osoba
- se narodila
1 osoba.

Kontrola a čištění komínů
Upozorňujeme zájemce z řad majitelů nemovitostí v Machově, že ve dnech 15. -16.5. je
možno využít služeb firmy Kominictví Jan Martínek k čištění a kontrole komínů. Objednávky
přijímáme na úřadu městyse v úředních hodinách či telefonicky (p. Thérová).

6. Kulturní a sportovní akce
Duben: 30. 4. – stavění májky a pálení čarodějnic v Nízké Srbské – pořádá SDH N. Srbská
u požární zbrojnice od 18,00 hod.
Květen: 4. 5. – dětská soutěž v požárním sportu „CTIF“ na hřišti v Nízké Srbské v 9,00 hod.
4. 5. – Nejlepší stolně-tenisová exhibice na světě – Milan Orlowski, Jindřich Panský
od 19,30 hod. na sále Pellyho domů v Polici nad Metují
5.5. – 23.5. – výstava „Život indiánů v Peru“ – Pellyho domy Police nad Metují, dne
12.5. se uskuteční v 17,00 hod. beseda k výstavě s hudebním
doprovodem peruánských indiánů.
10. 5. – koncert skupiny Abraxas (21 hod.), předkapela Nanovor (19,30 hod.)
Obecní dům Machov, pořádá agentura Bahian a úřad městyse.
10. 5. – Májová pouť z Police nad Metují do Vambeřic v Polsku – pořádá Děkanství
v Polici n. Met., zahájení v kostele v Polici n. Met. v 8,00 hod.
22. 5. – koncert folkové kapely Devítka – sál Pellyho domů v Polici n. Met. – 19,00 h.
31. 5. – divadelní představení „Drobečky z perníku“ – divadelní společnost Příbram,
v hl. roli Simona Stašová – Kollárovo divadlo Police n. Met., 19,00 hod.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 3. 4. 2008 se uskutečnilo další pracovní zasedání zastupitelstva městyse Machov,
které se zabývalo mimo jiné následujícími záležitostmi:
- byla projednána žádost o odprodej obecního pozemku p. Luboru Térovi, Náchod;
- bylo projedáváno zvýšení příspěvků Svazu měst a obcí ČR a v návaznosti na to otázka
dalšího členství městyse v uvedené organizaci;
- bylo navrženo znění obecných podmínek pro uplatňování žádostí o odstranění tvrdosti
obecně závazné vyhlášky o provozování systému odpadů;
- byly projednány připomínky CHKO Broumovsko a odboru zemědělství Kr. úřadu
Královéhradeckého kraje k návrhu územního plánu městyse Machov;
- byly projednány podmínky pro uzavření smluv místních podnikatelů s městysem Machov
v otázkách nakládání s odpady.
Další zasedání zastupitelstva, také pracovní, se konalo dne 17. 4. 2008. Hlavními body
programu byly zejména následující:
- přijetí dotací schválených pro Machov z krajských dotačních titulů a Programu obnovy
venkova;
- výsledky zaměření skutečného stavu pozemků ve Lhotě – hranice obecních pozemků
s pozemky p. Podroužka a p. Nemejty;
- záměr odkupu lesního pozemku v Bělém ve veřejné dražbě;
- návrh na změnu dodavatele silové elektřiny pro úřad městyse;
- žádost o součinnost při inventarizaci turistických tabulí, map a mobiliáře;

- záměr pronájmu pozemku p.č. 228/3 v Nízké Srbské;
- výběr projektů pro uplatnění žádostí o dotace z fondu mikroprojektů přeshraniční spolupráce
- vývoj situace v oblasti likvidace odpadních vod (povolování podmoků).

8. Akce ZŠ a MŠ Machov
Projekt Škola pro udržitelný život.
Ani v letošním roce nebudeme zahálet a pokusíme se získat finanční prostředky na
úpravu parku vedle odbočky na Bělý. Bude to již pátý projekt, kterým žáci školy pomáhají
zkrášlovat prostředí obce. Věříme, že již upravené plochy budou sloužit k odpočinku a
k potěšení oka či duše, a ne k parkování osobních automobilů.
Zájezd na Karlov
Na sobotu 24. května 2008 připravujeme poznávací zájezd na Karlov, Hejšovinu,
Pasterkov a do Vambeřic. Po výše jmenovaných místech nás provede pan Stanislaw Góra,
soudní tlumočník jazyka českého. Na Karlově má chalupu. Okolní krajina mu učarovala,
dobře ji zná a dokáže o ní poutavě hovořit. Protože zaměstnanci školy nezaplní autobus,
obracíme se na Vás s nabídkou k účasti na zájezdu. Hlásit se můžete okamžitě na tel číslo
491 547 195 nebo osobně ve škole.
Den dětí – 31.5.2008, od 14. hodin, pod skokanskými můstky
(sportovní odpoledne pro děti, rodiče, prarodiče a známé)
Den matek - Chvilka pro maminky – 6. 5. 2008, ve škole
Mgr. Martincová – ředitelka ZŠ a MŠ Machov

9. SDH Nízká Srbská informuje
Vážení spoluobčané, dovolte nám Vás informovat a zároveň Vás pozvat na akce, které
pořádáme vždy v první polovině roku. Nejdříve patří poděkování všem, kteří nám přispěli
starým železem při sběru železného šrotu, který se konal 5.4.2008.
Dne 30.4.2008 se koná každoroční „Stavění máje spojené s pálením čarodějnic“.
Ozdobovat májku a stavět ji začneme v 18 hodin. K tomuto Vás prosíme, kdo můžete pomoci
se stavěním, velice rádi Vás uvítáme. Následně po postavení máje následuje podpálení
hranice s čarodějnicí. Každý má možnost si zde založit vlastní menší ohýnek a zde si opéct
donesené buřty. Samozřejmostí již je prodej občerstvení. Hranice již stojí a tak už jen aby
nepršelo.
Další akcí, a to hned v neděli 4.5.2008 od 9 hodin, je již XXV. ročník soutěže kolektivů
mladých hasičů o Pohár starosty SDH Nízká Srbská dle směrnice hry Plamen. Jedná se o
požární útok, štafeta 4x60m a štafety požárních dvojic. V loňském roce se zde zúčastnilo
celkem 44 družstev starších a mladších kolektivů z celého okresu, což je okolo 400 dětí.
Přijďte se podívat a povzbudit naše děti.
Potom nás dne 7.6.2008 čeká rocková zábava, na které vystoupí skupina Nanovor. Ta
začíná v 20 hodin. K tomuto není již co dodávat, jen Vás a Vaše známé pozvat na rockový
parket.
Jako další aktivity, které nás čekají, je, že se budeme materiálně opět podílet na akci Tour
de Torpédo, které letos koná 28.6.2008. A naše mládež se zúčastní od 29.6.-14.7.2008 jako
každý rok letního dětského tábora na Janovičkách, pořádaného společně s SDH Bukovice.
Všechny místa jsou již obsazena a letošní téma je Asterix a Obelix. Tak je čekají určitě
nezapomenutelné zážitky.
Více o činnosti se dozvíte na našich stránkách www.sdhns.estranky.cz

10. Svoz nebezpečného odpadu
Kdy a kde: v sobotu 10. května 2008
Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ................. 7,30 – 7,40 hod.
- u hostince …............................. 7,45 – 7,55 hod.
- u Kleinerů (býv. Dřevotvar) …. 8,00 – 8,10 hod.
Machov – proti Lokvencovým …....................... 8,15 – 8,25 hod.
- u býv. hotelu Bor …........................... 8,30 – 8,40 hod.
- na náměstí …...................................... 8,45 – 8,55 hod.
Mach. Lhota - u hasičské zbrojnice …................ 9,00 – 9,10 hod.
- u hostince „U Lidmanů“ …........ 9,15 – 9,25 hod.
Bělý – na mostě pod Kubečkovými …................. 9,35 – 9,45 hod.
- u bývalé váhy …....................................... 9,50 – 10,00 hod.
Předmět svozu : - oleje, tuky, barvy a jejich zbytky vč.nádob, ředidla, lepidla a
pryskyřice, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, léky, pesticidy ...;
- baterie (monočlánky), akumulátory vč. elektrolytu;
- použité (prázdné) tonery z tiskáren;
- zářivky, výbojky (nerozbité), odpad s obsahem rtuti;
- televizory a ostatní elektrotechnický materiál;
- ledničky, mrazničky;
- pneumatiky (pouze z osobních automobilů).
!!! NE ... podlahové krytiny, lepenky, eternit, objemný odpad ... NE !!!
Další podmínky : - pro fyzické osoby s trvalým pobytem a vlastníky rekreačních
objektů v Machově a další účastníky obecního systému likvidace
odpadů, kteří řádně platí poplatek za likvidaci odpadu, je svoz
bezplatný !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně !!!
Ponechání nebezpečného odpadu na veřejném prostranství
bez osobního dohledu je nepřípustné !!!
- elektrospotřebiče, prosíme, nerozebírejte ani nepoškozujte,
musí být předány svozové firmě v úplném stavu !!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!
Úřad městyse Machov

Pozn. : svoz velkoobjemového odpadu je plánován na 7. června 2008

11. Soutěž „Čistá obec“ – výzva občanům
Městys Machov je i v letošním roce zapojen do soutěže obcí Královéhradeckého
kraje „Čistá obec“, která je vyhlašována Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
ve spolupráci se společností EKO-KOM. a.s. a Asekol s.r.o. za účelem zvýšení účinnosti
odděleného sběru využitelných a nebezpeč. odpadů a zpětného odběru elektrozařízení.

Hlavním kritériem soutěže je celková výtěžnost sběru papíru, plastů, skla, nápojových
kartonů, nebezpečných odpadů a zpětného odběru elektrozařízení a to v přepočtu
na jednoho obyvatele.
V této souvislosti vyzýváme všechny občany Machova a podnikající fyzické osoby a
právnické osoby, které v obcí provozují svoji živnost a zároveň jsou zapojeni do
obecního systému likvidace odpadů, aby odpad náležitě dle jednotlivých komodit třídili
(povinnost třídit je zakotvena přímo v zákoně o odpadech) a ukládali do kontejnerů na
sběrných místech v obci a plně využili mobilních svozů nebezpečného odpadu (viz. avizo
na jiném místě zpravodaje). Pokud odvážíte kovy, papír do sběrných surovin, či předáváte
nebezpečné a další odpady jiné oprávněné osobě, žádáme Vás, abyste nám vždy co
nejdříve odevzdali doklad ze sběrny (popř. umožnili jeho okopírování) na úřadu
městyse. I z takto likvidovaných odpadů se pro městys přičítají bonusy do soutěže.
Přibližně koncem května bude na úřadu městyse (příp. v nákupním středisku) umístěn sběrný
box na drobné elektrospotřebiče (mobily, baterie, kalkulačky, drobná elektrotechnika …).
Podrobnější údaje uvedeme v příštím zpravodaji.
Ještě několik připomínek k odkladání tříděných odpadů.
- stále ještě se objevují autoskla u kontejnerů na sklo. Pokud vám takový odpad
vznikne, patří do komunálního odpadu, tudíž do popelnice (nutno rozbít);
- plastové láhve je třeba alespoň sešlápnout, ušetříte místo v kontejneru a nám
zbytečnou práci s úklidem nepořádku;
- podobně to platí i u papíru – pokud umístíte do kontejneru nerozloženou kartonovou
krabici, v podstatě ho naplníte a tím donutíte další občany odložit sběrový papír mimo,
ten zmokne… svoz probíhá pouze 1 x za měsíc a prozatím se četnost měnit nebude;
Děkujeme.
ÚM Machov

12. Nohejbal – Baroni Nízká Srbská
Nohejbalový tým Baroni Nízká Srbská začíná opět bojovat o body v Okresním přeboru.
Tímto zveme všechny občany na naše domácí zápasy, které se hrají na hřišti v Nízké Srbské u
hasičárny. Točené pivo a limo zajištěno.
Rozpis:
27. 4. 2008
9. 5. 2008
6. 6. 2008
20. 6. 2008
27. 6. 2008

17:00 hod
17:00 hod
17:00 hod
17:00 hod
17:00 hod

Baroni Nízká Srbská – Dolní Radechová
Baroni Nízká Srbská – Zbečník B
Baroni Nízká Srbská – Jetřichov
Baroni Nízká Srbská – Jizbice
Baroni Nízká Srbská – Velký Dřevíč
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