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NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ Z FONDU PREVENCE
BONUS 300 Kč PRO KAŽDÉHO POJIŠTĚNCE U
PŘÍLEŽITOSTI 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZP M-A
Délka pojistného vztahu
1. 8. 1993 – 31. 12. 1994
1. 1. 1995 – 31. 12. 1997
1. 1. 1998 – 31. 12. 2000
1. 1. 2001 – 31. 12. 2005
1. 1. 2006 – 31. 12. 2007
od 1. 1. 2008

Platné do
30. 4. 2008
600 Kč
550 Kč
500 Kč
450 Kč
400 Kč
300 Kč

Od 1. 5. 2008
600 Kč + 300 Kč
550Kč + 300 Kč
500 Kč + 300 Kč
450 Kč + 300 Kč
400 Kč + 300 Kč
300 Kč + 300 Kč

Akce klient přivede klienta - poukázka 900 Kč
pro nového i stávajícího klienta
(platnost od 1. 5. 2008)

NOVINKY V ROCE 2008
Příspěvek na očkování proti papilomaviru – až 4.000 Kč
Příspěvek na vstup do solné jeskyně, sauny
Příspěvek na očkování proti příušnicím vakcínou Priorix
Příspěvek na zakoupení helmy
V platnosti i nadále příspěvky na cvičení,
masáže, ozdravné pobyty, očkování, hodiny plavání zdarma,
program pro ženy a dívky = poukázky do lékárny

K 15. výročí rozšiřujeme možnosti příspěvků z FP na:
-

rovnátka (pevná i snímatelná)
sportovní chrániče, autosedačky
očkování proti meningokoku (do 20let)
očkování PREVENAR
očkování proti klíšťovce (všechny dávky)
nákup optických pomůcek (sluneční brýle)

www.zpma.cz

info@zpma.cz

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání Zpravodaje jsem Vás informoval o vývoji situace při schvalování
územního plánu městyse Machov. Jak jsem již avizoval, bylo na 6.5.2008 svoláno dohadovací
řízení s CHKO Broumovsko, kterého se kromě zástupců této organizace a zástupců městyse
Machov zúčastnili i pracovnice MěÚ Náchod – odboru výstavby p. Beránková a Nývltová
a za zpracovatele ÚP architekt Falta z firmy Urbaplan. Na tomto jednání se podařilo obhájit
celou výkresovou část návrhu územního plánu a v textové části jsme se dohodli pouze na
několika změnách v návaznosti na připomínky CHKO. Znamená to, že téměř žádné
připomínky uplatněné CHKO po minulém veřejném projednání ÚP nebudou již v této fázi do
návrhu plánu doplňovány a náš návrh tak zůstane v původní podobě. Další připomínky
k návrhu ÚP jsme pak obdrželi od odboru životního prostředí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Tyto připomínky jsem byl osobně projednat na uvedeném
pracovišti dne 19.5. a rovněž zde došlo k dohodě, která respektuje naši předchozí dohodu
s CHKO Broumovsko. Nic by tedy již nyní nemělo bránit ve vypsání nového termínu
veřejného projednání územního plánu Machova a po všech absolvovaných jednáních
předpokládám, že nové připomínky ze strany dotčených orgánů by se již neměly objevit.
Vypadá to tedy, že po dlouhých 12 letech zpracovávání a přepracovávání návrhů by mohl být
ve druhém pololetí tohoto roku konečně územní plán Machova schválen.
Další závažnou záležitostí, kterou jsem popisoval v minulém vydání Zpravodaje, bylo
probíhající soudní řízení ve věci žaloby SFŽP ČR proti městysu Machov o náhradu 18,5 mil.
Kč úroků z prodlení se splácením půjčky na stavbu ČOV a kanalizace v Machově. Dne 29.4.
jsem u soudu v Náchodě vyslechl rozsudek, který pro Machov skončil v rámci daných
možností značným úspěchem. Soudkyně uznala námitku promlčení části závazku Machova a
částka požadovaná Státním fondem životního prostředí se snížila o téměř 16 milionů korun.
Dle rozsudku tedy Machov musí uhradit fondu úrok z prodlení vypočtený do konce roku 2007
ve výši 2,7 mil. Kč v šesti ročních splátkách plus část ze soudních výloh (cca 20%). Bohužel
však nebyla akceptována námitka neplatnosti úročení dluhu dle původní smlouvy uzavřené
tehdejším starostou ing. Vernerem v r. 1997 a úročení sankčním úrokem 1 promile denně
z dlužné částky jistiny půjčky nabíhá dále. Machovu tedy dále narůstá denně úrok z prodlení
kolem 5 tis. Kč. Na tuto situaci jsme okamžitě reagovali v zastupitelstvu městyse a rozhodli
jsme se řešit situaci na dvou úrovních. Jednak se snažíme maximálně snížit jistinu, ze které je
sankční úrok vypočítáván. Proto jsme již nyní poukázali finančnímu úřadu letošní splátku
půjčky ve výši 1,7 mil. Kč (splatnou oficiálně až v prosinci) a rozhodli jsme se zažádat o další
půjčku 1,7 mil. Kč Českou spořitelnu, abychom mohli ihned splatit i splátku na rok 2009. Tím
bychom dosáhli snížení sankčního úročení z 5 tis. Kč denně na 1 tis. Kč denně. Zároveň
hledáme další možnost půjčit si i zbývající 1 mil. Kč, aby co nejdříve byla splacena i poslední
splátka dluhu vůči SFŽP (bankovní úroky jsou mnohem výhodnější než sankční úrok SFŽP
dle smlouvy z r. 1997). Druhou linií je další jednání s právním odborem SFŽP ČR v Praze,
kde se snažíme dosáhnout toho, aby fond akceptoval splátkové kalendáře na splácení dluhu,
které máme uzavřeny s Ministerstvem financí (to následně zasílá peníze Fondu). Tím by také
bylo dosaženo ukončení tohoto doslova nemravného úročení půjčky na stavbu ČOV. Nyní
čekáme na doručení písemného rozsudku od Okresního soudu v Náchodě a po jeho obdržení
budeme v našem úsilí pokračovat. Bohužel není zažehnáno ani nebezpečí, se se Státní fond
proti rozsudku odvolá a celá záležitost se bude dále protahovat.
Dne 5. 5. proběhl na úřadu městyse audit hospodaření Machova za rok 2007. Tento audit
byl prováděn pracovnicemi kontrolního odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Bylo prověřováno plnění rozpočtu, správnost vedení účetnictví, dodržení pravidel pro použití
dotací, vztahy k rozpočtům jiných obcí či svazků obcí apod. Dále bylo prověřováno nakládání
s obecním majetkem, s majetkem státu, dodržování pravidel při zadávání veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků městyse a celková výše zadluženosti Machova. Celkový výsledek
auditu byl velice dobrý s doporučením zastupitelstvu schválit závěrečný účet městyse bez
výhrad.
V průběhu května byla úřadem práce v Náchodě přiznána naší obci dotace na zřízení
dalšího pracovního místa na veřejně prospěšné práce, a to na dobu 3 měsíců. Na toto místo
byl z nabídky úřadu práce vybrán p. Petr Kučinka z Machova.
Dne 12. 5. jsem absolvoval spolu s ing. Plným návštěvu na ekonomickém odboru a na
odboru životního prostředí Krajského úřadu v Hradci Králové s cílem obnovit jednání o
poskytnutí dotace 3 mil. Kč na úhradu závazků ve spojitosti se stavbou ČOV a kanalizace.
Tato jednání byla přerušena po podání žaloby na Machov ze strany SFŽP s tím, že dokud
nebude uvedená záležitost ukončena příznivě pro Machov, dotace nám nemůže být
poskytnuta. Nyní tedy opět máme naději, že by Krajský úřad mohl pomoci s řešením naší
obtížné finanční situace. Během příštího měsíce by mohlo být jasné, zda tato částka bude
Machovu navržena ke schválení v příslušné komisi a následně v krajském zastupitelstvu.
Ve dnech 12.5. a 20.5. jsem se dvakrát sešel s ředitelem a dalšími pracovníky polského
Národního parku Stolové hory. Polští partneři nás na první schůzce seznámili
s připravovanými projekty na území jejich parku (záchytné parkoviště před výjezdem na Bor,
zřízení stálé výstavy a sociálního zařízení v bývalém vojenském prostoru na Boře, informační
centrum v Karlově) a nabídli možnost zažádat o evropské dotace společně, pokud bychom
měli na české straně do příštího roku připraven zrcadlově nějaký obdobný projekt. Nabízí se
zde projekt opravy cesty po Řeřišném a vybudování malého záchytného parkoviště za
odbočkou z hlavní silnice na Řeřišný. Vše ale bude záviset na našich finančních možnostech.
Na druhé schůzce v Polsku jsme jednali o opatřeních proti šíření kůrovce z území parku do
machovských lesů. Přímo v terénu jsme našim partnerům ukázali další napadená místa přímo
na státní hranici. Byly dohodnuty formy spolupráce, aby šíření bylo pokud možno zastaveno.
Dne 21.5. se uskutečnilo na úřadu městyse Machov jednání s dalším polským partnerem
městem Radków a se zástupci lyžařského klubu BKL Machov. Jednalo se o pracovní schůzku
s cílem připravit žádosti o poskytnutí dotací z evropských fondů na pořádání různých
sportovních akcí na obou stranách hranice a na zakoupení technického vybavení pro
pořadatele. Konkrétně byly navrženy závody na lyžích, na kolech, na horských kolech,
plavecké závody i tradiční běh do vrchu na Hejšovinu. Jednání budou průběžně pokračovat až
do poloviny června, kdy je termín pro podání žádostí.
Závěrem dnešního příspěvku bych chtěl tímto poděkovat všem našim spoluobčanům,
kteří jsou ochotni udržovat okolí svých domů bez ohledu na to, zda se jedná o jejich pozemek,
či zda jde o pozemky obce nebo o součást silničního tělesa. Naši zaměstnanci se sice snaží
udržovat sečením trávy maximum obecních ploch, ale bez pomoci některých obětavých
občanů by se údržba veškerých ploch těžko stihla.

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.Nové turistické značení z Machova do Polska
Upozorňujeme občany Machova i další zájemce o turistiku, že v tomto měsíci bylo
dokončeno vyznačení dvou nových turistických tras, které bylo v průběhu minulého roku
dohodnuto s ředitelstvím Národního parku Stolové hory, s CHKO Broumovsko i s gminou
Kudowa Zdrój. Jedná se o tyto trasy:
a) žlutá značka z náměstí v Machově směrem ke skokanskému areálu, přes Bukovinu,
okolo „traverz“ k Tkalcovskému stezníku, po kamených schodech na vrchol Boru
přímo ke vstupu do bludiště na Boře (Bledne skaly);
b) modrá značka vedoucí z Machova k vyhlídce na Boře pokračuje vpravo po
Tkalcovském stezníku směrem k Bukovině, před „traverzami“ uhýbá do polské osady
Bukowina Klodzka, dále pokračuje zpět na české území na Machovské Končiny a
odtud znovu přechází státní hranici do vesnice Stroužný (Pstražna). Pokračuje okolo
„smažírny ryb“ v této vesnici a opět překračuje státní hranici směrem k Závrchám, kde
se napojuje na červenou značku z Machova do Žďárek.
Věříme, že si tyto nové trasy projde co nejvíce občanů a poznají tak další pěkná místa
v blízkosti státní hranice, která byla v minulosti neprůchodná.

4. Taneční zábava v Bělém
Sbor dobrovolných hasičů v Bělém
pořádá

TANEČNÍ ZÁBAVU U RYBNÍKA
v sobotu dne 21. června 2008 od 19,00 hod.
Doprovodný program: soutěž v požárním útoku – od 13,00 hod.
pivní štafeta – po skončení požární soutěže
Hraje: BTK Bezděkov n.Met.
Vstupné: 30,- Kč

Bohaté občerstvení
Na hojnou účast se těší pořadatelé

5. Informace úřadu městyse
Demontáž veřejného telefonního automatu
Společnost Telefonica O2 nám v minulých dnech oznámila, že z důvodu minimálního
zájmu obyvatel o využívání veřejného telefonního automatu v Nízké Srbské bude tento
přístroj zrušen v průběhu června tohoto roku. Nejbližší dostupný veřejný tel. automat tedy
bude v Machově na náměstí.

Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 31. 4. 2008 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 124 obyvatel.V průběhu dubna 2008 - se odhlásilo
5 osob
- se přihlásily
2 osoby
- zamřela
1 osoba.

Nabídka kursu polštiny
V průběhu letošního roku probíhala na úřadě městyse výuka polského jazyka, která bude
pokračovat i po prázdninách. Zároveň je zde možnost zahájit od září znovu kurs tohoto jazyka
pro začátečníky. Pokud by měl někdo z občanů zájem o absolvování kursu polštiny, může se
přihlásit do konce června na úřadu městyse u p. Thérové.

6. Kulturní a sportovní akce

.

Květen: 31. 5. – Specialized Sudety Tour – silniční cyklo maraton se startem a cílem
v Teplicích nad Metují. Předpokládaný průjezd Machovem (od Bělého
přes Machov na Vysokou Srbskou) mezi 11,30 – 12,30 hod.
31. 5. – Dětské sportovní hry – pořádá ZŠ Machov od 14,00 hod. v prostoru malých
skokanských můstků (mažoretky, závod rodin, běh, opékání …)
Červen: 4. 6. – silniční běh Od pípy k pípě – 16,00 hod. od rest. Krčma v Polici n. Met.
7. 6. – Taneční zábava se skupinou Nanovor – na hřišti v Níz. Srbské od 20,00 hod.
Pořádá SDH Nízká Srbská
9. 6. – Katapult – koncert populární skupiny „Poslední turné“ – Kollárovo divadlo
Police nad Metují – 19,00 hod.
10. 6. – Bobule – kino Police nad Met. – český film – od 19,00 hod.
21. 6. – Borský kros – závody v přespol. běhu, start v 8,30 hod. v Dolečku, poř. BKL
21. 6. – Soutěž požárních družstev „O Bělský džbánek“ + taneční zábava u rybníka
v Bělém, pořádá SDH Bělý
26. 6. – Slavnostní rozloučení se žáky 9. třídy ZŠ v obřadní síni Úřadu městyse
28. 6. – „Tour de Torpédo“ – netradiční cyklistický závod v Nízké Srbské – Pořádá
Spolek nízkosrbských baronů
Červenec: 5. 7. – „Machovská kopačka“ – turnaj mužů v malé kopané na fotbalovém hřišti
pořádá fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov
Připravuje se na podzim: 2.10.2008 - varhanní koncert v kostele sv. Václava v rámci Orlicko
- kladského varhanního festivalu za účasti prof. V. Uhlíře

7. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 7. 5. 2008 se uskutečnilo pracovní zasedání zastupitelstva městyse. Na programu
bylo projednání následujících záležitostí:
- změny sazeb v nájemních smlouvách (pronájem obecních pozemků);
- oprava garáže u čp. 118 v Machově;
- výběr dodavatele stavby „Prodloužení splaškové kanalizace Záduší“;
- příprava dohadovacího řízení k připomínkám orgánů k návrhu územního plánu;
- vývoj kauzy se SFŽP ČR (soud, jednání se SFŽP …);
- projednání výsledků auditu hospodaření městyse za rok 2007;
- záměry odprodejů a pronájmů obecních pozemků a nemovitostí a další.

Dne 22. 5. 2008 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva městyse Machov,
tentokrát v hasičské zbrojnici v Nízké Srbské. Na tomto zasedání byly projednány zejména
tyto body:
- byl projednán a schválen Závěrečný účet městyse Machov za rok 2007;
- bylo schváleno přijetí dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje;
- byl schválen pronájem pozemků p.č. 692 v k.ú. Machov a p.č. 169/2 v k.ú. N. Srbská;
- bylo revokováno usnesení o konání veřejného hlasování ke konání olympiády v Praze;
- byl schválen převod přebytku hospodaření ZŠ a MŠ Machov do rezervního fondu a do
fondu odměn ZŠ;
- byla projednána a zamítnuta nabídka na darování pozemku p.č. 15 městysu Machov;
- byl odsouhlasen záměr dalšího řešení finanční situace Machova (možnost půjčky na
úhradu dluhu SFŽP ČR od České spořitelny);
- bylo přijato doporučení výběrové komise na výběr dodavatele stavby „Prodloužení
splaškové kanalizace Záduší“;
- byly odsouhlaseny sazby nájemného jednotlivých druhů obecních pozemků.

8. Tour de Torpédo
Vážení vyznavači rychlých kol a dobré zábavy. Dovolte nám pozvat Vás na letošní
ročník již tradičního cyklistického závodu Tour de Torpédo. Závod se koná jako vždy
poslední sobotu v červnu, tj. 28.6.2008 u hospody „U Božky“ v Nízké Srbské. A co Vám
v letošním, již XII. ročníku, nabídneme:
Tour de Torpédo - hlavní závod - prezentace od 13 do 14 hodin. Start první
kategorie v 14:15 hodin. Okruh klasický okolo Rzu s občerstvovací stanicí. Ke startu budou
vpuštěni všichni, kteří dosáhli věku 18 let, zaplatí startovné ve výši 50,- Kč a ke startu se
dostaví s kolem s torpédem. V ceně startovného je občerstvení na občerstvovací stanici
zdarma, pamětní list a pro většinu (pokud bude mít štěstí) i malou cenu (zatím obdržel každý
účastník). Kategorie jsou ženy, muži do 50 let a muži nad 50 let včetně. Samozřejmostí je již
dobový kostým. Ovšem toto není podmínkou účasti. Váhová soutěž o nejlehčího a nejtěžšího
účastníka závodu.
Doprovodný program:
Dětské Torpédo - v letošním roce nově - cyklistická soutěž pro děti s dvěma
kategoriemi a to 1.-5. třída ZŠ a 6.-9. třída ZŠ s okruhem kolem naší hospůdky. Prezentace je
od 9:00 do 9:45 hodin a start je v 10:00 hod. Podmínkou v tomto závodě je pro všechny
cyklistická přilba a v kategorii 1.-5. tř. ZŠ je nutný doprovod osoby starší 18 let. Startovné se
samozřejmě neplatí. Kolo bez omezení.
Pozor - všichni kdo váhají - tento závod je otevřen pro všechny -zúčastnit se tedy
může kdokoliv (neustále jsou dotazy, kdo se může zúčastnit závodu), pokud splní podmínky
účasti.
Pro Vaše chuťové buňky bude opět připraven pečený bůček se zeleninou na lorně,
pečená kuřecí stehna, klobásy z udírny. Nebude chybět nápoj „Poserse“. A ani hospůdka
nebude v jídle pozadu. Čekají Vás klasické speciality jako je Pavlišov, vepřo-knedlo-zelo,
gulášek a jiné.
K poslechu a k tanci nás bude v letošním roce provázet skupina Elka, ved. Leoš
Kubeček.
K účasti na této akci zvou

Nízkosrbský Baroni
www.baroni.estranky.cz

9. Svoz velkoobjemového odpadu
Kdy :
Kde :

v sobotu 7. června 2008
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
– kočárky, objemné hračky
– sportovní potřeby (lyže…)
Další podmínky : - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů, t.j. ti,
kteří řádně platí poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je
svoz bezplatný !!!
- 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 Machov

10. Výzva
Dám finanční odměnu komukoliv za sdělení jména vandala, který poškodil lak u dvou
vozidel, která parkují na místní komunikaci před tělocvičnou. Kontaktní tel.: 603 411 378
nebo 606 884 268.

11. Dovolená lékaře
Praktický lékař MUDr. Maršík sděluje všem pacientům, že v období od 30.6. do 27.7.
bude čerpat dovolenou a ordinace v Machově bude v tomto období uzavřena. V nutných
případech bude zajištěn zástup MUDr. Prágerem v jeho ordinaci v Hronově.

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.Machovská kopačka – turnaj v kopané

VEBA BROUMOV VEBA BROUMOV
MACHOVSKÁ KOPAČKA
Jubilejní již 10. ročník turnaje v malé kopané
- termín konání desátého ročníku – sobota 5. 7. 2008
- kde ? – hřiště fotbalového oddílu Jiskra Veba Machov
- informace a přihlášky do turnaje předem:Hofman Miroslav - č. tel.mobil - 604144025
Bartoň Libor

mobil - 737445752

- zápisné a přihlášky před turnajem od 7,30 do 8,00 hodin na hřišti
- rozlosování v 8,00 hodin, začátek turnaje v 8,15 hodin
- hrací doba a systém turnaje bude určen po uzávěrce přihlášek do turnaje
- na občerstvení po celou dobu turnaje Vás zve – p. Just Michal
- první tři mužstva obdrží ceny
Podmínky účasti v turnaji :
- zápisné za jedno mužstvo 400,- Kč (zápisné je proti minulým ročníkům sníženo, zrušilo se
však poskytované občerstvení)
- max. počet hráčů na soupisce je 10 !!!!!!
- každý hráč může hrát pouze za jedno mužstvo
- hraje se dle upravených pravidel kopané - s vyjímkou neplatnosti ofsajdu
- počet hráčů při hře 1+5 , střídání hokejovým způsobem , v případě vyššího počtu hráčů na
hřišti nežli je povoleno - následuje pokutový kop proti provinilci z hranice brank. půlkruhu.
- při přímém kopu zeď nejblíže 3 m od míče
- minimální věková hranice je 15 let , hraje se na vlastní nebezpečí
- zákaz kožených kopaček se šroubovacími kolíky !!!!!!
- každé mužstvo nahlásí při přihlášce jednoho rozhodčího
- pořadatel si vyhrazuje, že systém turnaje a hrací doba bude upravena dle počtu družstev
Přijďte si zahrát i zafandit!!!
Srdečně Vás zve fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov

VEBA BROUMOV VEBA BROUMOV
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