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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
začátek letošního roku byl pro mne, zastupitele i zaměstnance úřadu ve znamení prací
na sestavení nového rozpočtu městyse Machov. Letos jsou tyto práce o to složitější, že jen
těžko se lze držet vývoje v minulých letech z důvodu stále probíhající finanční a hospodářské
krize, která se bezpochyby bude promítat do všech veřejných rozpočtů – tedy i toho našeho.
Vyčíslit tedy pravděpodobnou výši daňových příjmů v době, kdy naše vláda ani politici neví,
jaké zásahy do daňového systému přinese období po parlamentních volbách, není vůbec
jednoduché. Snažili jsme se proto držet při zemi a plánovat daňové příjmy zhruba na úrovni
loňského roku. Na jedné straně je možné předpokládat nárůst daně z nemovitostí i daně
z přidané hodnoty, na druhé straně se už podle lednových výsledků ukazuje tendence
k dalšímu propadu daně z příjmů právnických osob i dalších sdílených daní. Po složitém
počítání jsme se rozhodli letos navrhnout mírně schodkový rozpočet, který bude vyrovnán
zapojením financování (zůstatku na bankovních účtech) z minulého roku.
Příjmová i výdajová stránka rozpočtu by se tak měla pohybovat na úrovni 11,5 mil. Kč,
přičemž se do této částky promítá snížení příjmů ze sdílených celostátních daní o téměř
1,5 mil. Kč a na druhé straně bylo nutno hledat úspory ve výdajích v obdobné výši. Příjmová
část rozpočtu pak může být v průběhu roku ještě zvýšena, pokud budeme úspěšní v naší snaze
získat dotace na realizaci některých investičních i neinvestičních záměrů v Machově.
Tento úspornější rozpočet ve srovnání s minulým rokem nás limituje i při plánování
investic pro letošní rok. Přesto počítáme s realizací některých akcí – určitě se uskuteční
oprava prosklení velkého sálu tělocvičny, v plánu je rekonstrukce části veřejného osvětlení,
rekonstrukce vybraných veřejných komunikací v obci, výměna dalších autobusových čekáren,
zahájení prací na vybudování sociálního zázemí (šatny, sprchy) za jevištěm Obecního domu
a některé další drobnější akce. Realizace těchto záměrů však může být podstatným způsobem
ovlivněna i výsledkem soudního sporu se SFŽP ČR, který se dostal již k nejvyššímu soudu do
Brna a jen těžko lze předvídat výsledek. Připomínám jen, že jde stále o částku 18,5 mil. Kč
úroků z prodlení v souvislosti s akcí výstavby kanalizace a ČOV v minulosti. Nepříznivý
rozsudek by znamenal přijetí splátkových kalendářů a v podstatě zmrazení veškerých investic
v Machově až do doby uhrazení případného dluhu. Musíme však být optimističtí a věřit, že
soudní spor dopadne pro Machov příznivě a nastíněná nejhorší varianta nenastane.
Návrh rozpočtu městyse bude vyvěšen na úřední desce začátkem března a schvalován by měl
být na veřejném zasedání zastupitelstva, pravděpodobně 16. března 2010.
Tak jako každoročně, i letos už máme za sebou zápis dětí do 1. třídy naší ZŠ. Situace se
proti loňskému roku mírně zlepšila, k zápisu přišlo 10 budoucích prvňáčků. V této souvislosti
je třeba poznamenat, že je dobře, že vláda v minulém období zrušila hranici minimálního
počtu dětí ve školách a nemusíme se bát zrušení druhého stupně. Na druhou stranu tato
situace vede ke zvyšování finanční náročnosti provozu ZŠ ve vazbě na rozpočet městyse.
Znovu zde ale připomínám, že snahou současného zastupitelstva je udržet i nadále školní
výuku v Machově v tomto rozsahu, neboť demografický vývoj v obci slibuje pro další roky
nárůst počtu žáků ve škole.
V průběhu uplynulého měsíce jsem se zúčastnil několika výročních schůzi různých
organizací v obci i Valné hromady DSO Lesy Policka. Do dobrovolného svazku obcí,
založeného kvůli péči o obecní lesy, se letos rozhodly vstoupit další obce – Bezděkov nad
Metují a Bukovice. Je vidět, že společné hospodaření v obecních lesích přináší určité výhody,
na které jednotlivé obce samostatně nedosáhnou. V roce 2009 to kupříkladu bylo získání
dotací na pěstební práce ve výši 345 tis. Kč a bonusy za společný obchod se dřevem
od velkých odběratelů ve výši 63 tis. Kč. Nezanedbatelnou výhodou je i garantovaná výše
odběru dřeva a společné jednání o cenách. Pokud jde o výroční schůze jednotlivých

zájmových organizací v obci, jejich jednáními se téměř všude prolínají problémy se
zajištěním finančních prostředků na svoji činnost, úbytkem členské základny a nezájmem
ze strany mladší generace. Městys Machov se snaží činnost většiny organizací různými
způsoby podpořit, ať už jde o přímou finanční podporu, či například o dotování provozu
tělocvičny, nebo umožnění propagovat činnost organizací na stránkách Zpravodaje apod.
I městys je však omezen svým rozpočtem a zdaleka si nemůže dovolit takovou podporu, jakou
by si jednotlivé organizace zasloužily či potřebovaly. V této souvislosti je dobře, že se letos
daří ve většině případů pořádání společenských akcí, jako jsou plesy či koncerty, kterými si
zájmové organizace vylepšují svůj rozpočet. Proti loňskému roku je návštěvnost těchto akcí
téměř dvojnásobná.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří se jakýmkoliv způsobem
podílejí na úklidu sněhu a údržbě veřejných prostranství či místních komunikací. Není to
v letošní náročné zimě se spoustou sněhu či rampouchů jednoduché. Pracovníci naší údržby
se snaží průběžně udržovat chodníky, autobusové zastávky, stanoviště kontejnerů na sběr
separovaného odpadu i ošetřovat posypem naše místní komunikace. V řadě případů se pak
museli podílet i na údržbě státní silnice probíhající Machovem, protože příslušné firmy
přednostně zajišťovaly zprovoznění komunikací vyšších tříd. Poděkování patří i místním
živnostníkům, kteří se svou technikou zajišťují odklízení sněhu z místních komunikací.
Celkově se dá říci, že se s nástrahami letošní zimy v Machově vypořádáváme celkem úspěšně,
jen s obavami sledujeme čerpání rozpočtu na tuto činnost a je možné, že po skončení zimy
budeme muset posílit příslušnou kapitolu obecního rozpočtu na úkor jiných plánovaných
výdajů.

2. Výběrové řízení na obsazení místa pracovníka údržby městyse
Městys Machov se sídlem Machov čp. 119, PSČ 549 63 vyhlašuje výběrové řízení na
obsazení pracovního místa

PRACOVNÍK ÚDRŽBÁŘSKÉ ČETY – traktorista, lesník, údržbář
Kvalifikační předpoklady:
- řidičský průkaz skupiny T (traktor),
- oprávnění k práci s motorovou pilou,
- manuální zručnost a fyzická zdatnost,
- vyučení a praxe v některém ze stavebních oborů výhodou (zedník, tesař, klempíř,
truhlář, pokrývač, instalatér, elektrikář ….).
Pracovní náplň: (v souladu s nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog
prací ve veřejných službách a správě)
- řízení traktoru s přívěsem, přeprava materiálu,
- zimní údržba komunikací v obci – pluhování, posyp,
- údržba a běžné opravy traktoru a příslušenství,
- obsluha hydraulické štípačky dřeva,
- ostatní práce spojené s údržbou a opravami movitého i nemovitého majetku městyse,
- úklid veřejných prostranství včetně hřbitovů, sečení křovinořezem a mot. sekačkou,
- práce s motorovou pilou, ruční kácení stromů, odvětvování, vyvětvování vzrostlých
stromů včetně výstupu do korun,
- běžná údržba a opravy motorových pil,
- příprava paliva pro kotelnu městyse – pořez, štípání.

Pracovní poměr:
- na dobu neurčitou,
- nástup 1. dubna 2010,
- zkušební doba 3 měsíce.
Platové podmínky:
- v závislosti na vzdělání a délce praxe,
- v souladu se zák. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. ve
znění pozdějších předpisů.
Přihlášky a bližší informace:
- přihlášky do výběrového řízení zasílat písemně na adresu úřadu městyse,
- kontaktní osoby – ing. Jiří Krtička – starosta: tel. 604 569 525, ing. Miroslav Kryl –
referent: tel. 605 915 337,
- uzávěrka přihlášek 15. března 2010.

3. Divadelní představení v Machově – „Má žena si vyšla“
Vážení příznivci kultury a zejména ochotnického divadla,
městys Machov pro Vás připravil další divadelní představení – tentokrát komedii Jeana
Barbiera s názvem „ Má žena si vyšla“ v nastudování divadelního souboru NA TAHU
při MKS Červený Kostelec. Režisérem je pan Jan Brož.

Gilles pozve domů na oběd svého šéfa, který má v příštích dnech rozhodnout o svém budoucím nástupci.
Gillesovy vztahy s manželkou Stephanií nejsou právě ideální. O blížícím se obědě a pozvání svého šéfa ji navíc
zapomíná informovat. A když to udělá hodinu před příjezdem šéfa, rozčilená Stephanie praští dveřmi a odejde.
V domě žije svérázná služka Henrietta, kterou přijíždějící šéf pokládá za paní domu. Ta se uvolí svého pána
zachránit a tuto roli přijme. Do již tak komplikované situace se vrací domů Stephanie, která je okolnostmi
donucena hrát roli služky. Do kolotoče bláznivých situací vstupuje Pierot, krásný, nicméně poněkud přihlouplý
zahradník, který je Stephaniným milencem. To se ve chvíli, kdy ji hraje Henrieta, prozradí. Tím má služka svou
paní v hrsti. A aby to nebylo vše tak jednoduché, objevuje se neznámá dáma Jacqueline, která vnese do situace
další překvapení.
A tím se roztáčí kolotoč vtipných a komických gagů, o které není v této komedii nouze. Uvidíte, jak se
nechá řešit nevěra, láska, peníze nebo i ….

Představení se uskuteční v neděli 14. března 2010 v 17,00 hod.

na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč.

4. Nová ordinace odborného lékaře v Polici – nosní, ušní, krční
Od pondělí 1. února 2010 je v areálu bývalé lůžkové části oční kliniky VISUS
v Polici nad Metují v provozu nová ordinace odborného lékaře - krční, ušní, nosní.
Ordinuje zde MUDr. Helena Prouzová. Ordinační hodiny: Po, Út, St a Pá od 8:00 do
15:00 hod. Telefon 491 814 705.

5. Zrušení kontaktního místa RWE v Náchodě
Společnost RWE oznamuje, že začátkem letošního roku bylo zrušeno smluvní kontaktní
místo RWE v Náchodě. Většinu záležitostí spojených se zemním plynem je možno vyřídit
následujícími způsoby:
- prostřednictvím NONSTOP zákaznické linky 840 11 33 55 (za cenu místního hovoru)
- prostřednictvím bezplatné aplikace RWE ONLINE SERVIS na www.rwe.cz
- e-mailem na adresu info@rwe.cz
Více informací o možnostech komunikace a kontaktních místech je možno získat na
www.rwe.cz.
E. Rainišová, ved. prodeje domácnostem RWE

6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 1. 2010 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 131 obyvatel.V průběhu ledna 2010 - se přihlásili: 4 občané
- odhlásil se: 1 občan
- zemřel:
1 občan.

Dovolená praktického lékaře MUDr. Maršíka
Ordinace praktického lékaře v Machově oznamuje všem občanům termín čerpání
dovolené MUDr. Maršíka: 1. – 5. 3. 2010. Zastupovat v době dovolené bude
MUDr. Zemanová ve své ordinaci v areálu firmy Wikov v Hronově.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 3. února 2010 se uskutečnilo v prostorách úřadu městyse první letošní veřejné
zasedání Zastupitelstva městyse Machov. Na programu bylo mimo jiné projednání
následujících bodů:
- projednání návrhu zadání pro vypracování změny č. 1 Územního plánu Machova,
- stanovení zodpovědné osoby za projednání návrhu změny územního plánu,
- projednání nabídek firem na realizaci akce „Stavební úpravy tělocvičny“,
- schválení finančního daru v tíživé životní situaci pro p. Kuchařovou z Bělého,
- projednání žádosti o bezplatný převod pozemku p.č. 510/1 v k.ú. Bělý na městys,
- informace starosty o vyhlášení výběrového řízení na pracovníka údržby městyse,
- žádost o dotaci Úřadu práce Náchod na část mzdy pracovníka na veřejně pros. práce,
- informace o průběhu digitalizace katastrálních map pro kat. území v obvodu Machov,
- žádosti o příspěvky na konání kulturních akcí v obci,
- žádost o souhlas s výstavbou bazénu, pergoly a plotu p. Jakubce a další.

Dne 15. února 2010 se uskutečnila další pravidelná porada zastupitelů se starostou, na
níž byly projednány mimo jiné tyto záležitosti:
- návrh rozpočtu městyse Machov pro rok 2010,
- dodatek č. 4 nájemní smlouvy na pronájem obecních lesů DSO Lesy Policka,
- změna Stanov DSO Lesy Policka – vstup obcí Bukovice a Bezděkov do DSO,
- pronájem obecní garáže (u čp. 118),
- návrh na změnu dodavatele zemního plynu pro obecní budovy,
- žádost na CHKO o ošetření památných stromů v obci,
- nové smlouvy na likvidaci odpadu živnostníků a další.

8. Kulturní a sportovní akce
Únor: 28.2. – Dětský karneval – Obecní dům, 14 hod., pořádá ZŠ a MŠ Machov
Březen: 2. 3. – Homeopatie – medicína 21. století – přednáška v Pellyho domech v Polici
v 18 hod., přednáší K. Hofmanová – diplomovaný homeopat,
4. 3. – Doteky můzy – večer poezie místních autorek Jitky Bonaventurové a Blanky
Faltové – knihovna Pellyho domy v Polici v 19 hod.
9. 3. – Princezna a žabák – animovaný film USA – kino Police v 17 hod.
12.3. – Co jinde neuslyšíte – talkshow Evy Holubové a Bohumila Klepla od 20 hod.
v Pellyho domech v Polici n. Met.
13.3. – Kritérium jarního sněhu – lyžařské běžecké závody klasicky na Karlowě, BKL
14.3. – Má žena si vyšla – divadlo z Č. Kostelece – Obecní dům Machov v 17 hod.
16.3. – Kawasakiho růže – kino Police n. Met. v 19 hod.
20.3. – Šibřinky – zábava na sále Obecního domu Machov – poř. Nízkosrbský baroni,
23.3. – Diašou 2010 – Kolárovo divadlo Police n. Met. v 19 hod.
26.3. – Dan Bárta a Illustratosphere – koncert v městském divadle Náchod ve 20 hod.

9. Elektrowin: Rady jak nespáchat ekologický zločin
Rady, jak nespáchat ekologický zločin
Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu, značka za odvoz. Celkem typický inzerát, ze
kterého je jasně patrná dnešní tržní hodnota starých spotřebičů. Ani takový inzerát přitom už
často nezabere.
České chaty a chalupy už jejich majitelé vybavili vesměs podobným způsobem, nejčastěji
ovšem z vlastních zdrojů. Letité spotřebiče mají navíc proti těm současným několikanásobně
větší spotřebu energie, takže i mnozí chataři si raději pořídili nové. Nezbývá tedy, než se
i takových, zatím stále „použitelných“ domácích pomocníků, zbavit stejně jako těch, co už
definitivně přestali fungovat.
Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused sice možná dodnes používá sekačku
s motorem z pračky nebo kompresor demontovaný z lednice, zároveň ale má na triku
ekologický zločin. Olej a hlavně freony, které přitom unikly, příroda jen tak nepromlčí.
Vysloužilé elektrospotřebiče může každý občan odevzdat zdarma k ekologické likvidaci, ale
jen v případě, že jsou kompletní!
Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo pračku nenacpete ani do velkého
kontejneru na komunální odpad, takový fén ano. Velikost spotřebiče ale není důležitá: do
směsného odpadu nepatří žádný z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon povinnost zajistit
ekologickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu financování slouží takzvané recyklační

příspěvky, které jsou součástí ceny nových výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje, které mají města
a obce s likvidací směsného odpadu: hradí je beztak z vašich peněz. Za spotřebič hozený do
popelnice nebo postavený vedle ní můžete navíc dostat pokutu až 20 000 korun!
Rada třetí: Najděte správné místo! K legálnímu odkládání starých elektrozařízení slouží
takzvaná místa zpětného odběru. Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro nebo třeba
servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichž prostřednictvím
výrobci plní své zákonné povinnosti. Nejbližší takové místo vašemu bydlišti najdete na
internetu (na stránkách největšího kolektivního systému ELEKTROWIN, který zajišťuje
zpětný odběr elektrospotřebičů v celé České republice – www.elektrowin.cz). Poradí vám
také na vašem obecním či městském úřadě. Samozřejmostí už dnes je, že váš starý spotřebič
odveze prodejce, který k vám domů dopraví nový.
Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz! Pokud to máte k nejbližšímu sběrnému místu
daleko, počkejte, až vaše obec či město příště zorganizují mobilní svoz odpadu. Zákon
stanoví, že je třeba to udělat minimálně dvakrát do roka. ELEKTROWIN například nabízí
svazkům obcí a mikroregionům zdarma Putující kontejner, který je možné pro obec zajistit
i nad rámec mobilních svozů. Stovky prodejen také vybavil speciálními sběrnými koši. Stejné
koše mají k dispozici i školy, které se zapojily do ekologického projektu Ukliďme si svět!.
Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst zpětného
odběru, máte důvod k hrdosti. Přispíváte totiž významně k ochraně životního prostředí.
Nejenže nevypouštíte do země olej a do vzduchu freony, ale také například šetříte elektrickou
energii. Ze starých spotřebičů se totiž dá získat přes 80 % materiálů vhodných k dalšímu
využití, většinou kovů. Jejich použití v hutích podle průzkumu, který nedávno zveřejnil
ELEKTROWIN, zatím ušetřilo množství elektřiny, která by stačila obyvatelům
třicetitisícového města na rok. Díky tomu se také podstatně snižují emise skleníkových plynů.

10. Informace ZŠ a MŠ Machov
ZŠ a MŠ Machov Vás srdečně zve na tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL, který se
uskuteční dne 28. 2. 2010 od 14 hod. v Obecním domě v Machově. Hudba EMMA, vedoucí
Emil Maryška. Bohatá tombola. Předtančení malých mažoretek a pěvecké vystoupení žákyň
ZŠ a navíc malé překvapení. Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč, masky zdarma.
ZŠ a MŠ Machov oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy se uskuteční dne
29.3.2010 od 10.00 hod. do 15.00 hod. v mateřské škole. Bližší informace obdrží rodiče na
tel. 491547118 nebo osobně v mateřské škole.

Příští číslo vyjde ve 14. týdnu 2010. Uzávěrka příspěvků ke dni 24.3.2010
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

