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1. Úvodní slovo (návrh reformy veřejných financí)
Vážení spoluobčané,
řada z Vás již jistě ve sdělovacích prostředcích zaznamenala některé myšlenky vládní
představy o změně financování veřejného sektoru (tedy i našeho městyse) a různé názory
politiků, ekonomů či jiných odborníků k tomuto tématu. Vím, že je pro řadu občanů složité se
v této problematice orientovat, ale přesto i já se chci pokusit Vás oslovit s několika názory,
neboť se toto téma podstatně dotkne i našeho budoucího života v Machově. V některých
částech zmíněné reformy se dle mého názoru nejedná o nic jiného, než o snahu vlády ještě
více zvýhodnit obyvatele větších měst na úkor venkova a přenést řadu nepopulárních opatření
z rozhodovací úrovně centrálních orgánů na místní zastupitelstva.
Konkrétně se mi nelíbí zejména to, že reforma nepočítá s narovnáním diskriminačních
koeficientů, podle kterých obce dostávají peněžní prostředky z daňových výnosů do svého
rozpočtu. Situace je nyní taková, že velká města dostávají na 1 obyvatele až 6,5x více peněz,
než malé obce. Kladu si zde otázku, zda jsme na venkově občany „druhé kategorie“, když
nemáme stejná práva jako občan Prahy či Hradce Králové? Přitom tyto rozdíly v rozpočtovém
určení daní nemají žádný konkrétní důvod, neboť náklady na běžný život a infrastrukturu ve
městech jsou prokazatelně mnohem menší než na venkově (města ze svých peněz nehradí
provoz nemocnic, středních či vysokých škol, jak se mnozí domnívají).
Dále se mi nelíbí, že vláda chce zrušit daň ze zemědělské půdy, která je 100% příjmem
každé obce. Nejsem obecně proti snižování daní či jakékoliv pomoci našim zemědělcům, ale
špatné je to, že vláda navrhuje obcím, aby si tuto daň nahradily zvýšením výběru „domovní
daně“ od svých občanů. V podstatě by to znamenalo, že z našich peněz (vyšší domovní daň)
dotujeme výrobu zemědělských produktů pro obyvatele měst. Zásadně nesouhlasím
s takovýmto dalším finančním zatížením vlastníků nemovitostí na venkově. Je snad „trestem“
žít v menší obci? Už tak složitá situace s dosažitelností některých služeb a dojížděním za prací
by se tímto krokem ještě prohloubila a vedla by k vylidňování vesnic. Ptám se, zda je toto
cílem naší vlády?
Zřejmě k tomuto cíli směřuje i stanovení podmínek pro čerpání peněz z fondů Evropské
unie na roky 2007 – 2013. Celý systém je nastaven tak, aby prostředky z EU mohla čerpat
zejména velká města, která mají dostatek úřednického aparátu na přípravu velkých
investičních projektů i dostatek peněz na jejich spolufinancování (obce do 500 obyvatel jsou
z čerpání vyloučeny úplně, ostatním menším obcím je nastavena minimální výše investice
5 milionů Kč). Tím se dále zvyšují rozdíly mezi „bohatými a chudými“.
Občané, kteří si své zastupitele zvolili a pověřili je tím starostí o věci veřejné, právem
očekávají, že se jejich život v Machově bude lepšit a ne naopak. Již tak složité situaci
z hlediska zadlužení Machova by však takto schválená reforma veřejných financí pouze
přitížila. Chtěl bych se proto jménem všech zastupitelů našeho městyse vyjádřit, že se všemi
silami budeme snažit podpořit takové iniciativy v naší zemi (bez ohledu na to, z jaké politické
části naší společnosti vzejdou), které bojují proti diskriminaci venkova a budeme se zasazovat
o takovou změnu reformy z hlediska financování obcí, která nebude pro ně likvidační. Proto
jsme v současné době podpořili iniciativu starostů obcí zlínského kraje na změnu pravidel
rozdělování peněz ze státního rozpočtu. Myslím si, že toto rozdělování prostředků obcím je
věcí veřejnou a proto se i nadále k této záležitosti budeme vyjadřovat všemi zákonnými
prostředky.
J. Krtička – starosta městyse

-3-

2. Informace starosty
- dne 30.4. proběhl na úřadu městyse audit – přezkoumání hospodaření za rok 2006.
Předmětem překoumání bylo zejména dodržování rozpočtových pravidel, správnost
finančních operací a jejich doložení dle platných zákonů, správnost zúčtování vztahů se
státním rozpočtem, nakládání a hospodaření s majetkem městyse, stav pohledávek a závazků
(zadluženost městyse), ručení za závazky (zástavní smlouvy) a hlavně vedení účetnictví.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Pouze bylo opět
konstatováno, že Machov má veliké procento zadluženosti (v souvislosti s výstavbou ČOV a
kanalizace) a v návaznosti na to i značný podíl zastaveného majetku. Bylo konstatováno, že
další větší investice zatím nejsou doporučovány, neboť jakékoliv prohloubení zadluženosti již
ohrožuje schopnost městyse dostát svým závazkům v dalších letech.
- dne 5.5. byl uspořádán den otevřených dveří na čističce odpadních vod. Mile mě
překvapil zájem občanů prohlédnout si toto zařízení – během dopoledne se zde vystřídalo
téměř šest desítek zájemců.
- dne 9.5. proběhla v Obecním domě přednáška k novému stavebnímu a vodnímu zákonu.
Rovněž zde se sešlo přibližně 55 občanů, kteří s pracovníky stavebního odboru MěÚ Police
diskutovali o výkladu různých ustanoveních uvedených zákonů.
- dne 14.5. jsem se zúčastnil jednání o technických podmínkách zavedení místního
rozhlasu do Bělého. Na tuto akci se nám podařilo získat část dotace (63 tis. Kč), kterou
obdržel Dobrovolný svazek obcí Policka. Pokud všechno dobře dopadne, tak na podzim by
měl místní rozhlas bezdrátově fungovat na dvou nebo třech místech v Bělém.
- Bělého se týkají i další dvě záležitosti, které se podařilo dotáhnout do konce. Po složitých
jednáních máme konečně povolení opět napustit alespoň jednu požární zdrž na potoce, takže
zde bude možnost čerpat vodu při případném požárním zásahu (povolení platí do roku 2009 a
do té doby snad již bude dokončena rekonstrukce zdejšího rybníka). Také se podařilo
prodloužit veřejné osvětlení až na horní konec Bělého k domu p. Schejbala.
- dne 16.5. proběhla schůzka se zástupcem tělovýchovné jednoty Machov p. Bartoněm.
Shodli jsme se na ochotě TJ i úřadu městyse dotáhnout do právního stavu některé záležitosti,
které se „vlečou“ již delší dobu. Budeme se společně snažit majetkově dořešit garáže
u bývalého obecního úřadu včetně kolaudace obou částí stavby. Dále bylo jednáno o záměru
majetkově řešit pozemky na hřišti „Na Kopci“ i o záměrech s bývalým machovským
koupalištěm.
- v minulých dnech jsme zaznamenali další úspěch se žádostí o dotaci z prostředků
královéhradeckého kraje. Podařilo se získat 76 tis. Kč na zpracování další etapy územního
plánu Machova (letos jsme tedy již získali dotace na 4 akce v celkové výši 288 tis. Kč).
K územnímu plánu jsme nyní zasílali poslední upřesňující údaje a pokud se nic
nezkomplikuje, dostane se plán ke konci května do fáze schvalování konceptu společně
s návrhem. V případě, že dotčené orgány nevznesou další připomínky, mohl by být územní
plán schválen definitivně do konce letošního roku.
- jak již většina občanů jistě zaznamenala, bylo definitivně dokončeno jednání o změně
přednosti v jízdě na křižovatce v Nízké Srbské. Dopravní značky byly změněny a hlavní
silnice nyní již vede od Machova k Bezděkovu, což myslím bude daleko bezpečnější řešení
hlavně v zimních měsících.
- dne 21.5. byla na úřadu městyse projednána zpráva o kontrole zalesnění obecních
pozemků v Nízké Srbské, kterou prováděli pracovníci Státního zemědělského intervenčního
fondu z Prahy. Bylo konstatováno, že po dodatečném zalesnění uhynulých stromů splňujeme
podmínky pro přidělení dotace a tato nám bude ponechána bez jakéhokoliv krácení.
- dne 22.5. jsem se zúčastnil jednání Dobrovolného svazku obcí Policka, kde jsme se mimo
jiné zabývali opět problematikou vypouštění odpadních vod. Se všemi zúčastněnými starosty

jsme se dohodli, že se připojíme k žalobě Čes. lesů proti neoprávněnosti vyhlášení
ochranného pásma zdrojů pitné vody na celém našem území. V případě, že by žaloba uspěla a
VaK by musel ochranné pásmo zrušit, mohlo by např. dojít k povolování vsaků předčištěných
odpadních vod ze septiků (trativody), což by vyřešilo situaci celé řadě domácností
v Machově. Dále zde zazněla informace, že na OÚ v České Metuji mají k dispozici typový
projekt na čistírnu odpadních vod, kterou je možno umístit přímo do tříkomorového septiku.
Rovněž toto by mohlo být řešením pro řadu občanů (v Č. Metuji poskytnou další informace).
- nakonec bych chtěl poděkovat všem machovským spoluobčanům, kteří jsou ochotni
přiložit ruku k dílu i v případech, že se nejedná pouze o práce na jejich soukromém majetku.
Myslím, že si zaslouží ocenění ti z Vás, kteří posečou trávu i v okolí svých nemovitostí,
zametou části komunikací, v zimě vyhrnují sníh na autobusových zastávkách apod. Zvlášť
bych se chtěl zmínit o aktivitě p. Josefa Plného, který vyrobil již několik turistických
dřevěných ukazatelů (u parkoviště pod náměstím, u mlýnku ve Lhotě) a několikrát je již
musel opravovat poté, co je jiní spoluobčané z nepochopitelných důvodů ničí.

3. Nabídka společenské hry PEXESO – Policko
Dobrovolný svazek obcí Policka, na jehož činnosti se podílí i městys Machov, připravil
jako jeden ze svých propagačních materiálů vydání společenské hry PEXESO s krásnými
fotografiemi ze všech koutů našeho nejbližšího okolí. Najdete zde snímky z oblasti Machova,
Police nad Metují, Bukovice, Žďáru nad Metují, České Metuje, Suchého Dolu, Bezděkova
i Velkých Petrovic. Nabízíme všem občanům možnost zakoupit si tuto hru a zároveň pěkný
propagační materiál za cenu 15,- Kč, a to buď na úřadu městyse Machov (u p. Thérové), nebo
pro občany Bělého u pana Grosse (v Bělém na křižovatce). Zároveň nabízíme možnost
zakoupení pexesa s touto turistickou tematikou pro všechny místní prodejce či soukromé
ubytovatele za smluvní cenu tak, aby uvedený materiál mohli prodávat turistům za výše
uvedenou doporučenou cenu.

4. Informace z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse na svém veřejném zasedání dne 26.4.2007 projednalo mimo jiné:
- společné hospodaření v lesích Machova, České Metuje a Police n. Met. – byla
schválena zakladatelská smlouva DSO a stanovy;
- vyjmutí tělocvičny ze zápůjční smlouvy základní škole;
- prodej pozemku p. Frolovi v Bělém;
- přijetí dotace 48 tis. Kč na úhradu úroků z úvěru;
- vyřazení a návrh na prodej některého nepotřebného majetku městyse;
- zprávu o ukončení činnosti DSMO „Plynofikace CHKO Broumovsko“;
- informaci o připravované výstavbě vodovodu Slavný – Bělý.
Na svém pracovním zasedání dne 10.5. zastupitelstvo projednalo:
- žádosti o provedení úprav a oprav v obecním domě čp. 95 (Dostál, Mikeš)
- žádost T. Jiráska o souhlas s připojením jeho nemovitosti ke kanalizaci
- žádost V. Plné o souhlas s vydáním stavebního povolení na novostavbu rod. domu
- závěr přezkoumání hospodaření městyse za r. 2006;
- záměr umístění pamětní desky válečnému letci J. Foglarovi v Machově;
- záměr vypracování projektové dokumentace na odkanalizování dalších částí městyse.
Na pracovním zasedání dne 25.5. zastupitelstvo mimo jiné projednalo:
- zvýšení poplatku za likvidaci odpadu neplatičům po 2. upomínce;
- řešení garsonky v čp. 118;
- spolufinancování projektu veřejného rozhlasu v Bělém;
- změnu vytápění v požární zbrojnici v Nízké Srbské.

5. Nabídka firmy Verner a.s. – nabídka spolupráce při výrobě paliva
Společnost VERNER nabízí občanům možnost využití orné půdy a luk pro výrobu
paliva. Cílem je vybudovat výrobu a sklad paliva z biomasy pro místní využití. Jako
surovina pro výrobu pelet bude sloužit seno, nebo obilí a další rostliny, nebo štěpka z dřevin
(úklid náletů, větví, čištění okolo cest a podobně).
Každý občan se tohoto projektu může zúčastnit tak, že pronajme výrobci paliva pole,
nebo louky, nebo bude této společnosti prodávat biomasu (seno, obilí, dřevo).
Ceny nájmů za pozemky a ceny vykupované biomasy budou stanoveny podle celkově
nabídnuté výměry pole a luk a dále podle množství nabídnuté biomasy.
Prosím zvažte tuto nabídku a pokud by mohla být pro vás zajímavá, sdělte orientačně jaký
výměr orné půdy a jaký výměr luk, nebo množství biomasy můžete do tohoto programu
vložit. Dostatečný zájem o tento program může podpořit vznik společnosti, která nabídne
občanům Machova nejen levné topení, ale i příležitost zaměstnání a dále výhodné pronajmutí
orné půdy a luk, nebo využití odpadní biomasy . Také po vyhodnocení zájmu občanů
provedeme ve spolupráci s Úřadem městyse Machov další seznámení s tímto projektem, kde
rádi zodpovíme všechny případné další dotazy.
Těšíme se na váš zájem a případnou spolupráci.
Vladimír Verner
Pokud vás tato výzva zaujala, svoji nabídku sdělte:
panu Hlávkovi na adrese, nebo telefonu:
VERNER a.s., Sokolská 321, 549 41 Červený Kostelec, tel 491 465 024, 777 321 072 a dále
e-mail verner@verner.cz , nebo předejte na Úřad městyse Machov.

6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 30.4.2007 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem 1 126
obyvatel.V průběhu dubna 2007 : - k trvalému pobytu přihlášeno
1 osoba
- odhlášena
1 osoba
- zemřela
1 osoba.

Telefonní spojení na MUDr. Maršíka
Ještě jednou připomínáme všem občanům, že pevná telefonní linka ve zdravotním středisku
byla zrušena, telefonické spojení na MUDr. Maršíka je 739 282 494.

Základnová stanice Vodafone
Upozorňujeme občany, že v červnau a počátkem července bude probíhat v Nízké Srbské
na lesním pozemku „Ve Rzu“ výstavba základnové stanice se stožárem operátora Vodafone.
V uvedené lokalitě se bude pohybovat těžká technika, samotná montáž stožáru bude řešena
v červenci pomocí vrtulníku. Prosíme občany o dodržování bezpečné vzdálenosti v zájmu
ochrany jejich zdraví.
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7.Kulturní a sportovní akce
Červen - 1.6. – Den dětí (pořádá ZŠ a MŠ Machov – žáci 9.třídy)
- 9.6. – Taneční zábava NANOVOR – na hřišti v N. Srbské (pořádá SDH N. Srbská)
- 23.6. – Soutěž požárních družstev „O bělský džbánek“ + taneční zábava BTK
- v Bělém u rybníka (pořádá SDH Bělý)
- 25.6. – Školní olympijské hry (uvítáme publikum z řad machovských občanů)
- 28.6. – Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku na Úřadu městyse Machov
- 30.6. – „Tour de Torpédo“ – netradiční cyklistický závod v N. Srbské (pořádají
Nízkosrbský baroni)

8. Placená inzerce
Staré pohlednice či fotografie kostela
Římskokatolická farnost Machov hledá pro své webové stránky historické
fotografie nebo pohlednice, na kterých je vyobrazen kostel nebo fara. O své
„cennosti“ nemusíte mít strach. Fotografie jsou skenovány do elektronické podoby a
neporušené se vám vrátí zpět. Následně budou umístěné na internetových stránkách
farnosti – www.machov-kostel.wz.cz .
Kdyby byl někdo ochoten materiály zapůjčit a přispět tak k rozšíření fotogalerie, byli
bychom velice rádi.
Za farnost Machov Tomáš Weissar
Kontakt: Tomáš Weissar
Machov 35
491 547 219, 732 218 105
tomas.weissar@tiscali.cz

Nabídka účetních služeb

ZPRACUJI

ÚČETNICTVÍ

podnikatelům či živnostníkům
- podvojné i jednoduché
- včetně daňových přiznání
Irena Krtičková, tel.: 739 035 904
e-mail: irenakrtickova@seznam.cz
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BOR spol. s r.o.
Bezděkov nad Metují
zemědělská společnost
IČO:49286013

DIČ: CZ49286013

nabízí tyto služby:
•
sečení a mulčování travních porostů
•

polní a zemědělské práce
•

•

prodej skotu a krmných komponentů
•

•

silniční přeprava

opravy zemědělské techniky a zámečnické práce

•

prodej náhradních dílů výměnným způsobem
•
•
•

•

čištění obilí

prodej technických plynů
práce s teleskopickým nakladačem

likvidace domovní suti

ekonomické služby – daňová evidence
•

kopírování A5, A4, A3
•

faxování

Informace na tel: 491 541 411 – p. Thérová
491 543 922 – p. Kaněrová
603 479 505 – p. Kaněra
603 467 308 – p. Šebestová

9. Sběr tříděného odpadu – papír
Papír využíváme v podstatě odpradávna. S rozšířením plastových obalů v posledních
letech jeho použití v obalových produktech částečně pokleslo, ale z druhé strany jsme denně
zavaleni propagačními letáky obchodních řetězců, reklamními a jinými novinami, časopisy a
ani v administrativě se papírem nešetří. Většinu tohoto papíru lze vytřídit a znovu použít k
výrobě recyklovaného papíru, kartonu a lepenky a je škoda, aby skončil v popelnici a
následně na skládce odpadu či ve spalovně..
V Machově prozatím sběr papíru nebyl organizován, částečně 1 - 2 x do roka si
přilepšovala finančně jednorázovým sběrem základní škola. Tato její iniciativa bude
pokračovat i nadále. Po zvážení všech pozitiv i negativ, která jsou se sběrem papíru spojena,
rozhodlo zastupitelstvo o rozšíření sběru papíru v Machově a v průběhu měsíce května byly
ve čtyřech sběrných hnízdech doplněny modré kontejnery na papír.
Papírové odpady, které lze odložit do těchto kontejnerů jsou z mnoha různých druhů
papíru. Z jiného papíru jsou časopisy, z jiného noviny a z úplně jiného např. krabice od
elektrospotřebičů. Každý druh papíru se také jinak zpracovává a proto je třeba ho nejdříve
dotřídit na jednotlivé druhy. To se většinou děje na dotřiďovacích linkách přímo ve sběrných
surovinách. Konkrétně - papír, sebraný do modrých kontejnerů v Machově, odváží firma
Marius Pedersen, a.s. Hradec Králové na dotřiďovací linku ve firmě Napos s.r.o. v
Předměřicích (případně Petr Stýblo - Feďa v Hradci Králové), kde se ručně vybírají jednotlivé
druhy papíru a nežádoucí odpadky. Vytříděné druhy papíru se lisují do balíků a odváží k
dalšímu zpracování do papíren.
Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru stejně jako dřevo, přidává se do
směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat asi 5 x až 7 x. Z recyklovaného
papíru se vyrábějí : novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír
apod.
Do kontejnerů na papír PATŘÍ : noviny. letáky, sešity, papírové obaly, katron
a lepenka !!!
V kontejnerech na papír naopak NESMÍ SKONČIT : papír mastný, mokrý, znečištěný
zbytky potravin, nápojové kartony, použité pleny, hygienické potřeby, voskovaný papír,
kopíráky a dehtový papír (lepenka) !!! Tento odpad odkládejte do popelnic, nápojové kartony
pak do kontejnerů na plasty.
Kartonové krabice před vložením do kontejneru řádně rozložte, ušetříte tak místo
v kontejneru. Pokud to je možné neodkládejte papír mimo kontejner a počkejte na jeho
vyprázdnění !!! Prosíme o dodržování těchto pravidel, usnadníte následné dotřiďování a
recyklaci. Nežádoucí příměsi znehodnocují sebranou surovinu, která pak nemůže být
recyklována a odváží se na skládku.
Kde hledat modré kontejnery? V Machově jsou prozatím 4 místa, kde jsou umístěny u mostu pod Hubkovými v Nízké Srbské, za nákupním střediskem v Machově, u požární
zbrojnice v Machovské Lhotě a u bývalé váhy v Bělém.
Vývoz je u firmy Marius Pedersen objednán prozatím 1x měsíčně, v případě, že bude
nedostatečný, lze interval zkrátit, případně rozšířit sběrná místa.
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Připomínáme : NÁPOJOVÉ KARTONY , prosíme, odkládejte do kontejnerů na PLASTY !!!
Na úřadu městyse jsou k dispozici zdarma speciální pytle na tento odpad.
PLASTOVÉ LAHVE, prosíme, před odložením do kontejneru SEŠLAPÁVEJTE !!!
Žádáme : V případě, že sami odvážíte do sběrných surovin papír nebo kovy, jedná se o
odpad sebraný v katastru obce a lze jeho množství vykázat v hlášeních společnosti EKOKOM . Uvítáme proto, když nám předložíte účtenku, či vážní lístek k zaevidování množství
tohoto odpadu. Děkujeme.
ÚM

10. Mezinárodní úspěch machovského malíře
(převzato z ČTK dne 27.4.)

Šestadvacetiletý český malíř Hynek Martinec uspěl v prestižní britské výtvarné soutěži
o nejlepší portrét roku „BP Portrait Awards“. Spolu se třemi dalšími umělci se dostal
do užšího výběru soutěže, jíž se letos zúčastnilo přes 1800 malířů z celého světa. Absolutní
vítěz bude vyhlášen v červnu a obdrží finanční odměnu ve výši 25.000 liber (milion Kč)
a jeho obraz bude vystaven v prestižní londýnské Národní portrétní galerii. Martinec navíc
může dostat i ocenění za nejlepšího mladého portrétistu, informoval na svých internetových
stránkách deník The Guardian.
Porotu zaujal Martincův portrét s názvem Zuzana (2006/2007), na němž je zobrazena
umělcova přítelkyně Zuzana Jungmannová v Martincově pařížském ateliéru. Obraz,
vytvořený technikou akryl na plátně, byl vybrán do užšího výběru díky „fotografické
přesnosti“, s níž zachycuje ženskou tvář.
S Martincem se o hlavní cenu budou ucházet ještě dva Britové a jeden Švéd. Právě Švéd
Johan Andersson se spolu s Hynkem Martincem utká ještě o ocenění „nejlepší mladý
portrétista“. V této kategorii mohou umělci získat dalších 4.000 liber.
Hynek Martinec se narodil v roce 1980. Vystudoval obor klasických malířských technik
u profesora Zdeňka Berana na pražské Akademii výtvarných umění, kde byl v roce 2004
vyhlášen jako nejlepší student roku. V současnosti pracuje v ateliérech v Praze, Paříži
a Londýně. Jeho díla byly k vidění i v pražské Galerii Mánes na 6. ročníku Veletrhu
současného umění Art Prague v květnu tohoto roku.
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