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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
léto, prázdniny a dovolené jsou v plném proudu a většina z Vás má jistě myšlenky právě
na akce spojené s tímto ročním obdobím. Řada z Vás právě prožívá dovolenou, jiní se na ni
teprve těší a někteří možná už jen vzpomínají a hodnotí letošní zážitky. Přesto se Vás, tak
jako každý měsíc, pokusím i v tomto období seznámit s činností zastupitelstva a úřadu
městyse v uplynulém období.
Nejprve se krátce vrátím k informacím v minulém vydání Zpravodaje. V kauze SFŽP vs.
Machov se od minulého měsíce nic nezměnilo, čekáme na nařízení jednání u krajského soudu.
Rovněž ve věci schvalování územního plánu čekáme na vyjádření Krajského úřadu, abychom
mohli vyhlásit veřejné projednávání tohoto dokumentu. Jediný pokrok jsme tak zaznamenali
ve věci stanovení vlastnictví k pozemku bývalé Košťálovy tkalcovny u Řeřišného. Podařilo se
dohodnout s VaK Náchod a následně i na Katastrálním úřadu Náchod, že vlastníkem tohoto
pozemku bude skutečně městys Machov a vlastnictví bude zapsáno, aniž bychom pozemek
museli odkoupit.
V závěru minulého měsíce bylo zahájeno řízení ve věci vydání stavebního povolení na
akci „Bělský rybník a revitalizace toku Třeslice“. Podklady jsou k nahlédnutí na úřadu
městyse a námitky k plánované akci je možno uplatnit do 8.8.2008 na MěÚ Náchod. Termín
předpokládaného dokončení úprav je konec příštího roku.
Bělého se týká i další akce – v příštím měsíci bude zahájena zřejmě jediná naše větší
investiční akce z letošního rozpočtu, kterou je oprava místní komunikace v Bělém. Dojde
k opravě krajnic, zarovnání vozovky štěrkem a dvojnásobné penetraci stříkaným asfaltem.
Tuto akci si můžeme dovolit z toho důvodu, že uvedený úsek je zároveň součástí cyklotrasy
„Stěny“ a i z tohoto důvodu jsme na realizaci získali dotaci ve výši 195 tis. Kč z Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Smlouva na realizaci byla na základě výběrového
řízení uzavřena s firmou H. Beránková – Postoloprty, která v našem okrese má za sebou již
několik zdařilých rekonstrukcí místních komunikací.
Dne 24. 6. jsem se zúčastnil zasedání valné hromady DSO Lesy Policka. Na tomto
jednání byl schválen závěrečný účet svazku za rok 2007 (bez výhrad) a byla navržena změna
stanov DSO. Dále proběhly volby orgánů svazku na další roční období. Předsedou byl zvolen
ing. Jiří Krtička, místopředsedkyní Mgr. Seidlmanová, do kontrolní komise byla za Machov
zvolena Ivana Doležalová.
Začátkem července jsem se zúčastnil jednání o opravách turistických cest, které se
plánují mimo jiné i v oblasti pod Borem. Na tyto opravy by sdružily finanční prostředky
Čs. lesy, DSO Policko, CHKO Broumovsko a jednotlivé obce a zároveň se počítá s podáním
žádosti o dotaci.
Z drobnějších akcí bylo v tomto měsíci ještě vybudováno sociální zázemí pro pracovníky
naší údržbářské čety. V prostoru kotelny úřadu městyse byl vybudován sprchový kout a WC,
takže pracovníci již nebudou muset používat tohoto zařízení ve zdravotním středisku.
Rovněž v tomto měsíci byly zahájeny práce na přípravě zřízení pomníčku s pamětní
deskou významnému machovskému rodákovi – letci RAF a ČSA Václavu Foglarovi,
plukovníkovi „in memoriam“. Společně s machovskými občany panem St. Jiráskem ml.
a Ing. Tomášem Jiráskem jsem byl v božanovském lomu vybrat kámen, který bude umístěn
na machovském náměstí a bude do něj zasazena žulová pamětní deska se základními údaji
o V. Foglarovi. V prosinci letošního roku uplyne 60 let od jeho tragické smrti při leteckém
neštěstí v Řecku a v tomto období počítáme se slavnostním odhalením pomníku.
Další informace se týká daně z nemovitostí. Zastupitelstvo městyse se již při dvou
pracovních poradách zabývalo možností, kterou nám od příštího roku umožňuje změna
zákona o dani z nemovitostí, a to možným zvýšením sazeb buď komplexně určitým
koeficientem, nebo jen u některých druhů nemovitostí. Nakonec jsme došli k závěru,

že na rozdíl od řady měst a obcí (např. sousední Police n. Met. zvýšila sazbu na dvojnásobek)
nebudeme pro rok 2009 sazbu daně v Machově zvyšovat. Uvidíme, jak dopadne záležitost
s machovským zadlužením a teprve pak se rozhodneme, zda si budeme moci dovolit zachovat
současné sazby daně, či zda budou nutné pro rozvoj obce nějaké úpravy.
V tomto měsíci jsem rovněž inicioval při jednání DSO Policko jednání s SUS
Královéhradeckého kraje ohledně údržby státních komunikací procházející obcemi. Jedná se o
problém, kdy SUS Náchod odmítla v letošním roce udržovat komunikace v rámci zastavěného
území obcí v souladu se zákonem. Údržbu krajnic, sečení příkopů a další práce požadujeme i
uvnitř obce a v tomto smyslu byla i odeslána stížnost Královéhradeckému kraji, který je
vlastníkem silnice III. tř. procházející Machovem. Dle našeho názoru je vlastník povinen tuto
údržbu provádět, ať je silnice v obci nebo mimo ni, a to bezplatně.
Na závěr ještě pár slov z oblasti kultury. Po jednáních s uměleckým vedoucím souboru
Barocco Sempre Giovane a s místním farářem p. Lewickim se podařilo dohodnout znovu
koncert barokní hudby v kostele Sv. Václava v Machově, který bude navíc zpestřen
vystoupením naší rodačky Aničky Skálové jakožto sólistky na housle. Řada z nás si jistě
nenechá ujít tento zážitek před odjezdem Aničky zpět na studia hry na housle v USA.
Dále se podařilo dohodnout náhradní termín za zrušené divadelní představení polických
ochotníků v Machově – divadelní hra „Báječná léta pod psa“ se uskuteční v termínu 9. 11.

2. Inzerce
Velká Ves a.s., Sokolská 1619/39, 120 00 Praha 2, provozovna Božanov
Nabízíme k odprodeji živá prasata všech váhových kategorií.
V případě zájmu kontaktujte zootechnika společnosti na tel. 736 633 448.

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. Centrum pomoci – domácí násilí
Máte pocit, že se Vás, nebo někoho z Vašich blízkých týká domácí násilí? Nemlčte.
Násilí mezi blízkými není normální. Nikomu nepomůže nechávat si takové pocity pro sebe.
Nové centrum s působností v celém Královéhradeckém kraji nabízí odbornou,
bezplatnou a diskrétní pomoc obětem domácího násilí. Jeho tým disponuje odborníky pro tuto
oblast – konzultanty, právníky, psychology, sociálními pracovníky.
Kontakt: tel.: 495 530 033 nebo 774 591 383.
Další informace na internetu: www.domacinasili-ic.cz

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) *

4. Koncert barokní hudby v kostele Sv. Václava v Machově
.

Městys Machov s laskavým svolením
Římskokatolické farnosti Machov
uvádí

BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Umělecký vedoucí Josef Krečmer

Anna Skálová – housle
Helena Matyášová
Jan Zemen - violoncello
Na programu:
P. Locatelli, J. S. Bach, A. Vivaldi
Kostel sv. Václava v Machově
dne 18.8. 2008 v 19:00 hodin
Srdečně zveme všechny příznivce vážné hudby na tento koncert,
který navazuje na loňské úspěšné vystoupení souboru v Machově.
Vstupné dobrovolné.

Program koncertu:
Pietro Locatelli (1695-1764) - Introduzione op. 4 no. 4
Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Sonáta a moll BWV 1003
III. Andante, IV. Allegro

Antonio Vivaldi (1678-1741) - Koncert g moll pro 2 violoncella, smyčce
a cembalo RV 531
I. Allegro, II. Largo, III. Allegro
Antonio Vivaldi (1678-1741) - "L'Estro armonico" op. 3/1
Koncert D dur pro 4 housle, smyčce a cembalo RV 549
I. Allegro, II. Largo e spiccato, III. Allegro
Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Koncert a moll pro housle, smyčce a
cembalo BWV 1041
I. Allegro, II. Andante, III. Allegro assai
Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní soubor složený ze špičkových mladých
hudebníků – absolventů a posluchačů konzervatoří v Pardubicích a v Praze, JAMU Brno a AMU
Praha. Byl založen v roce 2004 violoncellistou Josefem Krečmerem. Tento, dnes již renomovaný
komorní soubor, má za sebou celou řadu významných koncertů, nahrává na CD, vystupuje v televizi
a pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem. Mladí interpreti se věnují především hudbě mistrů
evropského baroka, klasicismu a též hudbě soudobých autorů. Každý člen BSG je nejen komorním
hráčem, ale vystupuje na pódiích též jako sólista v některém z mnoha instrumentálních koncertů, které
má soubor v repertoáru. Barocco sempre giovane spolupracuje pravidelně s houslistou Václavem
Hudečkem, dalšími špičkovými sólisty a s celou řadou vynikajících mladých interpretů - zpravidla
vítězů významných mezinárodních interpretačních soutěží.
Anička Skálová – rodačka z Machova – momentálně studuje hru na housle na hudební universitě ve
městě Ann Arbor ve státě Michigan v USA u prof. Stevena Shipse. Tomuto studijnímu pobytu v USA
předcházelo studium na Státní konzervatoři v Praze u prof. Foltýna. K jejím dosavadním největším
úspěchům patří opakovaná prvenství v celostátních soutěžích mladých interpretů – žáků ZUŠ a také
přední umístění na mezinárodní houslové soutěži Kociánovo Ústí. V současné době byla Anička
vybrána na mazinárodní soutěž mladých houslistů do 30 let v Itálii.

5. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 30. 6. 2008 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 124 obyvatel.V průběhu června nedošlo k žádné změně.

Informace z matriky
Upozorňujeme, že v letošním roce končí platnost občanských průkazů vydaných do
konce roku 2003. Jedná se o občanské průkazy bez strojově čitelných údajů. Pro občany
narozené před 1.1.1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba
platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné.
O nový občanský průkaz si můžete zažádat na našem úřadě nejpozději do 30.11.2008.

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou vydávány od druhé poloviny roku 2000 a
platí po dobu v nich uvedenou.
Žádost o vydání cestovního pasu přijímá pouze Náchod, od 24.4.2008 už na našem úřadu
nemůžeme nabírat ani žádosti o cestovní pasy pro děti do 5 let /i tyto malé děti musí mít CP s
biometrickými údaji/.
Na úřadu v Machově přijímáme žádosti o :
-cestovní přílohu pro děti do 15 let pro tzv. malý pohraniční styk, tj. 15 km od hranic.
Průkaz je zdarma, platí do šesti let 2 roky a od 6 let 5 roků, může cestovat v rámci malého
pohraničního styku s kýmkoliv, podmínka je cestování a trvalý pobyt 15 km od hranice. Při
vyplnění žádosti a prohlášení je třeba doložit 2 fotografie dítěte, rodný list dítěte, rodné listy
rodičů a platný občanský průkaz rodiče, který přijde s dítětem.
-rychlopas pro děti za 1000,- Kč, pro dospělé za 1500,- Kč, platnost tohoto pasu je ½ roku
-zápis dítěte do cestovního pasu rodiče – lze zapsat dítě do 10 let, a to pouze do CP
vydaného do září 2006 /bez biometrických údajů/. Do novějších typů musíte pro zápis do
Náchoda. Při žádosti o zápis doložíte rodný list svůj i dítěte, obč. průkaz a 50,- Kč/dítě.
Lada Krbová, matrikářka

6. Kulturní a sportovní akce
Srpen: 8. – 9. 8. – „Lojzíkův Machov“ – 4. ročník divadelních představení (podr. program
bude zveřejněn na plakátech) – 8.8. v Obecním domě v Machově
- 9.8. v pensionu U Lidmanů ve Lhotě.
9. 8. – Nota 2008 – coutry festival Rtyně v Podkrkonoší – vystoupí Schovanky, Pěna,
Kamion a další – nádvoří rychty v 16,00 hod.
14. – 17. 8. – tradiční Polická pouť
18. 8. – „Barocco Sempre Giovane“ – vystoupení komorního orchestru v kostele
Sv. Václava v Machově od 19,00 hod. – sólistka Anička Skálová z Machova
20. – 24. 8. – 54. Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci – vystoupí
folklorní soubory z celého světa – přírodní areál u divadla.
21. 8. – František je děvkař – český film – kino Police nad Metují – 19,00 hod.
23. 8. – Podborský auto hifi tuning – hřiště Nízká Srbská – pořádá M. Řehůřková
26. 8. – Indiana Jones a tajemství křišťálové lebky – kino Police n.M. – 17,00 hod.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 25. 6. 2008 se uskutečnila pracovní porada zastupitelstva městyse. Na programu
bylo projednání následujících záležitostí:
- financování výstavby cyklostezky z Hronova na Mýto a Petrovičky (DSO Policko),
- další vývoj zpracování územního plánu městyse – přijetí dotace 70 tis. Kč,
- rozbor nákladů na provoz tělocvičny – návrh nových sazeb nájemného,
- stížnosti místních občanů – pobíhání psů,
- vývoj daňových příjmů městyse Machov,
- informace z činnosti DSO Policko a DSO Lesy Policka,
- návrh sazeb paušálních poplatků za vodné v obecních bytech,
- sazby daně z nemovitostí od 1. 1. 2009,
- navýšení počtu sběrných nádob na plasty, zvýšení četnosti svozu sběrového papíru.
Dne 17. 7. proběhla další pracovní porada zastupitelstva, která měla na programu:
- uspořádání koncertu vážné hudby v kostele Sv. Václava v Machově,
- vývoj zadluženosti Machova – průběh kauzy SFŽP v. Machov,
- přípravu vybudování pomníku s pamětní deskou letci RAF V. Foglarovi,
- harmonogram akce „oprava silnice v Bělém“.

8. Odběry vod z podzemí a vodních toků (povolení, doklady, řízení)
V loňském roce proběhla masivní náprava stavu související s právem nakládat s povrchovými nebo
podzemními vodami. V rámci akce „KONEC POVOLENÍ“ došlo k nápravě protiprávního stavu, kdy řada
subjektů bez jakýchkoliv oprávnění odebírala vodu z vodních toků, nebo z podzemí. I přesto, že Městský úřad
Police nad Metují, jako příslušný vodoprávní úřad, vydal téměř 100 povolení k odběrům povrchových nebo
podzemních vod, je zřejmé, že ne všichni si potřebná povolení zajistili. Jakými důvody jsou tito vedeni,
ponechme nyní stranou.
Ve vztahu k právu nakládat s povrchovými nebo podzemními vodami je třeba si uvědomit, že vodní zákon
(zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění) zná dva základní typy
nakládání s vodami. V řadě prvé tzv. obecné nakládání s vodami nevyžadující žádné povolení vodoprávního
úřadu, a nakládání s vodami na základě povolení vodoprávního úřadu.
Obecným nakládáním s vodami pak vodní zákon rozumí takové užívání vod, které nevyžaduje povolení
nebo souhlas vodoprávního úřadu. Do této kategorie patří odebírání nebo jiné nakládání s povrchovými vodami
(např. koupání, bruslení na zamrzlé hladině, praní prádla, plavení zvířat, apod.), při čemž k takovémuto
nakládání nesmí být využito zvláštních technických zařízení, k jejichž provozu je třeba dodávat elektrickou nebo
jinou energii (čerpadla, hrazení, konstrukce umisťované do koryta vodního toku, apod.). Při obecném nakládání
s povrchovými vodami nesmí dojít k ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod, k narušení přírodního
prostředí, ke zhoršení odtokových poměrů, poškození břehů, vodních děl a zařízení, zařízení pro chov ryb a
k porušení práv a právem chráněných zájmů jiných.
Jakékoliv jiné nakládání s povrchovými vodami, než bylo uvedeno výše, je pak ve světle vodního
zákona nakládáním vyžadujícím povolení vodoprávního úřadu. Bude-li se jednat o odběr povrchových vod
fyzickou osobou pro účely domácnosti (např. pro závlahu obhospodařovaných pozemků, pro napájení
hospodářských zvířat, apod.) nebo o tzv. jiné nakládání s povrchovými vodami (např. převedení povrchových
vod z koryta vodního toku do boční nádrže, apod.), bude k vydání povolení příslušný Městský úřad Police nad
Metují, odbor výstavby.
V ostatních případech, tj. u odběrů prováděných právnickou osobou, nebo při vzdouvání povrchových vod
v korytě vodního toku i mimo něj, při využívání energického potenciálu povrchových vod, při využívání těchto
vod k chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání, při čerpání
povrchových nebo podzemních vod a jejich následném vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné
energie, k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních a čerpání znečištěných podzemních
vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění do těchto vod nebo do vod
povrchových, bude k vydání povolení příslušný Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí.
Nejčastějším případem nakládání s vodami, je odběr povrchových vod jednotlivou domácností (tj. fyzickou
osobou) z koryta vodního toku pro zavlažování zahrady, či zahrady u rodinného domu, případně u rekreační
chalupy (a odvozeniny takovýchto odběrů). K povolení takovéhoto nakládání s vodami je ze strany žadatele
nutné předložit následující:
1) žádost, na formuláři, který žadatel obdrží v kanceláři vodoprávního úřadu (alt. je dostupný na webových
stránkách úřadu – www.meu-police.cz); mezi zásadní údaje ve formuláři náleží uvedení doby, na kterou
se o povolení žádá, a uvedení množství odebíraných vod (dle technických parametrů čerpadla) v l/s,
m3/měsíc, m3/rok a počet měsíců, ve kterých bude voda odebírána;
2) doklad o vlastnictví pozemku;
3) mapový podklad se zákresem místa odběru;
4) stanovisko správce povodí (tj. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové)
– lze zajistit korespondenčně, v žádosti o stanovisko je nutné uvést specifikaci místa odběru (obec,
katastrální území, číslo pozemku, název toku) a popsat účel odběru (zavlažování pozemku) a uvést
množství odebraných vod v l/s, m3/měsíc, m3/rok a počet měsíců, ve kterých bude voda odebírána, a
přiložit k žádosti mapový podklad se zákresem místa odběru;
5) stanovisko správce vodního toku (tj. dle jednotlivých toků buď Povodí Labe, státní podnik, Víta
Nejedlého 951, 500 03, Lesy České Republiky, s. p., Oblastní správa toků, Přemyslova 1106, 501 68
Hradec Králové; Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Labe, územní pracoviště Náchod,

Tyršova 59, 547 01 Náchod) – lze zajistit korespondenčně, v žádosti je třeba uvést stejné údaje jako
v případě žádosti o stanovisko správce povodí (viz. bod 4);
6) závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police
nad Metují) – žádost se podává na formuláři dostupném v sídle správy nebo na jích webových stránkách
www.nature.cz; stanovisko lze zajistit korespondenčně, v žádosti o stanovisko je nutné uvést specifikaci
místa odběru (obec, katastrální území, číslo pozemku, název toku) a popsat účel odběru (zavlažování
pozemku) a uvést množství odebraných vod v l/s, m3/měsíc, m3/rok a počet měsíců, ve kterých bude voda
odebírána, a přiložit k žádosti mapový podklad se zákresem místa odběru
7) příp. další doklady dle jednotlivých případů (např. souhlas vlastníka pozemku sloužícího pro transport
čerpané vody, aj.).
Jelikož je proces povolování nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami poměrně složitý, je třeba
výše uvedený rozsah dokladů brát jako obecný, příkladný. Každé jednotlivé nakládání s vodami může vykazovat
řadu specifik, na jejichž základě bude třeba rozsah předkládaných dokladů rozšířit oproti popsanému standardu.
V případě jakýchkoliv nejasností, nebo v případě zájmu o informace týkající se aplikace vodního zákona,
nás můžete navštívit, nebo kontaktovat telefonicky, případně prostřednictvím elektronické pošty nebo písemně
(kontakt: tel.: 491 509 992, 491 509 999; e-mail: meu@meu-police.cz; adresa: Městský úřad Police nad Metují,
odbor výstavby, Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují).
Závěrem tohoto článku bych rád upozornil veřejnost na plánované obhlídky vodních toků, které proběhnou
v letošním roce za účelem zjišťovaní nepovolených odběrů povrchových vod z koryt těchto vodních toků. Pokud
tedy vodu z vodního toku odebíráte, a dosud nedisponujete právem nakládat s povrchovými vodami (tj.
povolením k odběru povrchových vod), zajistěte si dle výše popsaného návodu potřebné přivolení, a předejdete
tak problémům, které Vás mohou potkat při odhalení „černého“ odběru (zákaz odběru vod, pokuta za přestupek,
apod.).
Jiří Škop, odbor výstavby MěÚ Police n.M

9. Cesty a „cesty“
V posledních letech se asi s rostoucí leností nebo spíše pohodlností a uspěchaností množí
nešvar mnohých motoristů – dojet se svým „miláčkem“ (myšleno autem) co možná nejblíže a
nejrychleji, mnohdy i za každou cenu, ke konečnému cíli cesty. Když však cesta není zrovna
v ideální stavu, tak proč ne třeba po sousední louce, která je mnohdy rovnější, bez kamenů a
výmolů. Projede jeden, pak i další a již je vyježděná kolej. A tak vznikají „cesty“ nové,
vedoucí mnohdy souběžně s cestami skutečnými. Ne jinak tomu je i v Machově – například
k machovským Končinám, ve Volšovině (od Bělého do Řeřišného), za hřbitovem
k Machovské Lhotě, v Bělém kolem vodojemu a k rybníku. Ve všech těchto případech jsou
působeny škody na soukromých pozemcích. Bylo by zajímavé sledovat, jak by se těmto
bezohledným motoristům zamlouvala stejná situace, pokud by vyjeté koleje byly právě na
jejich pozemku – ale to si málokdo z nich připouští.
Tito motoristé si vůbec neuvědomují, nebo spíše nechtějí uvědomit, že tímto jednáním
porušují hned několik zákonů najednou. Pozemní komunikace - a to i soukromé cesty, pokud
se nejedná o účelovou komunikaci v uzavřeném areálu, jsou sice ze zákona veřejně přístupné,
vstupovat můžeme i na ostatní pozemky (louky, pole), ale pouze v případě, že tím
nezpůsobíme jejich majiteli žádnou škodu a neomezíme ho na jeho právech. Rovněž nesmíme
porušit další předpisy - v případě Machova např. Zákon o ochraně přírody. Celý katastr obce
se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, kde je vjíždění mimo
komunikace zakázáno. Tento zákaz se týká všech motorových vozidel, to znamená

i motocyklů. Někteří motorkáři si s tím vůbec nelámou hlavu a navíc bez jakéhokoliv účelu,
bezmyšlenkovitě jezdí i v půlmetrových travních porostech, strhávají drn, plaší zvěř …
Nebuďme k sobě tak bezohlední, respektujme cizí vlastnictví a práva majitelů. Nikomu z
Vás by se asi nelíbilo, kdyby se vám soused nebo někdo jiný projížděl na zahrádce. Ta je
naštěstí většinou oplocená, ale všude ploty postavit nelze. Přesto jde v případě polí, lesů a luk
také o vlastnictví konkrétního člověka – našeho souseda, spoluobčana, nebo konkrétní firmy.
MK

10. Oprava kamenného kříže – rozcestí k Boru

Kamenný kříž sv. Marie u rozcestí k Boru
Kříž byl zhotoven roku 1898 p. Šrámkem z Dobrušky, nákladem Emanuela
Hubky a jeho manželky (vytesáno na podstavci z druhé strany kříže, v současné
době nápis poškozen)
O opravu barevné výzdoby a oplocení kříže se zasloužili machovští občané
p. František Hansch a p. Josef Plný. Děkujeme.

11. Hospodaření v lesích – DSO „Lesy Policka“
Prvního července uplynul rok od založení Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka.
Po roce činnosti je již možné alespoň částečně posoudit, zdali založení sdružení obcí na
hospodaření v lesích přineslo to, co se od něho očekávalo.
Na začátku vzniku sdružení stály tři obce: Police nad Metují, Machov a Česká Metuje.
Od letošního ledna přistoupil Suchý Důl. I když rok v lesnictví je velice krátká doba, je nutno
říci, že uplynulé období bylo pro svazek obdobím plným změn a nečekaných událostí.
V první řadě to byly stálé změny v legislativních předpisech, se kterými se musel svazek
vypořádat a které byly za pochodu i přes garance ze strany státních úřadů měněny.V jedné
době to vypadalo na zánik sdružení. Naštěstí svazek dokázal pružně reagovat na překvapivé
změny, které ho potkávaly a najít řešení, aby mohl pokračovat dál. Další události už mají
přímý dopad na hospodaření v lesích.
Větrné kalamity Kyrill a Emma, které postihly za poslední dva roky veškeré lesní
majetky v Čechách, se částečně dotkly i lesů svazku. Kyrill nadělal výraznější škodu v lesích
České Metuje. V ostatních lesích nebyly škody tak významné. Emma, až na pár vyvrácených
stromů, lesy svazku minula úplně. Co však mají tyto kalamity společné? Otřásly stabilitou
trhu se dřevem a v letošním roce se přidal problém u zpracovatelů s odbytem řeziva. To vše
má za následek prudký pokles cen, nadbytek suroviny a problémy s odbytem dřeva.
Jednoduše řečeno, nejenom že ceny dřeva klesly na úroveň počátku devadesátých let, ale dříví
většina odběratelů zcela odmítá.
V této situaci se ukázal význam svazku Lesy Policka. Během roční činnosti se nám
podařilo, jako významnějšímu partnerovi v obchodu se dřevem, uzavírat dlouhodobé smlouvy
na odbyt dřeva s velkými odběrateli, a to bez prostředníků. Tím máme určitou garanci při
současných problémech s prodejem. I když cenový propad má vliv na hospodaření svazku,
zůstaly nám smluvně zachovány finanční bonusy. Ty zmírňují cenové výkyvy na trhu dřeva.
Při lokálních kalamitách, jako byla koncem června, svazek dostal možnost navýšit objem
dřeva v obchodu, aby se kalamita stihla včas zpracovat a prodat. Naštěstí se našeho svazku
tento problém netýkal.
V další své činnosti, která už není tak problematická, svazek zažádal ve dvou otevřených
kolech o dotace z EU. V prvním jsme byli úspěšní, v druhém čekáme na rozhodnutí a
chystáme se na třetí podzimní kolo, ve kterém budou podány žádosti o dotace na nákup
lesnické technologie a na opravy cest v lese.
DSO Lesy Policka se neuzavírá jen do péče o lesy členských obcí. Připravil akce i pro
ostatní vlastníky lesů - instruktážní den o používání chemických prostředků v lese i seminář o
dotacích z EU. Připravujeme další seminář o zkušenostech čerpání prostředků z EU na
hospodaření v lesích. Letos byla rovněž navázána spolupráce s obcí Hejtmánkovice, kde se
rýsují některé společné projekty.
DSO Lesy Policka jako projekt obcí, který vznikl před rokem, se úspěšně rozvíjí a hledá
další cesty zaměřené nejen na hospodaření v lesích svěřených obcí, ale do budoucna i na
možnost poskytování služeb pro ostatní vlastníky lesů, zaměřených na péči o jejich lesní
majetky.
Lesy Městyse Machov
V jakém stavu se nacházejí a co nás čeká v budoucnosti při hospodaření v obecních lesích
Machova? Přes některé alarmující hlasy o katastrofálním stavu (vše je špatně) až po osobní
hodnocení lesníka (nepublikovatelné), je skutečnost úplně někde jinde.
Jak se dotkly výše zmíněné kalamity obecních lesů Machova? Pro porovnání: výše
ročního etátu, tj. výše těžby, která by se ročně neměla překročit, je zhruba 1 100 m3.
V loňském roce při kalamitě Kyrill a následné kůrovcové hrozbě bylo celkem vytěženo
v obecních lesích Machova 400 m3. Z toho kalamita není ani polovina. Další těžby

nepokračovaly, protože cena dřeva klesla na úroveň, kdy prodej nepřinášel odpovídající zisky
a čekalo se na změnu v cenách dřeva. V letošním roce při kalamitě Emma bylo poškozeno jen
22 m3. Při pohledu na čísla je zřejmé, že postižení obecních lesů bylo minimální.
V současné době je další hrozbou kůrovcová kalamita. Dva kalamitní roky, mírné zimy,
vlastnická struktura a v Machově zejména sousedství s bezzásahovou zónou v Polsku jsou
rizika, která i přes veškerá opatření nahrávají množení kůrovce. Dalším problémem, který
komplikuje monitorování a likvidaci kůrovců na Boru, je při používání lapačů
s feromony jejich poškozování. Rozlámané kryty jsme vyměnili, horší už to je s vlastní
feromonovou látkou, která byla vyjmuta a rozházena po lese. Nepříjemné je, že se to opakuje
a k vlastní ochraně lesa tak přibyl i problém hledání feromonů zmizelých z lapačů po lese.
Vyzýváme proto občany, aby lapače záměrně nepoškozovali a zejména z nich nevyndávali náplně, neboť tak napomáhají šíření kalamity a ničení lesů v okolí Machova.
Při řešení tohoto problému proběhlo i setkání s lesníky z Polska s cílem spolupráce a
společného sledování šíření kůrovce na Boru. Přes všechny tyto problémy jsem přesvědčen,
že ke kalamitě nedojde a lesy na Boru i v Nízké Srbské budou dál součástí krásné machovské
krajiny, a to bez takových změn, které jsou vidět na okolních lesích (zejména v Polsku).
Pokud jde o lesy na Boru, v současné době se dokončuje technická dokumentace na
opravy přístupových cest. Protože se jedná o nákladné rekonstrukce a financování je pro
menší lesní majetek náročné, budeme se snažit využít možností čerpání dotací z EU.
Budoucnost lesního hospodaření v obecních lesích (i přes problémy zmíněné v části
věnované DSO Lesy Policka) je otevřená všem pozitivním změnám, je to cesta ve využívání
co nejvýhodnějšího zpeněžení při prodeji dřeva, získávání všech možností získávání
finančních podpor jak z programů EU, tak i ostatních dotačních programů. Snahou je, aby
získané peníze sloužily ke zkvalitnění lesního prostředí, jako je například výše uvedená
oprava lesních cest, nebo rekonstrukce porostů na Boru.
Luboš Binar, výkonný ředitel DSO Lesy Policka

12. Rozšíření služby Czech Point – založení živnosti
Od 1. 7. 2008 došlo na úřadu městyse Machov k rozšíření služby Czech Point. Od tohoto
data může každý zájemce o založení živnosti podat žádost a učinit tak podání Živnostenskému
úřadu přímo u pracovníka úřadu ing. Kryla. Rovněž je možno takto elektronicky řešit
provedení změn ve stávajících živnostenských listech. Žádost je možno podat dvojím
způsobem:
a) elektronicky – zájemce o založení živnosti si vyplní jednotný registrační formulář na
webových stránkách Hospodářské komory ČR (www.komora.cz). Odešle jej vyplněný
na server Hospodářské komory a systém mu obratem vygeneruje číslo tzv. tiketu.
S tímto číslem přijde zájemce na pracoviště Czech Pointu na úřadu městyse Machov,
kde je elektronické podání žádosti na ŽÚ dokončeno.
b) podání v listinné podobě – zájemce si vyzvende formulář na živnostenském úřadě
(Náchod nebo Broumov), případně je tento formulář možno vytisknout přímo na úřadě
městyse Machov. Po vyplnění je formulář vložen do systému na pracovišti Czech
Pointu (úřad m. Machov).
V obou případech je nutno přijít se žádostí osobně a s platným občanským průkazem. Pokud
vše proběhne bez závad, odejde žadatel s Potvrzením o přijetí podání a od této chvíle může
podnikat.
Upozornění: pracovník úřadu nekontroluje správnost ani úplnost podání, pouze zadává
vyplněné údaje do počítače.

13. Rozpis zápasů fotbal. mužstev Jiskra Veba Machov - podzim 2008
Muži - okresní přebor
KOLO DEN DATUM DRUŽSTVO

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
13.
14.

SO

16.8.

M

SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
ÚT
NE
SO

30.8.
6.9.
13.9.
20.9.
27.9.
5.10.
11.10.
18.10.
25.10.
28.10.
2.11.
8.11.

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

SOUPEŘ

Lok. Meziměstí
volno
So Hejtmánkovice
So Mezilesí
TJ Č.Kostelec B
Ji Martínkovice
So Stárkov
So Provodov
So Božanov
Sp. Police n/M B
TJ V. Poříčí A
MFK N. Město A
So V. Jesenice
MFK N. Město A

HŘIŠTĚ ZAČÁTEK ODJEZD POZNÁMKA

V

17:00

D
V
D
V
D
V
D
V
D
D
V
V

17:00
16:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:30
14:00
14:00

15:45

14:15
15:00
14:30
14:30

12:15
12:30

Dorost - I. třída kraj sk.B
kolo

datum

soupeř

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE

9.8.
16.8.
23.8.
30.8.
7.9.
13.9.
21.9.
27.9.
4.10.
11.10.
18.10.
25.10.
1.11.
9.11.

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE

6.9.
14.9.
21.9.
28.9.
4.10.
12.10.
18.10.
26.10.
1.11.
9.11.

Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž

Babí
Meziměstí
Dobruška
Černilov
Vamberk
Albrechtice
Nový Hradec
Předměřice
Solnice
Kostelec n/Orl.
České Meziříčí
Stěžery
Třebechovice p.O
Babí

hřiště začátek odjezd
D
V
D
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
V

14:45
14:45
14:45
14:45
14:45
14:45
14:15
14:15
13:45
13:45
13:15
12:15
11:45
11:45

13:15

12:30
12:00
11:45
11:15
9:45
10:30

Žáci starší - okresní přebor
So Hejtmánkovice
Sp. Police nad Metují
So Stárkov
TJ Velké Poříčí
Ji Martínkovice
So Hejtmánkovice
Sp. Police nad Metují
So Stárkov
TJ Velké Poříčí
Ji Martínkovice

V
D
V
D
V
D
V
D
V
D

14:30
10:30
10:30
10:30
14:00
10:30
10:30
10:30
12:00
10:30

13:10
9:30
12:45
9:40
11:10

Hrací dny na domácím hřišti: dorost a dospělí soboty (dorost vždy předzápas dospělým), žáci neděle.
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