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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
na začátku tohoto roku bylo v zastupitelstvu rozhodnuto o vybudování nových
internetových stránek našeho městyse. Nejprve proběhl výběr zpracovatele nových stránek
a poté nastala spousta práce s jejich výstavbou a naplněním jednotlivých sekcí alespoň
základními informacemi. Práce na nových stránkách jsou z největší části hotovy a proto jsme
se rozhodli pro spuštění jejich ostrého provozu od prvního zářijového týdne. Adresa stránek
zůstala stejná, tj. www.machov-obec.cz. Budeme rádi za jakékoliv nápady či připomínky ke
struktuře či obsahu stránek, které můžete sdělit buď přímo na úřadu městyse, nebo
administrátorovi stránek, jehož adresa na nich je uvedena. Omlouvám se předem za případné
počáteční problémy či nedostatky, ale zároveň věřím, že se spuštěním těchto webových
stránek dojde k dalšímu zkvalitnění informovanosti občanů městyse i zájemců o návštěvu
našeho krásného kraje.
V průběhu tohoto měsíce bylo Radou města Police nad Metují rozhodnuto o vydání
časových parkovacích karet pro parkování na náměstí v Polici nad Metují za zvýhodněnou
cenu pro občany Police n. Met. Prostřednictvím DSO Policko jsem podal vedení města návrh,
aby byli určitým způsobem zvýhodněni i zájemci z okolních obcí o zakoupení těchto karet.
Tato naše žádost byla projednána a výsledkem je možnost zakoupení roční parkovací karty
pro osobní automobily i pro občany Machova. Její cena je 300,- Kč a zakoupit si ji můžete u
Městské policie v Polici nad Metují.
Na přelomu července a srpna natáčeli reportéři ČT v Machově pořad o problematice
života v Kladském pomezí po skončení války. Byly natočeny rozhovory i s některými občany
Machova – pamětníky stěhování z národnostních důvodů. Reportáž byla vysílána v rámci
pořadu Reportéři ČT dne 10.8.2009. Pokud někteří z Vás nestihli tento pořad shlédnout, či o
něm nevěděli, existuje možnost jeho přehrání na internetu v archivu pořadů ČT. Adresa
tohoto konkrétního pořadu je: http://www.ceskatelevize.cz/program/10204457007-12.08.2009-12:40-2reporteri-ct.html?online=1.

V průběhu tohoto měsíce došlo i na některé opravy budovy ZŠ Machov. Bylo provedeno
utěsnění, zaspárování a seřízení 44 kusů plastových oken, což kdysi montážní firma zcela
nedokončila. Rovněž byla z půdy školy odstraněna spousta stavební suti, která tam ležela už
od doby přestavby školy a zbytečně zatěžovala stropní konstrukce. Nyní probíhají nátěry
parapetů oken. Bohužel některá dřevěná okna jsou už v takovém stavu, že v průběhu dalších
let bude muset dojít k jejich postupné výměně.
Nepříznivou zprávou pro nás všechny je další vývoj daňových příjmů městyse
z celostátně sdílených daní. Jen za měsíc červenec činil výpadek těchto příjmů oproti rozpočtu
488 tis. Kč. Od začátku roku nám pak chybí v porovnání s rozpočtem už přes třičtvrtě milionu
korun. Podle informací ministerstva financí se ani v průběhu druhého pololetí nepočítá
s nějakým zlepšením a momentální předpoklad je výpadek až 18 %, což v našich podmínkách
dělá téměř dva miliony korun. Tato situace se bohužel promítne i do rozpočtových výdajů
našeho rozpočtu, zejména nebude možno uskutečnit některé investiční akce, se kterými se na
letošní rok počítalo. Doufám, že většina z občanů chápe, že rozpočet Machova není možné
uchránit před důsledky hospodářské krize v celém světě a bude muset dojít k úsporám i
v obecním měřítku. Některé záležitosti tak budou realizovány až v dalších letech.
Závěrem bych chtěl upozornit všechny spoluobčany, že na termín 10. října se připravuje
opět svoz nebezpečného odpadu. Harmonogram svozu zveřejníme v příštím zpravodaji a na
vývěsních plochách v obci.

2. Koncert barokní hudby v kostele Sv. Václava v Machově
Městys Machov s Římskokatolická farnost Machov uvádějí
v rámci Orlicko-Kladského varhanního festivalu

BAROCCO SEMPRE GIOVANE
umělecký vedoucí Josef Krečmer

Sólisté:

Pavel SVOBODA – varhany
Jiří KABÁT – viola
Iva KRAMPEROVÁ – housle
Program koncertu:
Dietrich Buxtehude (1637 - 1707) - Preludium in g BuxWV 163
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) - Jesus bleibet meine Freude BWV 147
Johann Pachelbel (1653 - 1706) - Ciacona in f
Johann Sebastian Bach - Toccata a fuga d moll BWV 565
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) - Divertimento F dur KV 138
Georg P. Telemann (1681- 1767) - Koncert G dur pro violu, smyčce a cembalo
Antonio Vivaldi (1678 - 1741) - Koncert g moll "Léto" (Le Quatro Stagioni Op. 8/2)

Kostel sv. Václava v Machově
sobota 19. září 2009 v 18 hodin
Pavel Svoboda (*1987), jeden z nejúspěšnějších varhaníků
mladé generace, absolvoval pardubickou konzervatoř
(prof. J. Rafaja a doc. V. Rabas), účastnil se mistrovských
kurzů řady zahraničních varhaníků a od roku 2008 studuje
Hudební fakultu AMU v Praze (doc. J. Tůma). Zvítězil na
Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v Opavě 2004, na
Mezinárodní varhanní soutěži Petra Ebena obdržel za
nejlepší interpretaci soudobé skladby Cenu Nadace Český
hudební fond. Získal také 1. cenu a titul Laureáta z Mezinárodní interpretační
soutěže Brno. Sólově vystupuje na hudebních festivalech, natáčí pro Český
rozhlas, jako sólista vystoupil mimo jiné s Filharmonií Hradec Králové,

Karlovarským symfonickým orchestrem a pravidelně spolupracuje také s
Komorní filharmonií Pardubice. Od roku 2004 je stálým varhaníkem a
cembalistou souboru Barocco sempre giovane.
Jiří Kabát (*1984) se řadí k předním českým violistům mladé
generace. Je absolventem Pražské konzervatoře a Royal
Scottish Academy of Music and Drama v Glasgow ve třídě
prof. Lva Atlase s titulem Master´s of Music (MMus.). Vedle hry
na violu se věnuje též studiu kompozice. Jako sólista
vystupoval např. s "Kennemer Youth Orchestra", Collegiem
Českých Filharmoniků, Pražskou Komorní Filharmoní, Pražskými
Komorními Sólisty, RSAMD Wind Orchestra a s dirigenty
Nigelem Boddicem, Davidem Švecem, Markem Šedivým a dalšími.
Iva Kramperová absolvovala Konzervatoř Pardubice a nyní
studuje Hudební fakultu AMU v Praze. Úspěšně se zúčastnila
kurzů Letní akademie Václava Hudečka v Luhačovicích a
‘‘Masterclasses de Régis Pasquier‘‘ ve Francii a je stálou
členkou souboru Barocco sempre giovane.
Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní
soubor, který je složen z mladých profesionálních hudebníků.
Soustřeďuje se na interpretaci skladeb vrcholného baroka, ale
nevyhýbá se ani jiným slohovým obdobím. Tento, dnes již
renomovaný soubor, byl založen v roce 2004 violoncellistou Josefem
Krečmerem. Má za sebou řadu významných koncertů v prestižních sálech
(Španělský sál Pražského hradu, Martinický palác, Žofín a další) a během dvou
let vystoupil více než padesátkrát spolu s houslistou Václavem Hudečkem.
Soubor byl dále osloven k uspořádání koncertů pro významné osobnosti
(např. koncert u příležitosti životního jubilea manželky prezidenta republiky).
Díky své výjimečnosti je soubor opakovaně zván na české i zahraniční festivaly
(Svátky hudby v Praze, Abonentní cyklus Filharmonie Hradec Králové,
Podblanický podzim, Mladé pódium, Čarovné tóny Macochy, Klášterní
hudební slavnosti a další), jeho koncerty vysílala v přímém přenosu Česká
televize i Český rozhlas a v roce 2008 natočil CD s vítězi Akademie Václava
Hudečka. Pořádá také vlastní abonentní cyklus koncertů v Pardubicích a nyní
se připravuje na vlastní koncertní turné po západní Evropě.

3. Přerušení dodávky elektrické energie
Uozorňujeme všechny spoluobčany, že v pondělí dne 31.8. dojde k výpadku dodávky
elektrické energie, a to od 11,30 hod. do 18,30 hod. V důsledku toho tedy tento den nebude
odpoledne otevřen úřad městyse, nebude ordinovat MUDr. Maršík. Pošta bude otevřena
pouze do 10,00 hod. a prodejny potravin i průmyslového zboží do 11,30 hod.
O dalším přerušení dodávky el. energie, ke kterým dle informací VČE ještě dojde,
budeme průběžně informovat.

4. Běh na Hejšovinu
Městys Machov, město Radków a Lhoťáci se svolením Parku

Narodowego Gor Stolowych pořádají
13. ročník běhu do vrchu

BĚH NA HEJŠOVINU
SZCZELINIEC WIELKI
Neděle 27.září 2009 v 10.00 hod.
Prezentace – na náměstí v Machově v Obecním domě do 9,45 hod
!!! PAS NEBO OBČANSKÝ PRŮKAZ PODMÍNKOU STARTU !!! - cíl je na
polském území
Kategorie – Ženy, muži, veteráni, junioři, juniorky
Trať – délka 8 km, převýšení 480 m, povrch terén, asfalt, schody
Startovné – 60 Kč
Ceny – první tři v každé kategorii + tombola

Převoz svršků do cíle zajištěn. Návrat do ČR všichni po svých.
INFORMACE – Oldřich RÜCKER, Machov – Lhota 45, 549 63
tel. 491 547 270, mobil 737 537 832

Občerstvení – zajištěno v restauraci Obecní dům
Traťové rekordy – Petr Pechek – 31:21,20
Eva Nývltová – 36:59,00
Přijďte povzbudit závodníky ke startu v 10.00 hod. na náměstí
i podél trati závodu. Rovněž zveme všechny zájemce na vyhlášení vítězů kolem 12.00 hod., po němž bude následovat
posezení s country hudbou pro širokou veřejnost před úřadem
městyse (případně na sále Obecního domu při nepřízni počasí).
K poslechu zahraje kapela D o m a m a z e c .

5. DSO Policko informuje
V letošním roce Dobrovolný svazek obcí, jehož je členem i městys Machov, zakoupil
mobilní pódium včetně jeho zastřešení. Pódium má celkový rozměr 8x4 m a skládá se
z jednotlivých desek 2x1 m. Je velmi variabilní, je možné ho postavit venku i uvnitř. Desky
jsou vybaveny teleskopickými nohami 0,6 – 1 m pro vyrovnání terénu.

Na financování pódia a konstrukce zastřešení získal DSO dotaci ve výši 180 tis. Kč
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Dalších 120 tis. Kč dofinancoval DSO
z mimořádných příspěvků členských obcí. Plachta pro zastřešení pódia byla pořízena ze
sponzorských příspěvků různých firem, jejichž loga budou na plachtě umístěna. Poprvé bylo
pódium využito 24.7. v Bezděkově. Tam prošlo i poměrně náročnou zatěžkávací zkouškou –
bez újmy ustálo silný vítr, který po okolí lámal i stromy. Věříme, že pódium bude sloužit při
různých akcích v rámci celého Policka. Půjčovné členským obcím bude zdarma. Pro ostatní
zájemce bude zveřejněn ceník půjčovného, rovněž bude uveřejněn provozní řád pódia. Tyto
informace budou k dispozici na webových stránkách Policka (www.policko.cz).
Helena Ištoková, DSO Policko

6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 30. 7. 2009 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 126 obyvatel.V průběhu července 2009 se přihlásilo: 5 osob.

Společenská kronika
V měsíci srpnu 2009 oslavil významné životní jubileum náš spoluobčan pan Stanislav
Jirásek z Nízké Srbské – dožil se 80 let. Ještě jednou přejeme oslavenci jménem zastupitelstva
městyse i jménem všech spoluobčanů hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
V průběhu měsíce srpna byl v Husově sboru Církve československé husitské uzavřen
jeden sňatek. Do stavu manželského zde vstoupili Václav Šrůtek a Petra Fiedlerová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí při společné cestě životem.

„Lány polí v slunci zlátnou, skřivan létá krajinou.
Srdce Tvé už nepotěší svojí písní tesklivou…“
Dne 7. srpna uplynul rok, kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek,
dědeček, pradědeček a strýc, pan

Jaroslav Weisser z Bělého.
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná celá rodina.

Nabídka drobných právních služeb
Zveřejňujeme kontakt na advokáta JUDr. Huberta Kozlovského, který nabízí drobné
právní služby a porady pro občany: tel. č. 603 841 644
e-mail: judr.kozlovsky@email.cz.

Změna úřední doby kontaktního místa státní sociální podpory
Oznamujeme občanům, že od 1.9.2009 dojde na kontaktním místě státní sociální
podpory v Polici nad Metují ke změně úředních hodin takto:
Pondělí
8:00
17:00
Středa
8:00
17:00
V neúřední dny bude v naléhavých případech přijímat podání od občanů kontaktní místo SSP
v Náchodě (ul. Kladská 1092, přízemí).

Nabídka využití beach volejbalového hřiště
Beach volejbalové hřiště v areálu fotbalového hřiště v Polici nad Metují je ve zkušebním,
bezplatném provozu. Budeme rádi, když si přijdete zahrát. Rezervaci hřiště domlouvejte,
prosím, s Petrem Rutarem na tel. čísle 603 929 838.

Projekt na podporu včasného zjištění poruch paměti (www.alzheimer.cz)
Zhoršuje se paměť s věkem?
Je normální, že naše mysl v pokročilém věku již není tak pružná jako za mlada. Není ale
pravda, že narůstající problémy s pamětí a celkové zhoršování duševních schopností patří
k normálnímu obrazu stárnutí. Je proto nutné rozlišovat mezi normálním zapomínáním a
zapomínáním, které signalizuje zdravotní problémy!!!
Jak poznáme, že se nejedná o normální zapomínání?
Co dělat, pokud máte podezření, že Vy nebo Váš blízký zapomíná víc, než je zdrávo?
Základní rada zní:
Vyhledejte zavčas lékaře nebo využijte ANONYMNÍ, BEZPLATNÉ KONZULTACE A
VYŠETŘENÍ v kontaktním místě České Alzheimerovské společnosti!
Kontaktní osoba:
VLADIMÍRA DERDOVÁ 724 230 270 nebo 499 621 094
Kontaktní místo:
DIAKONIE ČCE – Dvůr Králové nad Labem, Benešovo nábřeží 1067 (směrem k ZOO Dvůr
Králové nad Labem)

7. Kulturní a sportovní akce
Září: 1.9. – Jménem krále – historický film ČR – kino Police v 19,00 hod.
1.-21.9. – výstava Astronomického klubu – Pellyho domy Police n. Met.
5.9. – Borský pohár žáků a žákyň ve skoku na lyžích a severské kombinaci – areál
Skokanských můstků pod Hůrkou, pořádá BKL Machov
8.9. – Harry Potter a princ dvojí krve – dobrodružný film USA – kino Police 17 hod.
12.9. – Rallye Sudety – závod horských kol, pořádá Redpoint Teplice n. Met.
15.9. – Nedodržený slib – drama Slovensko – kino Police v 19,00 hod.
18.9. – Duo EV - koncert etnické hudby z Jižní a Severní Ameriky – Pellyho domy Police
19.9. – Barocco Sempre Giovane – koncert barokní hudby v kostele Sv. Václava
v Machově, 18,00 hod.
20.9. – Velká zebra aneb jak že se to jmenujete? – divadlo Palace, hrají O. Vetchý,
K. Hrachovcová, P. Čtvrtníček …. Divadlo Police v 19,00 hod.

26.9. – koncert v Husově sboru Církve československé husitské
27.9. – Běh na Hejšovinu – mezinárodní závod v běhu do vrchu, start v 10,00 hod.
vystoupení country skupiny Domamazec – Machov náměstí po 12,00 hod.
29.9. – Home – dokument o planetě Zemi z ptačí perspektivy – film Francie, kino
Police n. Met. v 19,00 hod.

8. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 8. července 2009 se uskutečnila další letošní pracovní porada zastupitelstva městyse.
Na programu bylo mimo jiné projednání následujících bodů:
- žádost Hospice Anežky České v Červeném Kostelci o příspěvek na provoz hospice,
- informace o negativním vývoji daňových příjmů z celostátně sdílených daní,
- postup prací pro zpracování zadání změn územního plánu a organizace výběrového
řízení na zpracovatele změny územního plánu,
- informace o založení hnutí Starostové a nezávislí v Královéhradeckém kraji,
- vzájemná spolupráce oddílu kopané Jiskra Veba Machov a městyse Machov,
- žádost ZŠ Machov o povolení výjimky z počtu žáků,
- vyhodnocení nabídkového řízení na pronájem obecní garáže u čp. 118,
- řešení sečení obecních pozemků okolo budovy hasičské zbrojnice v Nízké Srbské,
- informace o předání staveniště revitalizace rybníku v Bělém stavební firmě,
- další postup prací na opravách místních komunikací,
- organizace vyklizení stavební sutě z půdy základní školy,
- rozhodnutí o svolání veřejného zasedání zastupitelstva na 16. 9. 2009.

9. Placená inzerce

10. Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst
spotřeby elektrické energie v České republice za období let 1989–2005 činil osm procent, v
oblasti domácností však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může
dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů.
Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 %
méně vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou
čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých domácností vlastní alespoň jednu lednici, 50 %
z nich je starší než pět let. Novou ledničku si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji
jednou za šest až deset let. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % domácností, 47 %
odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu.
U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti let je 48 %
praček.
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si
koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj,
návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek.
Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější
až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné
informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).
Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým?
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu zdarma věnuje, osm procent prodá
do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým
způsobem dál používá.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je
možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3900 obyvatel. Dnes jejím
prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 87 % obyvatel ČR. Sběrná místa
jsou vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení.
Sběrných dvorů je ke konci roku 2008 zapojeno více než 600 ve 440 městech, prodejců 2200
prodejen elektrospotřebičů a sběr probíhá také prostřednictvím mobilních svozů, které jsou
smluvně zajištěny ve více než 4000 obcích.

11. Borský pohár žáků ve skoku na lyžích a severské kombinaci

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 24.ročník Borského poháru žáků
a žákyň ve skoku na lyžích a severské kombinaci, který se koná v
sobotu dne 5.9.2009 v Machově na Hůrce (areál skokanských můstků).
Závod ve skoku začíná v 10:15 hod a pokračuje od 13:30 hod během do
severské kombinace.Vyhlášení výsledků proběhne ve 14:30 hod pod
skokanskými můstky.
Z těchto závodů vzešel v minulosti nejeden český olympionik , buďte u
zrodu dalších i letos.
Občerstvení zajištěno, zve Vás BKL Machov

12. Hasičská soutěž o putovní pohár SDH
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MACHOV – LHOTA
Vás srdečně zve na

SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR SDH
která se koná v sobotu 19. září 2009
ve Lhotě – rozcestí k Řeřišnému
Program:
 13,00 hod. - příjezd soutěžících jednotek
 13,30 hod. - nástup, losování, zahájení
 po skončení soutěže - vyhlášení výsledků,
předání cen
Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vaší hojnou účast
SDH Machov-Lhota

13. 80 let Husova sboru v Machově – historie a současnost CČSH
V roce 1929 získal Machov jednu z novodobých dominant. V rohu náměstí byla
postavena konstruktivistická stavba „Husův sbor“. Při slavnostních bohoslužbách dne
1. září 1929 byl předán do užívání věřícím i široké veřejnosti.
V říjnu 1930 prostřednictvím br. Hříbala byly za 5.000,- Kč zakoupeny varhany. Podle
záznamů v kronice náboženské obce pocházely z nějaké kaple (pravděpodobně z Kutné
Hory). Benedikt Plný je tehdy však přivezl nákladním autem z Prahy.
Husův sbor slaví v letošním roce osmdesátiny. Mnohé se za ta léta změnilo – díky
obětavé práci věřících. Na mnohém zapracoval ale zub času. Postupnými opravami a
úpravami se změnil interiér i exteriér Husova sboru, využívá se i vymožeností moderní doby –
plynové vytápění. Varhany značky Eisenhut svému účelu sloužily půl století a pak umlkly.
Špatný měch, píšťaly …. Co dál? Řešení se hledalo poměrně dlouho.
Na počátku roku 2008 jsme zjistili, že Královéhradecký kraj podporuje i záchranu těchto
památek. Měli jsme i kus štěstí a pro naše varhany byl přiznám příspěvek 100.000,- Kč.
Pustili jsme se tedy do opravy – varhanářská firma pana Jiřího Červenky nástroj rozebrala a
odvezla do dílny k odbornému restaurování. O opravu a povrchovou úpravu skříně varhan se
postarali místní odborníci Martin Jirman a Jaroslav Novák. Byla i celá řada dalších obětavých
nadšenců, kteří přiložili ruce k dílu (Tomáš Weissar, Jara Šrůtek …..). 1. neděli adventní
(30.11.2008) při bohoslužbách varhany opět zazněly. V červnu letošního roku se pak konal
varhanní koncert.
Nyní si chceme připomenout a Pánu poděkovat za to, že i Machov má svůj kostelíček již
80 let. Zveme i Vás na následující:
26. 9. 2009 v 18,00 hod. KONCERT
27. 9. 2009 mimořádně v 11,00 hod. Bohoslužby k osmdesátému výročí otevření Husova
sboru v Machově za účasti patriarchy CČSH ThDr. Tomáše Butty.

14. Placená inzerce

15. Vysílání ČT 2 v Machově
Jak jsme již informovali v předchozích vydáních Zpravodaje, v noci z 31. 8. na 1. 9.
definitivně skončí analogové vysílání ČT 2 z vysílače Trutnov – Černá hora a na uvolněném
40. kanálu začne digitální vysílání všech čtyř programů České televize.
Analogový převaděč ČT 2 v Machově, který dosud přebíral signál právě z vysílače
Černá hora, bude během krátké výluky (několik hodin či dnů) přeladěn na nový zdroj a poté
bude pokračovat beze změny v analogovém vysílání ČT 2. Pro všechny televizní diváky
v Machově se tedy nic nezmění, budou nadále přijímat analogový signál programu ČT 2 na
56. kanálu bez nutnosti jakýchkoliv technických úprav či pořizování dalších zařízení.
Piktogram – čtyři čtverečky – v pravém dolním rohu obrazovky po přeladění machovského
převaděče na nový zdroj poté z obrazovky zmizí.
Ladislav Šticha, tiskový mluvčí ČT

16. Výměna řidičských průkazů
Ve druhé vlně výměny řidičských průkazů se budou měnit průkazy vydané v období od 1. 1.
1994 do 31. prosince 2000. Výměna musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2010.
Proč si mám vyměnit ŘP již nyní?
•
předejdu dlouhému čekání na úřadu
•
budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem stanovené lhůtě
Kolik mě to bude stát a kdy budu mít vystaven nový ŘP?
•
výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku
•
lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15-20 dní (dle počtu žádostí)
Co musím mít s sebou?
–
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
–
jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
–
řidičský průkaz, kterému končí platnost
Kde najdu více informací? - www.mdcr.cz (stránky Ministerstva dopravy)
Úřední hodiny odboru dopravy Městského úřadu v Náchodě /vedle polikliniky v ul.
B.Němcové jsou PO + ST 8.00 – 17.00, ÚT + ČT 8.00 – 14.00 hod., tel. 491 405 178.
Příští číslo vyjde v 40. týdnu 2009. Uzávěrka příspěvků ke dni 24.9.2009
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