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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
jaro se konečně přihlásilo ve své plné síle a tak opět nastal čas úklidu po zimě a spousta
jiných venkovních prací. I v naší obci se pracovníci technické čety snažili uklidit místní
komunikace po zimním posypu a také některá veřejná prostranství. Úklid státní silnice po
Machově provede firma SÚS, až na nás dojde řada. V souvislosti s tímto jarním úklidem bych
chtěl poděkovat všem občanům, kteří se na něm podíleli jak na svých pozemcích, tak v mnoha
případech i na prostranstvích, která nejsou v jejich vlastnictví. Je dobře, že řadě lidí záleží na
vzhledu obce a dokáží přiložit nezištně ruku k dílu. Můžou nás potom všechny těšit názory
nezaujatých návštěvníků obce, kteří často chválí celkový pěkný vzhled Machova.
Když se podívám na uplynulý měsíc, byl i duben plný různých jednání a událostí. Hned
na začátku měsíce proběhl na úřadu audit hospodaření městyse za uplynulý rok. Auditorky
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje prověřili spoustu činností, účetnictví, hospodaření
s majetkem a dodržování různých zákonů a vyhlášek. Může nás těšit, že vše dopadlo bez
závažnějších připomínek a poděkování v tomto směru patří hlavně zaměstnancům úřadu.
Hned další den po auditu navštívil úřad pracovník Ministerstva vnitra ČR ve věci
projednání úpravy státní hranice mezi ČR a Polskem. Vláda ČR navrhla určitá území
k předání Polsku, čímž náš stát kompenzuje územní dluh vzniklý už v roce 1958 na Těšínsku.
V Machově, konkrétně v Řeřišném, bylo navrženo k předání téměř 36 ha území. V minulém
roce jsme uplatnili řadu připomínek a protestů proti tomuto kroku. Naše argumenty byly
ministerstvem akceptovány a nakonec v návrhu zůstalo pouhých 6 ha kamenité stráně po
pravé straně cesty od „Zabitého“ k „Machovskému kříži“. Myslím, že jsme v této věci dosáhli
maximum a další protesty by zřejmě již ničemu nepomohly. Proto jsme se rozhodli
v zastupitelstvu tento konečný návrh akceptovat. Návrh ještě musí posoudit Parlament ČR a
podepsat prezident republiky, poté teprve bude navržené řešení definitivní.
V neděli 10. dubna jsem navštívil výstavu velikonočních stolů, kterou pořádalo naše
partnerské město Radków ve Scinawce. Bohužel jsme na této výstavě letos neměli svůj stůl.
Pro příští rok, kdy bude tato výstava v ještě větším rozsahu, se pokusíme zorganizovat
prezentaci velikonočních výrobků a tradic tak, aby o Machově věděli i u polských sousedů.
Když už je řeč o našich polských partnerech, určitě stojí za zmínku i jednání v Radkowě ve
věci spolupráce při pořádání sportovních akcí v letošním roce. Tohoto jednání se zúčastnil i
zástupce machovských fotbalistů pan Bartoň. Byla projednána případná účast polského
družstva na tradičním turnaji „Machovská kopačka“ a dále poskytnutí finančních prostředků
na pořádání letošního závodu v běhu do vrchu „Běh na Hejšovinu“. Letos je tento závod
zároveň mistrovstvím ČR veteránů v běhu do vrchu a očekává se účast přibližně 300
závodníků z celé republiky i ze zahraničí. Na nás jako spolupořadatele to bude klást daleko
větší nároky na organizaci, než při jiných ročnících tohoto běhu a proto např. jednání o
sponzorech běhu začala již v tomto období, i když závod se uskuteční až 28. září. Podařilo se
již zajistit tři hlavní sponzory a další přípravy budou průběžně pokračovat.
Rozbíhá se další turistická sezona a proto jsem rád, že se konečně podařilo dohodnout
schůzku se zástupcem Klubu českých turistů a projednat vyznačení nové turistické trasy ze
Lhoty směrem k Pasterkovu a dále vylepšení značení pod Borem směrem od Polska kolem
„cvičné skály“ k Machovu. Značení by mělo být hotovo do začátku prázdnin.
V průběhu dubna jsme obdrželi i příznivé zprávy z pohledu našich žádosti o dotace pro
letoší rok. Z krajských dotačních programů (POV) se podařilo získat finanční prostředky na
rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. Momentálně je vypsáno poptávkové řízení na
dodavatele prací a rekonstrukce začne ihned po výběru dodavatele a připsání dotace ve výši
317 tis. Kč na náš účet. Další dotaci jsme získali na pokrytí části úroků z úvěru, který Machov

splácí v souvislosti s výstavbou ČOV a kanalizace v minulosti. Z POV Královéhradeckého
kraje obdržíme na tento účel 27 tis. Kč.
Další finanční prostředky formou dotace jsme získali prostřednictvím Dobrovolného
svazku obcí Lesy Policka. Zde byla vypracována žádost o poskytnutí dotace na nákup drobné
zahradní a lesní techniky a pro Machov máme možnost zakoupit zahradní traktůrek na sečení
veřejných prostranství a jednu lehčí motorovou pilu.
Poměrně složitá jednání probíhají už od začátku letošního roku ve věci záměru
ministerstva omezit počet matričních úřadů v řadě obcí. I náš matriční úřad se ocitl na
seznamu ohrožených. Dne 20. dubna jsem se s místostarostou zúčastnil jednání v této věci na
Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. Kromě nás bylo pozváno dalších více než třicet
obecních úřadů a pokoušeli jsme se zde obhajovat zachování matriky v Machově. Myslím, že
jednání pro nás vyznělo příznivě, ale definitivní rozhodnutí budeme znát zhruba do poloviny
roku. Náměstek ministra si naše argumenty zaznamenal a uvidíme, nakolik k nim bude
přihlédnuto při procesu optimalizace počtu matričních úřadů.
V závěru měsíce jsem se také účastnil jednání DSO Policko. Kromě jiného zde zazněly
informace o organizačních změnách úřadů práce, kdy v Náchodě bude již jen kontaktní místo,
které bude řídit Mgr. Hlavouna. Další personální změnou, která by mohla občany zajímat, je
odchod vedoucí stavebního úřadu v Polici p. Rity Pohlové do důchodu. Ve funkci ji nahradí
ing. Kateřina Brátová.
Na závěr bych chtěl všechny obyvatele Machova upozornit, že mobilní svoz
velkoobjemného odpadu je naplánován na sobotu 4. června 2011, podrobnosti uvedeme
v příštím vydání Machovského zpravodaje.

2. Informace z jednání zastupitelstva
Ve dnech 4. 4.. a 18. 4. se uskutečnily další pracovní porady starosty se zastupiteli. Na programu
bylo např..:

- projednání výsledků auditu hospodaření obce za rok 2010,
- další postup při výměně a pořízení dopravní techniky pro hasičskou zásahovou jednotku,
- informace o dotačních prostředcích na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce v Náchodě,
- projednání dalšího postupu při legalizaci staveb v areálu „Na Kopci“,
- informace o vyhlášení poptávkového řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení v obci,
- projednání postupu při rekonstrukci zázemí za jevištěm na sále Obecního domu,
- průběh poptávkového řízení na zajištění elektronického zabezpečení budovy úřadu městyse,
- projednání rozpočtu prací na údržbu alejí „ke studánce“ a zalesnění v Dolečku,
- projednání návrhu Ministerstva vnitra ČR na změnu průběhu státní hranice v Řeřišném,
- fyzická prohlídka obecních pozemků v části obce Bělý a návrhy na řešení – odprodej, směna
či pronájem pozemků,
- rozpočet na rekonstrukci autobusové čekárny na zastávce v Nízké Srbské,
- stížnost občanů Bělého (sousedské vztahy),
- informace o dotacích z POV Královéhradeckého kraje,
- průběh přípravy Mistrovství ČR v běhu do vrchu veteránů v rámci 15. ročníku Běhu
na Hejšovinu – sponzoři, dotace, materiální zabezpečení …..
- návrh na změnu územního rozhodnutí na akci „Kanalizace v Machovské Lhotě a dalších
částech Machova a Nízké Srbské“ a další.

3. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů

Dne: 14. května 2011 (sobota)
Stanoviště:

BĚLÝ
NÍZKÁ SRBSKÁ
MACHOV
MACHOV. LHOTA

u bývalé váhy
u hasič. zbrojnice
pod Hubkovými
proti Lokvencovým
na náměstí
u hasič. zbrojnice

9,25 – 9,40 hodin
9,55 – 10,10 hodin
10,15 – 10,30 hodin
10,35 – 10,50 hodin
10,55 – 11,15 hodin
11,20 – 11,35 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:









oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:







pneumatiky (osobní)
monočlánky
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
ledničky, mrazničky
televizory
zářivky, výbojky

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr.
Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA
MÍSTĚ !
: 494 629 050 fax:494 629 070

Přineste nám svůj odpad !
Chraňte naše životní prostředí !

4. Cyklobusy Kladským pomezím

5. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle dostupné evidence úřadu městyse k 31. 3. 2011 bylo v Machově hlášeno k trvalému
pobytu celkem 1 098 obyvatel. V průběhu měsíce března: - se odhlásily
4 osoby,
- zemřelo
5 osob.

Společenská kronika
V měsíci dubnu 2011 oslavil významné životní jubileum náš spoluobčan pan Josef
Leppelt z Bělého. Dožil se krásných 80 let. Jménem zastupitelstva městyse i jménem všech
spoluobčanů přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Dovolená restaurace Obecní dům Machov
Pan Hubka, nájemce restaurace Obecní dům v Machově, oznamuje všem občanům, že ve
dnech 2.- 13. května 2011 bude restaurace uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

6. Kulturní a sportovní akce
Duben: 30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – pořádá SDH N. Srbská od 18 hod.
Květen: 3.5. – Odcházení – komedie ČR – kino Police v 19 hod.,
7.5. – sraz historických vozidel – náměstí Police – 8 až 10 hod.
7.5. – Májová pouť do Wambierzyc – z Police n. M. do Vambeřic po historické cestě
7.5. – Májový jarmark – Teplice n.M.–park vedle hřiště – ukázky řemesel, barmanská
show, HF Band, Annabase – 10,00-16,00 hod.
7.5.-8.5. – rybářské závody na rybníku Hony v Pěkově
8.5. – soutěž mladých hasičů – CTIV – pořádá SDH Nízká Srbská
10.5. – Famfárum – loutkový film ČR – kino Police v 17 hod.,
10.5. – 127 hodin – drama USA – kino Police v 19 hod.,
16.5. – Můj báječný rozvod – hraje Eliška Balzerová, Kolárovo divadlo Police 19 hod
21.5. – Mezinárodní Polický vandr – trasy 15 a 25 km, start z fotbal. hřiště v Polici,
22.5. – koncert Ireny Budweiserové – kostel Nanebevzetí. Panny Marie v Polici
24.5. – Králova řeč – drama Velká Británie – kino Police v 19 hod.,
28.5. – Den dětí, slavnostní ukončení projektu ŠUŽ – pořádá ZŠ a MŠ Machov,
28.5. – Den řemesel – od 9 do 17 hod. v klášteře v Polici n. Met.

7. Stomatologická pohotovost v květnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci květnu 2011 – vždy v době od
9,00 hod. do 11,00 hod.:
- 30.4.-1.5. MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí, tel.: 491 582 381,
- 7. – 8. 5. MUDr. Práza, ZS Machov, tel.: 491 547 139,
- 14.-15.5. MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov, tel.: 603 479 132,
- 21.-22.5. MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV, tel.: 491 524 334,
- 28.-29.5. MUDr. Houštěk, poliklinika Broumov, tel.: 602 333 466.

8. Rozšíření služeb v oblasti sběru tříděného odpadu v Machově
Na základě nabídky firmy Elektrowin a.s., což je firma provozující kolektivní systém,
který zajišťuje zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení

a elektroodpadu, se městys Machov rozhodl rozšířit služby obce v této oblasti a zřídit
v Machově trvalé místo zpětného odběru elektrozařízení s celoročním provozem.
Na základě uzavřené smlouvy s touto společností městys Machov získá prostředky na zřízení
sběrného místa, úhradu provozních nákladů sběrného místa a finanční bonus za množství
předávaného elektrozařízení.
Místo zpětného odběru elektrozařízení bude zřízeno ve skladu nákupního střediska
v Machově s přístupem z rampy za nákupním střediskem a jeho provoz bude zahájen
od 1. května 2011. Vysloužilé elektrospořebiče zde budete moci předat po předchozím
kontaktování pověřeného pracovníka úřadu městyse v pracovních dnech pondělí až čtvrtek a
to v době: v pondělí - 7°° - 12°° hod. a 13°° - 17°° hod.,
v úterý až čtvrtek - 7°° - 14°° hod.
Předat zde bude možné téměř veškeré (velké i malé) spotřebiče z domácností. Výčet
spotřebičů bude uveden na sběrném místě. Spotřebiče předávané na tomto místě musí být
kompletní, tj. bez vymontovaných součástí, v nerozebraném stavu, včetně přívodního
elektrického kabelu… !
Kromě tohoto sběrného místa je možné malé elektrospotřebiče vhazovat také do
červeného kontejneru za nákupním střediskem, popř. do malého e-boxu ve vestibulu
nákupního střediska, nebo velké i malé spotřebiče předávat firmě Marius Pedersen, a.s. při
mobilních svozech nebezpečného odpadu, které vyhlašuje městys Machov 2 x ročně.
Předpokládáme, že na sběrné místo tříděného odpadu za nákupním střediskem vrátíme
nejpozději k 1.květnu 2011 upravený a přebarvený kontejner na sklo, který bude sloužit
pouze pro odkládání bílého skla. Mezi bílé sklo však nepatří tabulové (okenní) sklo, takže
otvor pro jeho vhoz bude na kontejneru zaslepen. Jinak bude možné do kontejneru umístit
veškeré bílé sklo (lahve, sklenice, demižony apod.). Prosíme Vás, abyste v roztřídění skla
postupovali důsledně a nevhazovali do bílého kontejneru barevné sklo. Značně tak usnadníte
práci zpracovatelům. Pokud dopadnou jednání se společností Eko-kom. a.s. dobře, počítáme s
tím, že v průběhu letošního roku kontejnery na bílé sklo budou rozmístěny i na některých
dalších sběrných místech v obci
Dále znovu upozorňujeme, že sběrná místa s kontejnery nejsou žádné skládky a odpad
lze odkládat pouze do příslušných kontejnerů, ne mimo ně a také pouze odpad, který tam
patří. Stále např. v kontejnerech na plasty nacházíme např. hadry nebo papír a opačně.
Kartonové krabice nejsou složeny, plastové lahve sešlapány tak, aby zabíraly co nejméně
místa, proto jsou kontejnery brzy plné. Keramika, drátěné sklo a lepené sklo (autosklo)
do skleněného odpadu nepatří, rovněž tak jako třeba molitan nepatří do plastových odpadů –
jsou to komunální odpady a patří do popelnice. Často zde nacházíme například plechové
konzervy – to je kovový odpad a patří do kovošrotu. Osvěta v této oblasti je stále potřeba,
takže v některých dalších vydáních zpravodaje se budeme znovu věnovat otázkám třídění
odpadů podrobněji.
M.K.

9. Stavění máje s pálením čarodějnic
SDH Nízká Srbská Vás srdečně zve dne 30.4.2011 od 18 hod. k hasičské zbrojnici
v Nízké Srbské na tradiční stavění máje spojené s pálením čarodějnic. V letošním roce Vás
oproti předešlým ročníkům čeká postavený prostorný stan s posezením pro nepřízeň počasí.
Pro nejmenší ratolesti již budou před podpálením velké hranice připraveny táboráčky na
opékání buřtů. Občerstvení je samozřejmě zajištěno, možnost zakoupení uzeniny k opékání
na místě. V jednání je i účast živé muziky, která by zahrála k poslechu a možná i k tanci.
Zároveň Vás tímto žádáme o pomoc při stavění máje.

10. Příspěvky čtenářů
PROSBA
Panenko Maria Sedmibolestná,
která už přes 300 let shlížíš ze své výšky na machovské náměstí, prosím Tě snažně – ještě
nám nějakou chvíli vydrž! Přečkala jsi několik válek a režimů, snad se Ti tedy poštěstí, že
přežiješ i XXI. století, neboť Tě v minulosti snad tolik ústrků nepotkalo jako nyní.
Panenko Maria, dostalo se Ti opravy, shodila jsi mechový plášť a prohlédl i Tvůj
podstavec se znaky a zábradlí kolem. A nyní bys měla trpět ?
Panenko Maria, stala ses něčím, co jsi nikdy nemohla tušit. Jsi prolézačkou, schovávačkou,
odrazovým můstkem pro skok do dálky, cvičnou stěnou pro lezce a štítem při palbě kamením.
Na to všechno Tě pasovalo Tvoje machovské potomstvo. Začínají už ti malí ze školky, kteří
kolem Tvého pomníku rejdí jako myšky pod vlídným dohledem dospělých. Jak si ty dětičky
pěkně hrají, jak jim to hezky jde ! – Větší školáci k Tobě přistupují bez zábran. Jaképak
okolky! Nám přece patří svět ! Pal!!!
Panenko Maria, prosím Tě, ještě stůj a nechvěj se. I když Tě sochař vytvořil hodně
pevnou, nemusí to být na věky. Přece jenom….jsou to naše děti.
Panenko Maria, zařiď - třeba zázrakem - abys zase u všech požívala své vážnosti a úcty.
Dětem ukaž cestu do lesa nebo na nové hřiště, dospělým dej dostatek síly a odvahy, aby se
dokázali postavit kdejaké nepravosti.Děti jsou hodné, ale někdo je k tomu musí vést.
Panenko Maria, Ty na to všechno sama nestačíš!
Pá
Kdo jiný Ti může pomoci, když ne my??

11. Inzerce

Chcete prodat, koupit nemovitost?
Hledáte práci?

Mob.: +420 608 280 563
E-mail: vera.novakova@avareal.cz
www.novakova.avareal.cz

Potřebujete sjednat a poradit podle Vašich finančních možností v oblastech
veškerého pojištění tj. životní a úrazové pojištění, pojištění majetku, pojištění
motorových vozidel, pojištění firem, cestovní pojištění a také penzijní připojištění.
Volejte 608 280 563 a zařídíme Vám nezávaznou schůzku se zástupcem Generali
Pojišťovny a.s.

12. Zprávy ze základní školy
"Starý papír pro Adélku"
Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru starého papíru. Děkujeme především žákům, kteří
pochopili, o co jde a s velkým nadšením nosili do školy balíčky novin a časopisů. Ve škole
jsme nashromáždili 1587 kg, u sboru CČSH bylo 943 kg, 510 kg papíru nám dala firma
Pejskar Police nad Metují. Upozorňujeme, že příští sběrový týden se uskuteční v září
letošního roku.
Dětský den
Zveme všechny na náměstí do Machova. V sobotu 28. 5. 2011 se ve 14. hodin náměstí změní
v jedno velké hřiště, na kterém bude pro děti připraveno mnoho her, soutěží a závodů. Možná
přijde i kouzelník.
Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy se uskuteční ve dnech 16. a 17. 5. 2011 v MŠ Machov vždy od 8.00
hod. do 11.00 hod. S sebou - OP rodiče, rodný list dítěte.

13. Analogové vysílání TV v oblasti Trutnov končí k 30. 6. 2011
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Trutnov-Černá hora, Pardubice-Krásné,
Liberec-Ještěd, Rychnov n. Kněžnou-Litický Chlum bude 30. června 2011 ukončeno.
Na většině územní oblasti Trutnov tak nebude od června možné „přes anténu“ přijímat
analogově žádný televizní program. Na blížící se termín vypnutí analogových vysílačů budou
diváci, kteří signál příslušných vysílačů přijímají, upozorněni zobrazením piktogramu se
čtyřmi čtverečky, informační lištou a spoty.
Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále u
zemského (přes anténu) televizního vysílání, nebo využít satelitní, kabelovou nebo
internetovou (IPTV) televizi.
Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit buď set-top-box (převaděč
signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor s vestavěným digitálním
tunerem.
Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo internet, se ukončení zemského
analogového vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat standardně i po
30. červnu.
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