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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v úvodu tohoto listopadového vydání Machovského zpravodaje bych se s Vám chtěl
podělit o jednu příznivou informaci, týkající se soudního sporu městyse Machov se Státním
fondem životního prostředí ČR o úhradu 18,5 milionu Kč sankčních úroků v souvislosti
s výstavbou ČOV a kanalizace v Machově. Jak jsem Vás informoval v předchozích vydáních
zpravodaje, proti rozsudku Okresního soudu v Náchodě (snížení úhrady na 2,7 mil. Kč) se
odvolal jak SFŽP ČR, tak i městys Machov. O sporu rozhodoval odvolací Krajský soud
v Hradci Králové a rozsudek je pro nás velice potěšitelný – rozhodnutí okresního soudu bylo
zrušeno v celém rozsahu a věc se vrací k dalšímu řízení Finančnímu úřadu v Náchodě. Dále
krajský soud rozhodl, že veškeré náklady řízení ve výši téměř 400 tis. Kč musí soudu uhradit
SFŽP a navíc Machovu musí zaplatit soudní poplatek 110 tis. Kč. U Finančního úřadu
v Náchodě máme celou záležitost splácení jistiny půjčky a dotace na stavbu ČOV ukončenu
a sankční poplatky, které nám byly vyměřeny, nám následně Ministerstvo financí ČR
odpustilo. Přesto jsem tuto kauzu znovu konzultoval na FÚ Náchod a předběžné stanovisko
zní, že pro finanční úřad je případ již uzavřen a vůči Machovu nebudou vzneseny žádné další
požadavky. Potud ta dobrá stránka věci. Bohužel SFŽP ČR ani po tomto rozhodnutí krajského
soudu nechce složit zbraně a podle mých informací se odvolá k Nejvyššímu soudu České
republiky v Brně. Čeká nás tak zřejmě další soudní jednání s těžko předvídatelným výsledkem
a hlavně nejistota z pohledu finančních zdrojů městyse pro další roky. Je pro mne zcela
nepochopitelné, jak můžou zodpovědní pracovníci jednoho státního orgánu soudně bojovat
proti jiné součásti státu za peníze daňových poplatníků, když jsou ve hře stále jedny a tytéž
státní prostředky. Ale právníky SFŽP toto zřejmě nijak netíží, z jejich kapsy to nejde. Nyní
tedy nezbývá, než počkat, zda SFŽP skutečně využije dvouměsíční lhůtu pro podání dovolání
k nejvyššímu soudu.
Další potěšitelnou zprávou tohoto měsíce je, že městys obdržel dotaci 38 tis. Kč na
vybavení jednotky požární ochrany komunikačním zařízením. Pro potřeby JPO III Machov
tedy bylo zakoupeno svolávací zařízení Meisl PEM a radiostanice Motorola GP 380, čímž
bude zajištěna operativnější komunikace při případném zásahu požárníků v obci.
V tomto měsíci rovněž přišla platba 60 tis. Kč od polského Radkova na pokrytí výdajů
spojených s pořádáním Běhu na Hejšovinu a na nákup techniky pro zajištění dalších ročníků
tohoto závodu.
V průběhu listopadu se na žádost některých občanů Nízké Srbské uskutečnila anketa
s cílem zjistit názor veřejnosti na umístění kontejnerů na sběr separovaných částí odpadu –
plastů a skla – ve spodní části Nízké Srbské. Bylo vydáno 68 anketních lístků pro trvale
bydlící občany i chalupáře v této části obce. Ve stanoveném termínu se na úřad vrátilo 36 ks
vyplněných anketních lístků s následujícím výsledkem:
- obecní pozemek naproti hospodě (příjezd k Friedovým a Cvikýřovým) – 20 hlasů, tj. 56 %
- obecní pozemek vedle staré hasičské zbrojnice (u sušárny na hadice) - 7 hlasů, tj. 19 %
- obecní pozemek u nové hasičské zbrojnice (vedle plynové budky)
- 9 hlasů, tj. 25 %.
Výsledky ankety poslouží zastupitelům ke konečnému rozhodnutí o umístění kontejnerů.
Během listopadu se uskutečnilo několik kontrolních dnů na výstavbě rybníka v Bělém
a revitalizaci jeho okolí. Nebyly shledány větší závady a terénní práce byly téměř dokončeny.
Na jaře proběhne zasetí trávy a osázení části břehů dřevinami a poté proběhne kolaudace
celého díla. Rybník bude již tuto zimu alespoň částečně napuštěn vodou.
V sobotu 7. listopadu jsem se zúčastnil s další členkou zastupitelstva p. Hofmanovou
výroční valné hromady SDH Bělý, která se uskutečnila za účasti poměrně velkého počtu
členů SDH i hostů v čp. 10 u Laubů. Součástí programu byly letos i volby nového vedení
SDH a chtěl bych touto cestou ještě jednou popřát nově zvoleným orgánům bělských hasičů

hodně úspěchů v dalším období, co nejméně živelných pohrom a hlavně aspoň takovou
aktivitu při organizování kulturního života v Bělém, jako tomu bylo až dosud.
Koncem listopadu se na sále Pellyho domů v Polici nad Metují uskutečnilo pod patronací
ČČK slavnostní předávání medailí prof. MUDr. Jana Jánského, kterými jsou oceňováni
dobrovolní dárci krve. Letos byli mezi oceněnými i dva naši machovští spoluobčané a oba dva
obdrželi tu nejcennější, zlatou plaketu. Jednalo se o pana Miroslava Klimeckého ze Lhoty a
pana Martina Pešku z Nízké Srbské. Myslím, že toto zaslouží ještě jednou veřejné ocenění a
zároveň jde o příklad hodný následování.
V právě uplynulém měsíci bylo také dokončeno jednání s Policií ČR o předání bývalého
sídla pohraniční policie v Machově. Jednání byla úspěšná a vyústila v sepsání darovací
smlouvy, kterou bude budova bývalé policejní stanice bezplatně převedena do majetku
městyse Machov. Využitím této nemovitosti se bude zabývat zastupitelstvo městyse.Zároveň
bude nutno rozhodnout, jaké nejnutnější úpravy a opravy bude potřeba udělat, aby budova
mohla sloužit veřejnosti pro účel, o kterém bude rozhodnuto. Předpokládám, že do diskuse
o využití budovy budou zapojeny i spolky a zájmové organizace v Machově.
Závěrem mého dnešního příspěvku bych chtěl informovat všechny spoluobčany, že
v nejbližších dnech bude dokončena nová kalkulace nájemného za hrobová místa a bude
předložena na jednání zastupitelstva městyse. Poté budou připraveny nové nájemní smlouvy
a jednotliví uživatelé budou vyzváni po novém roce k podpisu těchto smluv.

2. Poděkování starosty městyse Strunkovice nad Blanicí
Tento měsíc jsme obdrželi dopis od starosty městyse Strunkovice nad Blanicí
s poděkováním za pomoc občanů městyse Machov po letošních ničivých povodních.
Z uvedeného dopisu cituji:
„Dovolte mi, abych jménem vedení městyse Strunkovice nad Blanicí a všech jeho
občanů poděkoval městysu Machov za jeho nezištnou pomoc. Toto poděkování prosím
předejte zastupitelům městyse i jeho občanům. S pomocí a vědomím, že v nouzi není člověk
sám, jde vše lépe. Ještě jednou děkujeme …..“. Ing. Karel Matějka – starosta Strunkovic

3. Nabídka stavebních parcel v Bezděkově
Obec Bezděkov nad Metují
nabízí k prodeji
STAVEBNÍ PARCELY
Lokalita: Obytná zóna Jižní čtvrť - ve středu obce, za obchodem a sportovištěm,
pozemky lehce svažité k jihu
Nabídka: 16 stavebních parcel o velikosti od 700 m2 do 1050 m2 určených pro výstavbu
rodinných domů. Termín možné výstavby: léto 2010
K pozemku je ve výstavbě: přípojka elektřiny, vodovodu, kanalizace, zemního plynu a
nová místní komunikace.
Cena za 1 m2 je stanovena na 300,-Kč
Kontakt a informace: Obecní úřad Bezděkov nad Metují - tel.: 491 541 130, 724 187 501

4. Vánoční besídka ZŠ a MŠ Machov
ZŠ a MŠ Machov Vás srdečně zve
na pásmo vánočních písní a básní
„Půjdem spolu do Betléma“
Sejdeme se dne 17.12. 2009 v 16.00 hodin
ve Sboru církve Československé husitské v Machově.
Těšíme se na Vás!

Předškoláci, žáci a učitelé

5. Vánoční koncert v kostele sv. Václava
Římskokatolická farnost Machov
vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ KONCERT
dne 25. prosince 2009 v 16:00 hodin
v kostele sv. Václava v Machově.
Účinkují pražští vokální sólisté:

Marie Matějková – soprán
Lenka Jančíková – alt
Dušan Růžička – tenor
Jakub Hrubý – bas
Petr Hostinský – varhany
V programu zazní Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby
a další vánoční skladby od Adama Michny z Otradovic a Josefa Segera.

6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 10. 2009 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 127 obyvatel.V průběhu října 2009 - se přihlásili: 4 občané
- narodil se: 1 občánek.

Společenská kronika
V měsíci listopadu 2009 oslavily významné životní jubileum dvě naše spoluobčanky:
- paní Marie Volavková z Machova– dožila se 85 let,
- paní Božena Volavková z Machova – dožila se 85 let.
Ještě jednou přejeme oslavenkyním jménem zastupitelstva městyse i jménem všech
spoluobčanů hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Nabídka nástěnného kalendáře na rok 2010
Oznamujeme všem zájemcům, že na úřadu městyse Machov je možno zakoupit
omezený počet nástěnného kalendáře „Broumovský výběžek 2010“, který je sestaven
z fotografií pořízených na Policku a Broumovsku panem Jaromírem Beranem z Bezděkova.
Cena kalendáře je 150,- Kč.

Zrušení pevné telefonní linky – prodejna průmyslového zboží
Vedoucí obchodu průmyslového zboží p. Tuček informuje veřejnost, že pevná telefonní
linka do této prodejny byla zrušena. Nově bude v prodejně fungovat mobilní telefonní číslo
775 709 495, na kterém obdržíte veškeré potřebné informace.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 7. listopadu a 24. listopadu se uskutečnily další letošní pracovní porady starosty se
zastupiteli městyse. Na programu bylo mimo jiné projednání následujících bodů:
- projednání vývoje daňových příjmů městyse,
- darovací smlouva Policie ČR – budova policie v Machově;
- námitka občanů Nízké Srbské k umístění kontejnerů na separovaný odpad + vyhlášení
dotazníkové akce na umístění těchto kontejnerů;
- rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ve věci úhrady 18,5 mil. Kč SFŽP ČR
v souvislosti se stavbou ČOV a kanalizace v Machově;
- informace z kontrolních dnů – výstavba rybníka v Bělém,
- přijetí platby – dotace na Běh na Hejšovinu z Polska a vyúčtování celé akce,
- žádost p. Friedeho o úpravu příjezdové komunikace k novostavbě jeho domu a
projednání záměru odkupu pozemku pro rozšíření této komunikace,
- záměr zpracování žádostí o dotace z Programu obnovy venkova 2010 – úhrada úroků
z úvěru na stavbu ČOV, rekonstrukce veřejného osvětlení,
- dotace Královéhradeckého kraje na vybavení jednotky požární ochrany spojovými
prostředky ve výši 38 tis. Kč,
- žádost občanského sdružení Julinka Police n. Met. o spoluúčast na předfinancování
projektu úpravy turistických cest na Policku a Machovsku do doby úhrady dotace,
- informace o dílčím auditu hospodaření obce za rok 2009,

8. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 2.12. – Charitativní adventní koncert v kostele Nanebevzetí P.Marie v Polici n.M.
v 19 hod. – Vladimír Roubal, Virginie Walterová, Andrea Kalivodová,
Gábina Goldová.
8.12. – Ulovit miliardáře – česká komedie V. Vorla – kino Police v 19 hod.
14.12. – Expedice Gashebrum I. 2009 – cestopisná přednáška v Pellyho domech
v Polici n. Met. v 19,30 hod.
15.12. – 2 Bobule – film ČR – kino Police n. Met. v 19 hod.
17.12. – Vánoční besídka ZŠ a MŠ Machov – v 16 hod. ve Sboru CČSH Machov
17.12. – Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše a hostů – Kolárovo divadlo
Police n. Met. – 19,00 hod.
24.12. – Štědrovečerní vytrubování – před úřadem městyse v 15,00 hod.
25.12. – Vánoční koncert v 16 hod. v kostele sv. Václava v Machově

9. Recyklace elektrospotřebičů
Pomáháte recyklovat? Chráníte životní prostředí a suroviny!
Co se dál děje s vyřazeným spotřebičem
Průměrná česká domácnost používá šestnáct různých druhů elektrospotřebičů – od
nejvíce rozšířených praček, ledniček a televizí až po zatím méně obvyklé myčky na nádobí.
Co dělat, když některý z nich doslouží, nebo se jej rozhodnete vyměnit za novější, výkonnější
a úspornější?
Podle provedených průzkumů se ukazuje, že 14 % občanů, kteří vyřadili nějaký
elektrospotřebič, ho odvezlo do sběrného dvora, 6 % jej odevzdalo u prodejce při koupi
nového přístroje; zhruba 15 % občanů ale hází vysloužilá elektrozařízení do popelnice a 12 %
je skladuje doma.
Někdo také prodá vysloužilý spotřebič do bazaru či prostřednictvím inzerátu, další jej
odveze na chatu nebo chalupu a tam používá dál.
Z výsledků výzkumu je dále patrné, že zatímco v roce 2006 obyvatelé považovali své
znalosti, jak s vysloužilými elektrospotřebiči nakládat, za nedostatečné, v roce 2008 již 68%
obyvatel pokládá své znalosti za dobré, pouze 11 % připustilo, že o tom neví vůbec nic.
Nejlepší odpad: ten, který nevznikne
Ještě menší je pak povědomí o tom, jak se s odevzdaným vysloužilým spotřebičem
nakládá dál. Pravda, to už není věc spotřebitele, ale kolektivního systému zajišťujícího zpětný
odběr, oddělený sběr, recyklaci a materiálové využití odpadu z nich a zpracovatelských firem.
Přesto je ale dobré vědět, že základní myšlenka moderního odpadového zákonodárství v celé
Evropě zní: Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.
Proto kromě kvót na množství vysloužilých elektrospotřebičů, které musí každý členský
stát EU vybrat ročně na každého obyvatele, existují i kvóty na množství druhotných surovin
získaných z nich k dalšímu využití. Na skládkách nebo ve spalovnách smí skončit vlastně jen
nepatrné množství celkového objemu těchto zařízení.
Zároveň obsahují spotřebiče staršího data výroby některé nebezpečné látky, se kterými
umějí nakládat jen zkušení a vysoce specializovaní zpracovatelé.
Pečlivý výběr zpracovatelů
ELEKTROWIN a. s., proto jako provozovatel kolektivního systému pravidelně vypisuje
výběrové řízení, v němž oslovuje společnosti provozující technologie na zpracování
elektroodpadů. Účelem řízení je vždy vybrat technologie na nejvyšší dostupné úrovni s
nejmenšími dopady na zdraví lidí a životní prostředí.
Dalším důležitým aspektem je dosažení takové výtěžnosti využitelných materiálů ze
zpracování zpětně odebraných elektrozařízení, aby bylo možné dosáhnout kvót stanovených
zákonem o odpadech.
Rovněž výrobce elektrozařízení je podle zákona povinen poskytnout zpracovatelům
elektroodpadu veškeré informace, které jsou nutné k jeho zpracování, především údaje o
obsažených nebezpečných látkách, možnostech opětovného použití elektrozařízení a
materiálového využití elektroodpadu, případně způsobu jejich odstranění.
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10. Placená inzerce
Pronájem bytu
Pronajmu plně zařízený byt nábytkem 3 + 1 téměř v centru Machova .Více informací na tel.
č. 737 261 500.
Prodej chatky
Prodám dřevěnou chatu ( bývalý včelín ) o rozměrech 6700 x 4200 . Chatu je možné
převézt i bez rozebrání . Více informací na tel. č. 737 261 500.

Koupím
poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie
i větší množství – pozůstalost po sběrateli
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Info na tel.: 724 229 292
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