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Sponzory tohoto vydání Machovského zpravodaje jsou firmy:
AUTOSERVIS Martin Jokeš, Bukovice 91
a
AUTOSTYL s.r.o. Trutnov, provozovna Bukovice

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, 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) *
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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
léto a vše co s ním souvisí je v plném proudu, řada z Vás právě prožívá dovolenou, jiní
se na ni teprve těší a někteří možná už jen vzpomínají a hodnotí letošní zážitky. Také
prázdniny se zlomily v půlce. Přesto však na všechny z Vás čeká určitě ještě řada pěkných
letních dnů, snad bez různých pohrom způsobených letošním nevyzpytatelným počasím.
Ani v tomto čase však neustala běžná rutinní činnost úřadu městyse ani jednání zastupitelstva,
i když se scházíme kvůli dovoleným často v nekompletním složení. Právě čas prázdnin je
obdobím, ve kterém dochází k realizaci některých investičních a údržbářských akcí, které
jsme si naplánovali na letošní rok. Musím bohužel říci, že plán akcí na začátku roku byl
trošku obsáhlejší, ale hospodářská krize a nepříznivý vývoj veřejných financí a daňových
příjmů nás nutí průběžně tyto naše plány upravovat.
Jak jistě řada z Vás zaregistrovala, začali jsme opravovat některé z místních komunikací.
Cesta v Nízké Srbské (okolo bývalé Drany) je již hotová. Byla vyspravena asfaltem a celá
ošetřena penetračním asfaltovým nátěrem. Podobná úprava nyní probíhá ve slepé ulici
v Machově (k Lidmanovým), kde byl celý povrch odbagrován, byl položen koberec
z frézovaného asfaltu a celé opět zapenetrováno asfaltovým nátěrem. Na přelomu července a
srpna dojde k realizaci penetračního nátěru asfaltové vozovky z Machova do Bělého, který by
měl prodloužit životnost této vozovky o minimálně 10 let. Část této komunikace od
křižovatky v Machově po továrnu Ekomach pak bude zcela zrekonstruována baleným
asfaltem. Stejného povrchu se pak dočká i komunikace od prodejny Doldy ke Kubečkovým.
Kromě těchto asfaltových oprav se samozřejmě snažíme v rámci možností upravovat i další
obecní cesty, i když zatím jen provizorně štěrkem. Věřím však, že se v příštích letech
postupně podaří zaasfaltovat většinu místních komunikací, alespoň těch
nejfrekventovanějších.
Bohužel musím konstatovat, že některé práce na opravách cest přišly vniveč díky
nepřízni počasí, kdy prudký liják v noci 15.7. poničil řadu cest hlavně v Bělém a v Řeřišném.
Nejhorší situace byla v úseku od bělského kravína směrem k Šolcovým, kde voda odplavila
prakticky celý povrch cesty. Rovněž ze všech cest svažujících se do Bělého směrem od
Suchého Dolu byl odplaven štěrkový povrch, často na zahrady místních občanů. Opravy,
alespoň provizorní, přijdou náš rozpočet na další peníze, což se možná projeví na omezení
některých jiných plánovaných oprav.
S další nepříjemnou situací se většina z nás musela vypořádat 21. 7., kdy došlo
k poměrně velké havárii vodovodního řádu v Nízké Srbské. V první fázi zůstal bez vody
prakticky celý Machov. Po příjezdu pracovníků VaKu se podařilo obnovit dodávku vody pro
většinu městyse, pouze v okolí havárie lidé byli bez vody ještě část dalšího dne. Rovněž
výpadek dodávky elektrického proudu z 23. na 24. 7., způsobený vichřicí a bouřkou, byl pro
řadu z nás nepříjemný
Z dalších akcí stojí za zmínku osazení nové autobusové čekárny u býv. hotelu Bor. Zde
ještě dojde k vydláždění samotné čekárny i části pozemku v její bezprostřední blízkosti.
Rovněž v oblasti turistických cest pod Borem dojde v nejbližší době k určitým úpravám
turistických stezek. Občanskému sdružení Julinka z Police nad Metují se totiž podařilo získat
dotaci na uvedené opravy a právě trasy pod Borem byly mimo jiné do této žádosti zařazeny.
V průběhu července jsem se také snažil jednat s některými poslanci a senátory o podpoře
změny zákona o rozpočtovém určení daní. Je jasné, že současná doba hlavně z pohledu
probíhající krize a také pouze přechodné vlády nepřeje nějakým zásadním změnám
v legislativě, ale na druhé straně je potřeba tento problém neustále připomínat, aby práce na
změně zákona neustaly. Myslím si, že po předčasných parlamentních volbách na podzim
tohoto roku zase nastane čas pro další tlak na odstranění diskriminace obcí a menších měst

z pohledu rozdělování celostátních daní. Je samozřejmě otázka, jak bude vypadat politické
složení parlamentu a jaká bude vůle alespoň částečně pomoci venkovu, na jehož úkor nyní
velká města získávají státní finanční prostředky. Musím však zde znovu připomenout, že je to
na nás všech, jaká politická situace po volbách nastane. Především by si každý z nás měl
uvědomit, že jedině účastí ve volbách a vyjádřením svého názoru může toto ovlivnit.
Na závěr tedy ještě jednou přeji Vám všem příjemné prožití zbytku léta a hlavně
odpočinek od pracovních či školních povinností a jen a jen příjemné zážitky. J.K.

2. Digitalizace vysílání ČT 2 v Machově
Machovský televizní převaděč na Šefele přijímá dosud analogový televizní signál ČT 2
z vysílače Trutnov – Černá Hora. Od 31. 8. bude analogový signál z tohoto vysílač vypnut a
ode dne 1. 9. z něho bude zahájeno digitální vysílání ČT 2.
Úřadu městyse Machov se podařilo vyjednat s pracovníky ČT Praha, aby televizní
převaděč pro Machov byl přeladěn na jiný vysílač a pro Machov tak bylo zachováno vysílání
analogového televizního signálu programu ČT 2 ještě po dobu minimálně jednoho roku. Před
přeladěním převaděče bude na obrazovce programu ČT 2 viditelný piktogram upozorňující na
brzké zahájení digitálního vysílání. Po přeladění převaděče na Šefele tento piktogram zmizí.
Podle informace Ing. K. Moulíka, CSc. ze systémového inženýringu ČT Praha bude toto
analogové vysílání ČT 2 pro Machov definitivně ukončeno v roce 2010, od roku 2011 bude
signál vysílán jen digitálně.
Pro občany Machova to tedy znamená, že si zatím nemusí pořizovat settop boxy či
satelitní přijímače pouze kvůli vysílání ČT 2.
J.K.

3.Dobrovolná sbírka pro oběti povodní - poděkování
Polické firmy Merkur Toys s.r.o. a CROSS – ing. Kříž ve spolupráci s městysem
Machov uspořádali v polovině července dobrovolnou sbírku pro oběti ničivých povodní
v Jižních Čechách. Řada machovských občanů přispěla do této sbírky věcnými dary –
čisticími prostředky, nápoji, pokrývkami a povlečením a řadou dalších potřebných věcí.
Nashromážděné věci byly odvezeny postiženým občanům v obci Strunkovice nad Blanicí.
V minulých dnech jsme obdrželi poděkování za pomoc od občanů Strunkovic, které nám
dopisem sdělil místostarosta tohoto městyse pan Toušek. Rádi tedy tlumočíme poděkování
všem, kterým nebylo lhostejné toto neštěstí a do sbírky jakkoliv přispěli.

4. Adresa pro doručování písemností
Od 1. 7. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mimo jiné upravil i zákon
č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel. Jednou z novinek, kterou tato novela zákonů umožňuje,
je i možnost evidování další adresy kteréhokoliv občana pro doručování písemností. Jde tedy
o to, že každý obyvatel (tedy i cizinec s povoleným trvalým pobytem) si může nechat
zaevidovat adresu pro doručování písemností. Tuto adresu je možno nechat zaevidovat na
ohlašovně v místě svého trvalého pobytu. Rovněž je možno tuto adresu kdykoliv změnit, nebo
zrušit.
L. Krbová - matrikářka

5. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 30. 6. 2009 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 121 obyvatel.V průběhu června 2009: - se narodilo
6 osob,
- přihlásily se
2 osoby,
- odhlásily se
3 osoby.

Společenská kronika
V měsíci červenci 2009 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní
Dobromila Winterová z Bělého – dožila se 80 let. Ještě jednou přejeme oslavenkyni jménem
zastupitelstva městyse i jménem všech spoluobčanů hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
života.
V průběhu měsíce července byly v obřadní síni úřadu městyse uzavřeny dva sňatky. Do
stavu manželského zde vstoupily tyto páry:
- Hana Rotterová a Milan Strnad
- Charlota Holzknechtová a Martin Šrámek.
Oběma párům přejeme hodně štěstí při společné cestě životem.

6. Kulturní a sportovní akce
Srpen: 4.8. – Annie Leibovitz: Život objektivem – Pellyho domy Police, 19,30 hod. – film
o legendární americké fotografce, která proslavila skupinu Rolling Stones
a pracovala pro časopisy Vanity Fair či Vogue. (do 15 let nevhodné)
10.8. – koncert skupiny Svítání – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují
v 18,00 hod. (askustická hudba s vokály)
11.8. – Nejkrásnější snímky ze zemí Evropy – výběr toho nejlepšího z cest polického
fotografa Milana Zítky – Pellyho domy Police, 19,30 hod.
14.-16.8. – Polická pouť – podrobný program na plakátech a na www.policko.cz
21.-22.8. – Lojzíkův Machov – divadelní přehlídka amatérských souborů v Machově,
pořádají Černí Šviháci Kostelec n. Orl., bližší informace na plakátech.
22.8. – Podborský auto hifi tuning – pořádá M. Řehůřková v Nízké Srbské
23.8. – Memoriál Josefa Svatoše – žákovský turnaj v kopané na hřišti v Machově
25.8. – Kokořínsko, České Švýcarsko – promítání polického fotografa Oldřicha Jenky
na sále Pellyho domů v Polici, začátek v 19,30 hod.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 8. července 2009 se uskutečnila další letošní pracovní porada zastupitelstva městyse.
Na programu bylo mimo jiné projednání následujících bodů:
- příprava změn územního plánu Machova,
- nákup termobeden pro dovoz obědů důchodcům v obci,
- údržbářské práce v ZŠ Machov o prázdninách,
- postup prací při opravě místních komunikací,
- dokončení prací na nových webových stránkách obce,
- dořešení pronájmu skladových prostor pro posypový materiál na zimu,
- zalesnění obecního pozemku podél cesty od hřbitova k Dolečku a další.

8. Placená inzerce
Osobní a rodinné finanční poradenství
Pod záštitou firmy se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm
garantujeme svým stávajícím i novým klientům:
Provedení analýz potřeb klienta,uzavírání smluv a návrhu
kombinací programů se státní podporou s dalšími spořícími i
pojistnými produkty nejvýznamnějších finančních institucí.
• Životní,úrazové,investiční pojištění
•
Pojištění domácností,nemovitostí,vozidel
•
Pojištění nákladů na veterinární léčbu psa
• Penzijní připojištění
• Stavební spoření – Úvěry
• Bankovní hypotéky a úvěry
Poradenství našim klientům provádíme zcela zdarma formou klientských servisů
v pohodlí domova nebo v kanceláři v Polici nad Metují a to vždy ve ST-10-16h.
Ke každé nově uzavřené smlouvě navíc klient dostává malý dáreček dle
uzavřeného produktu!!
Nově nabízíme možnost spolupráce na VPP,později na HPP.
• U dobře odvedené práce nadstandardní plat
• Školení špičkovými školiteli
• Práce v pohodovém kolektivu
• Po zapracování možnost služebního telefonu a dalších výhod
Požadujeme:
1. Dokončené vzdělání minimálně SŠ
2. Spolehlivost,komunikativnost
3. Mít chuť se vzdělávat a poznávat nové lidi
4. Řidičský průkaz a praxe v obchodních dovednostech výhodou
Těšíme se na Vás v kanceláři na adrese: 17.listopadu 237 v Polici nad Metují
(budova reklamního studia ARHIS ) nebo na tel. číslech : 777 782 565 – Bornová Iva
724 983 783 – Citová Jana

VOLNÁ

PROHLÍDKA

kvetoucích velkokvětých, mnohokvětých a pnoucích keřových růží
NABÍDKA 50 odrůd
Možnost objednání pro podzimní výsadbu
Václav Š ťa s t n ý, Machov 14, tel.: 491 547 275

9. Jak se zbavujeme elektrospotřebičů
Jak se my, Češi, nejčastěji zbavujeme vysloužilých elektrospotřebičů
Každá domácnost produkuje velké množství odpadu. Ideálně se ho zbavujeme tehdy,
když před domem máme popelnici, za kterou jednoduše zaplatíme a o její vyvážení se pak
nemusíme starat.
Jenže dnes už většina z nás ví, že do popelnice nelze odložit vše. Copak o takový mastný
papír od salámu se popelnice spolehlivě postará. Jistou námahu nás stojí roztřídění papíru,
plastů či skla. Ale i zde jsme si navykli na modré, žluté či zelené sběrné kontejnery.
Co když se nám však rozbije mixér, fén či žehlička? Jsme ochotni je odnést do sběrného
dvora, který může být i několik kilometrů vzdálený?
Co napověděl průzkum?
Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní tvoří
až pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik jako plastové obaly.
V zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně vyprodukuje asi osm milionů tun
elektroodpadu, roste jeho objem tempem tři až pět procent ročně, skoro třikrát rychleji než
celkový objem odpadu.
Před třemi lety, kdy v České republice začínal systém zpětného odběru vysloužilých
spotřebičů teprve vznikat, v mnoha zemích Evropy již perfektně fungoval. U nás tehdy –
s nadsázkou řečeno – platilo, že většina lidí elektroodpad rozlišovala pouze na dvě skupiny:
na ten, co se do popelnice nevejde, a ten druhý, co se tam vtěsnat dá.
Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal to průzkum, který se opakoval
v dvouletém intervalu. Lze konstatovat, že došlo k výrazným změnám v uvažování lidí. S
tvrzením „Díky zpětnému odběru se nepovalují stará zařízení v příkopech a na skládkách“
dnes souhlasí 72 % dotazovaných.
Když se řekne „zpětný odběr elektrozařízení“, vybaví se podle průzkumu více než
polovině dotázaných, přesněji 53 % respondentů „odevzdání elektrozařízení prodejci při
koupi nového“.
Co vlastníme, proč to vyhazujeme
Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve vztahu k jednotlivým skupinám elektrozařízení.
Tazatelé zjišťovali, kolik a kterých spotřebičů domácnosti vlastní, jaké je jejich průměrné
stáří, nebo co bývá nejčastější příčinou jejich obměny.
Například lednice – alespoň jednu vlastní 99 % českých domácností, 50 % lednic je
starší pěti let. Novou si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset
let. Důvody vyřazení staré lednice jsou v rovnováze. Kvůli poruše ji přestává používat 47 %
domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu. Když už dojde na
likvidaci ledničky, odevzdá ji 34 % domácností do sběrného dvora. Za novou ji při nákupu
vymění u prodejce 20 % lidí, 13 % starou, ale ještě funkční lednici někomu zdarma věnuje,
osm procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový
spotřebič nějakým způsobem dál používá. Stále ještě však šest procent dotázaných přiznává,
že starou lednici prostě postaví k popelnici.
Pro srovnání se podívejme třeba na fény a kulmy: vlastní je 83 % českých domácností a
56 % jich je tři až pět let starých. Pokud dojde k výměně, je to v 65 % případů kvůli poruše a
jen v 25 % z důvodu nákupu nového, lepšího modelu. A způsob jejich likvidace? Největší
množství těchto malých domácích pomocníků, bohužel, končí v popelnici mezi ostatním
odpadem. Podle průzkumu je to 44 %. V domácnostech, kde mají větší ekologické zábrany,
ale žádné místo zpětného odběru bezprostředně po ruce, jich dál překáží 16 %, pouze 13 %
fénů a kulem lidé odevzdají do sběrných dvorů.

10.Rozpis podzimních soutěží oddílu kopané Jiskra Veba Machov

Muži - okresní přebor - sever
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DATUM
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SO
SO
SO
SO
SO
NE
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SO
SO
SO
SO
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SO
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15.8.
22.8.
29.8.
5.9.
12.9.
20.9.
27.9.
3.10.
10.10.
17.10.
24.10.
28.10.
31.10.
7.11.
14.11.

Sp. Police n/M B
Sj. Teplice n/M
Ji Martínkovice
Lok. Meziměstí
So Hejtmánkovice
So Božanov
Sp. Police n/M B
Sj. Teplice n/M
Ji Martínkovice
Lok. Meziměstí
So Hejtmánkovice
So Stárkov
So Božanov
So Stárkov
náhradní termín

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

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

16:00
15.45

POZNÁMKA

15.45
14:30

14:30
13:15
13:30

Utkání okresního přeboru 2009 - 2010 se hrají jiným systémem.Družstva jsou rozdělena do dvou
skupin SEVER a JIH. V každé skupině je 8 týmů.Na podzim se sehrají dvoukolově zápasy v
každé skupině. První čtyři týmy z každé skupiny postoupí do jarní části, kde se utkají dvoukolově
o titul okresního přeborníka. Družstva jež se ve skupinách umístí na 5. - 8. místě budou hrát na
jaře dvoukolově o sestup do nižší soutěže.

Žáci starší - okresní přebor
KOLO

DEN

DATUM

SOUPEŘ

HŘIŠTĚ

ZAČÁTEK

ODJEZD

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

NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE

30.8.
5.9.
13.9.
20.9.
27.9.
3.10.
11.10.
17.10.
25.10.
31.10.
8.11.
14.11.

TJ Velké Poříčí
Ji Martínkovice
So Hejtmánkovice
TJ Velké Poříčí
Ji Martínkovice
So Hejtmánkovice
TJ Velké Poříčí
Ji Martínkovice
So Hejtmánkovice
náhradní termín
TJ Velké Poříčí
náhradní termín

V
V
D
D
D
V
V
V
D

15:00
14:30
10:30
10:30
10:30
13:30
14:00
13:00
10:30

14:00
13:00

D

10:30

NE

POZNÁMKA

12:15
13:00
11:30

Změna je i kategorii žáků. Na podzim budou odehrány 3 kola. Rovněž tak na jaře.

11. Fond pro pozůstalé v Polici nad Metují informuje
V sobotu 20. června 2009 se uskutečnilo v Bezděkově slavnostní zasedání věnované 85.
výročí založení fondu. K založení vedla šlechetná myšlenka o mezilidské pomoci v době, kdy
se pozůstalí chtějí důstojně rozloučit se svými nejbližšími. Fond vznikl v roce 1924, nedlouho
po 1. světové válce, a jistě k tomu vedla i ne příliš dobrá ekonomická situace obyvatel. Dnes
můžeme považovat za logické, že fond vznikl v rámci nejsilnější veřejné organizace, kterou
v té době byly právě dobrovolné sbory hasičů. Právě ty silně a příznivě ovlivňovaly
společenský a kulturní život na vesnicích a ve městech.
Ale jak je to i v životě lidském, také fond za svých 85 let prošel různými úskalími. Přežil
2. světovou válku i různé společenské změny za posledních 50 let, kam dosáhne již i paměť
našich současných členů. Vždyť je mezi námi stále hodně členů, kteří jsou ve fondu více než
50 let. A zejména jim patří vřelý dík za jejich vytrvalost a za práci v různých finkcích ve
prospěch fondu.
Celou historií fondu se mimo hlavní ekonomickou činnost táhne jako barevná nit také
společenská činnost členů a snaha zpříjemnit život nám, pozůstalým. A tak jsme rádi, že při
přiležitosti 85. výročí založení fondu můžeme konstatovat, že i za posledních 5 let fond žije
plným životem. Současnou ekonomickou situaci lze označit za velmi dobrou a stabilní.
Věříme, že významným kladem bude i zvýšení pohřebného na 5.000,- Kč, což se přiblížilo
ekonomické realitě dnešní doby.
Důležitým faktorem pak je, že se nám dlouhodobě daří udržovat členskou základnu. Ta
se nyní pohybuje nad 1.000 přispívajících členů, kteří jsou v Polici n. Met a okolních obcích
organizovaní ve 24 okrscích.
Stále jsou mezi námi jednotlivci tvořící pracovitý kolektiv, schopní mimo svou
schůzovou činnost zajistit každý rok 2 autobusové výlety po krásných místech našeho okolí,
kde je stále co objevovat. A každoročně pořádají dnes již tradiční Mikulášskou zábavu, na
které nikdy nechybí nějaké to kulturní vystoupení. Tuto tradici dodržujeme i na Valných
hromadách fondu.
Letošního slavnostního zasedání se zůčastnilo 74 členů a 36 hostů. Mezi vzácné hosty
patřila starostka Police nad Metují paní Mgr. Ida Seidlmanová, která nám popřála mnoho
zdaru do dalších let. Celkově se oslava vydařila. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a
organizaci akce podíleli.
Za výbor fondu jednatelka: Marie Chaloupková

12. Autobusové nádraží v Hronově opět v provozu
Od pondělí 27. července 2009 bude opět v provozu autobusové nádraží v Čapkově ulici
v Hronově. Cestujícím budou k dispozici celkem 4 autobusové zastávky, číslování bude od 1
do 4 ve směru od náměstí k budově spořitelny.
Směr odjezdu autobusů z jednotlivých zastávek
1 - Náchod, Velké Poříčí - Atas, Brno, Hradec Králové, Pardubice, Praha, Hronov - žel. st.
2 - Broumov, Police nad Metují, Machov, cyklobus na Pomezní Boudy ( do Ádru)
3 - Červený Kostelec
4 - Radvanice, Jívka, Stárkov, Rokytník, Vysoká Srbská, Žďárky, Malá Čermná
Provizorní autobusové nádraží u Tropiku i autobusová zastávka v Palackého ulici
u základní školy budou zrušrny.
Michaela Kajnarová, MěÚ Hronov
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