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1. Informace starosty
- na minulých dvou zasedáních zastupitelstva jsme se zabývali vývojem finanční situace
v Machově z hlediska čerpání rozpočtovaných výdajů a příjmů. Na základě analýzy bylo
konstatováno, že i přes celkově nepříznivou situaci v oblasti financování můžeme uskutečnit
v letošním roce několik drobnějších „investičních“ akcí, které budou financovány buď zcela
z rozpočtu městyse, nebo s použitím získaných dotací. Zastupitelstvo rozhodlo, že
v nejbližším období se budou realizovat nejprve tyto záležitosti:
- výměna osvětlení v prodejně průmyslového zboží v nákupním středisku Machov (30 tis.Kč),
- instalace elektrického vedení (světla, zásuvky) v rekonstruovaných kůlnách u čp.1 (6 tis.Kč),
- výměna zadních pneumatik na obecním traktoru dle požadavku STK (20 tis. Kč),
- dokončení územního plánu městyse (190 tis. Kč – z toho 76 tis. Kč dotace Královéhr. kraje),
- instalace rozhlasu v Bělém + výměna rozhlasové ústředny na úřadu městyse (111 tis. Kč –
z toho 64 tis. Kč dotace),
- úpravy hřiště u tělocvičny (143 tis. Kč – z toho 100 tis. Kč dotace Královéhadeckého kraje),
- instalace odsávání ve školní jídelně a teplé vody na všechny školní záchody dle požadavků
hygieny (předpoklad 120 tis. Kč),
- zpracování projektové dokumentace kanalizace na Záduší a prodloužení stávající kanalizace,
- změna vytápění v hasičské zbrojnici v Nízké Srbské na plyn a výměna oken,
- obnova dopravních značek na místních komunikacích (požadavek ze zákona do 31.12.2007),
- instalace dětského hřiště u parkoviště pod náměstím.
Podle vývoje financí městyse v průběhu druhého pololetí pak mohou být realizovány některé
další akce. Budeme se také snažit zpracovat projekty zejména na další části kanalizace a na
opravu místních komunikací v obci, abychom mohli po vyhlášení dotačních titulů z Evropské
unie na tyto záležitosti žádat o investiční prostředky z evropských peněz nebo z dotačních
titulů našeho krajského úřadu.
- dne 4. 6. proběhlo na úřadu městyse projednání projektové dokumentace na rekonstrukci
rybníka v Bělém včetně revitalizace části toku Třeslice v nejbližším okolí rybníka. Rybník
bude odbahněn, bude zrekonstruována hráz i přítoková vpusť a bude upraveno koryto potoka.
Investorem celé akce jsou Lesy ČR a.s.. Rybník zůstane nadále majetkem městyse, koryto
potoka s částí břehů bude odprodáno Lesům ČR jakožto správci vodního toku.
- dne 5. 6. jsem se s ing. Krylem zúčastnil projednávání Lesního hospodářského plánu
městyse Machov na roky 2007 – 2016. Jednání se uskutečnilo na MěÚ Police n. Met. za
účasti pracovníků Krajského úřadu, CHKO Broumovsko a zpracovatele LHP ing. Málka
z firmy Lesprojekt Hradec Králové s.r.o. Městys Machov nyní obhospodařuje 136 ha
obecních lesů, z nichž značná část je již poměrně stará a předpokládají se proto
v následujících letech značné těžby dřeva (12 tis. m3 v příštích deseti letech, což je
dvojnásobek těžby oproti minulé desetiletce).
- dne 12. 6. se na MěÚ Police nad Metují sešla ustavující valná hromada Dobrovolného
svazku obcí „Lesy Policka“. Tento svazek byl založen s cílem lepší koordinace péče o obecní
lesy v Polici, Machově a České Metuji a dále s cílem lepších možností získání dotací, bonusů
a výhod při odbytu vytěženého dřeva. Předsedou svazku byl na dobu 1 roku zvolen starosta
městyse Machov, výkonným manažerem bude jmenován lesník pan Luboš Binar.
- dne 14. 6. proběhlo na úřadu městyse jednání se zástupci VaK Náchod ve věci plánované
opravy vodovodního řadu „Na Záduší“. Výkopové práce začnou koncem června, obyvatelům
této části Machova bude záměr oprav vysvětlen pracovníky VaKu a bude jim zajištěna
náhradní dodávka vody do domů. V souvislosti s touto opravou se počítá s krátkodobými
výpadky dodávky vody i ve Lhotě a části Machova – budeme informovat v rozhlase.
- chtěl bych informovat všechny spoluobčany, že jsme zažádali o možnost poskytovat na
našem úřadě další služby – jednalo by se o poskytování ověřených výpisů z katastru

nemovitostí a výpisů z obchodního rejstříku pro všechny občany. Odpadlo by tak nepříjemné
cestování pro uvedené dokumenty do Náchoda. Zahájení této služby včas oznámíme ve
zpravodaji či místním rozhlase.
- a na závěr jedna úplně čerstvá zpráva – po složitých jednáních, které zahájilo již minulé
zastupitelstvo a pokračovalo v nich stávající vedení městyse, se podařilo získat pro Machov
2 miliony Kč na úhradu části dluhu vzniklého ve spojitosti s výstavbou ČOV a kanalizace.
Rada Královéhradeckého kraje dne 7.6. a zastupitelstvo kraje dne 21.6. rozhodly, že uvedená
částka bude Machovu přidělena z krajského dotačního programu „Rozvoj infrastruktury
v oblasti vodního hospodářství obcí do 2000 EO“. Po zaplacení části dluhu firmě Norex a
dalších plánovaných splátkách České spořitelně a Finančnímu úřadu v letošním roce tak bude
městys Machov ke konci roku zadlužen ještě částkou 11,7 mil. Kč. V dalších letech našeho
volebního období budeme usilovat o ještě větší oddlužení tak, aby co nejdříve bylo možno
opět investovat do řady potřebných oblastí života v obci.

2. Placená inzerce

Prodám - bubnovou sekačku BDR 550
Velmi málo používaná, r.v.1996, s pojezdem,motor BRIGGS & STRATTON
výkon 5 HP,záběr 55 cm
K odebrání: ihned
Telefon:

491 547 105
736 205 908

cena: po shlédnutí - dohodou

ing.Vladislav Plný, Machov 149

PRODÁVÁTE*KUPUJETE*PRONAJÍMÁTE
NEMOVITOST?

www.novakova.avareality.cz
Věra NOVÁKOVÁ – obchodní partner
Výhoda plošné pokrytí celé ČR a SR
*osobní makléř v daném regionu*
financování nemovitostí*aktivní vyhledávaní klientů

Skype:veramitulenovakova

mob.:
.:608280563
.:608280563
e-mail:vera.novakova@avareality.cz tel.:491 547 215

Obec Žďár nad Metují
hledá provozovatele místního pohostinství na návsi – Žďárské hospody
K okamžitému pronájmu:
výčep, jídelna, plně vybavená kuchyně včetně nádobí, spotřebičů atd.
Požadujeme:
předchozí praxi v oboru, složení „kauce“ ve výši tří měsíčních nájmů
Měsíční nájem: dohodou
Bližší informace podá:
František Dostál – místostarosta obce – 606/276909, e-mail: f.dostal.zdar@seznam.cz
Kancelář obecního úřadu – tel. 491 541 142, e-mail: obec.zdarnm@tiscali.cz

3. Hraniční přechod Žďárky – Stroužný
Oznamujeme všem občanům, že dne 1. 6. 2007 byl trvale otevřen turistický hraniční
přechod Žďárky – Stroužný v Dolech u Žďárek. Tento přechod mohou využívat pěší, cyklisté
a v zimě lyžaři. Režim je stejný jako na přechodu v Machovské Lhotě, tj. v letním období od
8,00 hod. do 20.00 hod., v zimním období pak od 8.00 hod. do 18.00 hod. K překročení
hranice na tomto přechodu potřebujete buď občanský průkaz nebo cestovní pas.

4. Informace z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse na svém pracovním zasedání dne 7.6.2007 projednalo mimo jiné:
- úpravy hřiště u tělocvičny (z přidělené dotace);
- podmínky prodeje garsonky v čp. 118;
- záležitosti okolo rekonstrukce rybníka v Bělém;
- informace o průběhu založení DSO Lesy Policka;
Na veřejném zasedání dne 21.6.2007 v Nízké Srbské zastupitelstvo schválilo:
- závěrečný účet městyse za r. 2006;
- soubor rozpočtových opatření č. 1/2007;
- přijetí dotací od Královéhr. kraje;
- prodej pozemků v Bělém a zřízení věcného břemene (revitalizace Třeslice);
- prodej podílu městyse na byt. domě čp. 118 (garsonka) stávajícímu nájemníkovi;
- převedení přebytku hospodaření ZŠ Machov za r. 2006 do rezervního fondu a fondu
odměn ZŠ a MŠ Machov;
- připojení se městyse Machov ke „Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci“.

5.Dovolená MUDr. Maršíka
Oznamujeme všem občanům, že ordinace praktického lékaře MUDr. Maršíka v Machově
bude uzavřena z důvodu čerpání dovolené v těchto termínech:
- od 29. 6. do 13. 7.
- od 23. 7. do 3. 8.
V případě nutnosti je možno si vyžádat ošetření u zastupujících lékařů takto:
- od 29.6. do 13.7. u MUDr. Zemanové v ordinaci podniku Wikov v Hronově (bývalé
ČKD) – tel. 491 482 810,
- od 23.7. do 3.8. u MUDr. Prágera – zdravotní středisko Hronov – tel 491 483 307.

6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 30.5.2007 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem 1 127
obyvatel.V průběhu května 2007 se narodila
1 osoba.

Prosba na všechny spoluobčany - hřbitovy
Obracíme se na všechny naše spoluobčany s prosbou o dodržování určitých pravidel při
návštěvě hřbitovů našeho městyse. Jedná se zejména o zákaz vodění psů na hřbitovy, neboť
řada návštěvníků hřbitovů si stěžuje, že psi vykonávají svou potřebu u jejich hrobů. Není
rozhodně příjemné odklízet psí exkrementy či drhnout znečištěné náhrobky. S tím úzce
souvisí i zavírání vstupních bran, aby se žádný pes nemohl na hřbitov dostat.
Další prosba se týká zanechávání různých skleněných nádob za jednotlivými hroby. Když
pracovníci městyse sečou křovinořezem trávu, často struna rozbije sklenice položené v trávě
za hroby a střepy se pak těžko sbírají.

7.Kulturní a sportovní akce
Červenec - 1.7. – „Memoriál Josefa Svatoše“ – žákovský turnaj v kopané (začátek v 8 hodin)
- 6.7.- „Machovská kopačka“ – turnaj dle upravených pravidel malé kopané pro hráče
od 15 let – družstva 6+1 hráč, kopačky bez vyměnitelných kolíků, soupiska max. 10 hráčů. Přihlášky na tel.
604 144 025.
Srpen - 9.8. – 11.8. – „Lojzíkův Machov“ – 3. ročník divadelních představení (divadelní
soubor Černí Šviháci z Kostelce nad Orlicí)
– 16.8. – vystoupení komorního orchestru „Barocco Sempre Giovanne“ v kostele
Sv. Václava v Machově od 18,00 hod. (hudba mistrů evropského baroka
i klasicismu).
- 18.8. – IV. Podborský auto hifi tuning sraz v Nízké Srbské (pořádá M. Řehůřková).

8. Změna úředních hodin – Česká pojišťovna
Jednatelství České pojišťovny v Machově (kancelář v telocvičně) oznamuje všem
občanům, že úřední hodiny na tomto pracovišti budou pouze každé pondělí od 9,00 hod.
do 12,00 hod. a od 14,00 hod. do 17,00 hod.
Jan Koláčný

9.“Tour de Torpédo“
Spolek Nízkosrbských baronů a hospůdka „U Božky“ si Vás dovoluje pozvat na tradiční
cyklistický závod „Tour de Torpédo“. Závod se koná v sobotu 30. června 2007. Prezentace
závodníků je od 13 do 14 hodin, start závodu ihned po ukončení presentace. Na start se může
postavit každý, který se přihlásí k závodu, dosáhl 18 let, zaplatí startovní poplatek 50,- Kč.
Další podmínkou je start na kole s torpédem. Délka trasy je 5,7 Km. Startují 3 kategorie a to
v pořadí ženy, muži nad 50 let a mužici do 50 let. Dobová či jiná ústroj velice vítána.
A co vám nabízíme? Startujícím během závodu na trase občerstvení zdarma, silný sportovní
zážitek a v při vyhlášení výsledků věcný dar skoro pro všechny.
Všem přítomným dále vyhlášený nápoj „Poserse“. Pečený bůček se zeleninou na lorně,
pečené kuřecí čtvrtky a klobásy z udírny. K tomu se točí Gambrinus 10 a Primátor 12.
Pořád málo? Tak pokračujeme. V hospůdce se dále podávají klasická hotová jídla.
K tanci a poslechu do nočních hodin nám zahraje skupina TaM. Závod se koná za každého
počasí, neboť stan proti dešti bude postaven a hospůdku nafoukneme. Prostě mladí, staří,
velcí, malí - všichni si tu najdou své. (fotky z r. 2006 na www.tdt.estranky.cz). I.Š.

10. Kam se stavebním odpadem?
Co to vlastně je stavební odpad, jak vzniká a jakým způsobem ho lze likvidovat – to se
pokusíme objasnit v tomto článku.
STAVEBNÍ ODPAD (dle zákona o odpadech) je odpad vznikající při výstavbě a
demolicích staveb. Jedná se o všechny druhy odpadu vznikajícího při stavební činnosti, které
jsou v katalogu odpadů takto označeny (např. beton, cihly, tašky, keramika, střešní krytiny,
materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, kovy, izolační materiály, smíšený
demoliční odpad, ale i vytěžená zemina. Z definice je tedy patrné, že se nejedná o komunální
odpad, který lze odkládat do popelnic. Většinou ho také bývá větší množství.
Původce stavebního odpadu, t.j. osoba, která produkuje stavební odpad, je povinna tento
odpad třídit – sklo, plasty, kovy (lze likvidovat v rámci obecního systému), beton, cihly, tašky
... atd. a nabídnout jej k využití provozovateli zařízení na využití stavebního odpadu, který
provede jeho recyklaci. Netříděný stavební odpad je možné odstraňovat v souladu s předpisy
pouze na řízenou skládku odpadu.
Vzhledem k tomu, že naše obec se nachází v chráněné krajinné oblasti a v pásmu
hygienické ochrany podzemních vod, není žádoucí, aby byť i vytříděný a inertní stavební
odpad byl ukládán ve volné přírodě např. k vyrovnání terénních úprav, či úpravě cest.
Z výše uvedeného je zřejmé, že pro likvidaci stav. odpadu nám zbývají pouze 2 možnosti:
•
předání odpadu provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu - na území
okresu Náchod se bohužel žádné takové zařízení nenachází, nejbližší firmou, která se
touto činností zabývá je p. Stanislav Krejčí – recyklační deponie v Rychnově n.Kněž.,
tel. 603 531 521 (v provozu je pondělí – pátek od 7°° do 16°° a směsný demoliční
odpad zde lze odložit za cenu do 180,-Kč za tunu);
•
uložení odpadu na řízenou skládku – zde již je možností více.
Skládka Pod Haldou Rtyně v Podkrkonoší. Je v provozu v pracovní dny od 8°° do 16°° a
v sobotu od 8°° do 12°° hod. Za uložení 1 t vytříděných cihel , betonu nebo asfaltu zde
zaplatíte 357,-Kč, keramických výrobků 821,-Kč, nevytříděného stavebního a demoličního
odpadu 821,-Kč. Telefon na skládku je 499 787 106.
Skládka v Křovicích u Dobrušky.Tu provozuje f-ma Marius Pedersen, a.s.. provozní
doba je pouze v pracovní dny od 7°° do 1530 hodin. Stavební směsi betonu, cihel a tašek s
frakcí max. do 30 cm zde lze uložit za pouhých 119,-Kč, materiál s hrubší farkcí za 470,-Kč.
Tel. - 494 629 050.
Skládka společnosti Horní Labe, a.s. V Trutnově – Kryblicích je v provozu v pracovní
dny od 7°° do 1530 hod. A umístit zde lze pouze stavebjní směs betonu, cihel a tašek frakce
do 30 cm a to za cenu 297,-Kč. Netříděný stavební odpad je za cenu 830,-Kč.
Cihelny Stamp Miskolezy spol. s r.o.. Zde probíhá zavážení části provozovny
cihelny.Provozní doba je od 630 do 15°° hodin a 1 tunu hrubé (i armované) stavební suti zde
skládkují do 200,-Kč. Telefonní spojení – 491 453 111.
Pro dehtové lepenky a materiály obsahující azbest (například eternitové krytiny)
platí přísnější předpisy. V současné době tento odpad lze skládkovat pouze ve firmě A.S.A.
HP, spol. s r.o. v Lodíně u Nechanic – tel. 495 800 281. Uložení 1 tuny odpadu zde vyjde
zhruba za 1.200,-Kč.
Přepravu odpadu by měla provádět osoba, která má oprávnění k nakládání s odpady, např.
firma Marius Pedersen, a.s.. Nejjednodušší je domluvit se na likvidaci odpadu se stavební
firmou, která u Vás stavební práce provádí.
ÚM
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