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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou více než třetinu letošního roku a za tak dlouhé období již se dá alespoň
přibližně předvídat, jak si náš městys stojí z pohledu dodržování rozpočtované výše příjmů i
výdajů našeho rozpočtu. Za tuto část roku se celkem dařilo dodržovat rozpočtovou kázeň a jak
příjmy, tak i výdaje městyse se pohybují na celkem příznivé úrovni. Z tohoto pohledu by se
mohlo zdát, že nám z pohledu financování obce nehrozí žádné nebezpečí. Po několika
jednáních, která jsem absolvoval v uplynulých dnech za účasti řady poslanců či pracovníků
ministerstva financí, je však opak pravdou. Důvodem je velice nepříznivá situace ve výběru
sdílených daní, jejichž přerozdělování je hlavním zdrojem příjmů měst a obcí. Podle
posledních odhadů MF ČR tak příjmy obcí ze sdílených daní nedosáhnou ani loňské úrovně,
naopak se předpokládá jejich pokles o 3 až 5 procent. Reálný propad příjmů našeho rozpočtu
by tak mohl činit až 400 tis. Kč, což je částka, kterou bude jen těžko možné nahradit jinými
příjmy. Čekají nás tak s největší pravděpodobností složité výpočty a rozhodování, na jakých
výdajích uvedené prostředky ušetříme. Důvodem této situace je slabý výběr DPH, který se
pohybuje na 96 % loňské skutečnosti a zejména pak doslova tragická situace při výběru daně
z příjmu fyzických osob z daňových přiznání. Zde došlo celostátně k situaci, že stát namísto
výběru daně musí naopak vracet 4,5 miliardy Kč jakožto vratky uhrazených záloh. Protože i
ze zaplacených záloh od poplatníků dostávaly obce část daňových příjmů, musí nyní tyto
prostředky vrátit státu. Řešením bude krácení příjmů z jiných daní, např. z DPH.
V následujících dvou měsících se tak očekává veliký pokles reálných příjmů měst a obcí ze
sdílených celostátních daní. Nám nezbude nic jiného, než se s touto situací vypořádat a ušetřit
finanční prostředky z některých výdajových kapitol našeho rozpočtu. V souvislosti s dalším
financováním městyse ještě připomínám, že stále není znám rozsudek ve věci našeho sporu se
SFŽP ČR o 18,5 mil. Kč úroků a bylo by v této situaci velice nepříjemné, kdybychom spor
u nejvyššího soudu v Brně prohráli a museli úroky splácet.
Pokud jde o naplánované investiční akce na letošní rok, některé jsou již v běhu a budeme
se je snažit zdárně dokončit. V uplynulých dnech skončil termín pro podávání nabídek na
rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. Svoji nabídku zaslalo 11 firem a v průběhu května
z nich bude vybrána firma, která nejlépe splňuje naši představu o rekonstrukci osvětlení obce,
ať už jde o cenu, nebo o kvalitu nabízených svítidel. Vyměněno by mělo být přibližně 100
svítidel včetně výložníků a objímek na sloupech.
Firmou Šindlár s.r.o. byla dokončena Studie proveditelnosti protipovodňových opatření
na vodním toku Židovka. Nyní proběhnou jednání s firmou Povodí Labe, jak v uvedené
záležitosti pokračovat. Naší snahou samozřejmě bude, aby Povodí Labe zařadilo realizaci této
akce do svých investičních plánů ještě v současném programovacím období EU do roku 2013,
kdy jsou na podobné projekty k dispozici evropské peníze.
V tomto měsíci jsme rovněž uzavřeli Smlouvu o dílo na rekonstrukci autobusové
zastávky v Nízké Srbské. K samotné realizaci by mělo dojít v letních měsících, montážní
práce bude provádět Zámečnictví Martin Šedek z Machova.
Pokud jde o další investiční záměr – asfaltování místní komunikace „Na Záduší“, bude
co nejrychleji vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavebních prací tak, aby se vše stihlo
do podzimních měsíců.
Ze sdělovacích prostředků jistě většina z Vás již zaznamenala snahy naší vlády omezit
financování regionální osobní přepravy, a to jak železniční, tak i autobusové. V tomto měsíci
nás společnost OREDO seznámila s výčtem autobusových spojů, které navrhuje ke zrušení či
omezení k datu 12. 6. 2011. Machova se naštěstí netýká úplné zrušení žádné autobusové
linky, přesto dojde k omezení u čtyř spojů mezi Machovem a Policí nad Metují. Jedná se o
následující spoje:

•
•
•
•
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33

linka 640106, spoj 1, CDS, 05 Police nad Metují, aut. st. – 05 Machov, Lhota,
37
00
linka 640106, spoj 8, CDS, 05 Machov, Lhota – 06 Police nad Metují, aut. st.,
45
09
linka 640106, spoj 17, CDS, 13 Police nad Metují, aut. st. – 14 Machov, Lhota,
17
40
linka 640106, spoj 24, CDS, 14 Machov, Lhota – 14 Police nad Metují, aut. st.

Tyto linky byly provozovány v pracovních dnech, nyní dojde k omezení na pracovní dny,
které jsou zároveň dny školního vyučování. Prakticky to znamená, že uvedené linky nebudou
provozovány v červenci a srpnu. Důvodem je malá vytíženost linek, kdy je využívalo
v průměru méně než pět cestujících denně.
V průběhu května jsem se rovněž zúčastnil několika jednání na krajské úrovni. Dne 12.5.
se uskutečnilo celokrajské setkání starostů, místostarostů a členů samosprávy. Machov zde
byl kromě mne zastoupen i místostarostou panem Šulcem a zastupitelkou paní Hofmanovou.
Jedním ze stěžejních bodů jednání byla přednáška ředitele odboru pro místní správu na
ministerstvu financí pana Zikla, který nás seznámil s pohledem MF ČR na oblast financování
obcí a měst a s jejich názorem na navrhovanou změnu zákona o Rozpočtovém určení daní.
Další dvě jednání jsem absolvoval dne 17.5. v Hradci Králové. Nejprve zde proběhlo jednání
krajské organizace Sdružení místních samospráv, jejíž je městys Machov členem. Poté
následoval krajský sněm hnutí Starostové a nezávislí. Zde vystoupili s rozsáhlými projevy
poslanci Parlamentu ČR pan Polčák a pan Cogan. Hlavními body bylo opět financování měst
a obcí, práce na zákoně o rozpočtovém určení daní, problematika přímé volby starostů,
příprava krajských voleb 2012, spolupráce hnutí STAN s jednotlivými ministerstvy a řada
dalších otázek vztahujících se k obecní samosprávě i státní správě v obcích a městech.
V sobotu 21. 5. se uskutečnila slavnostní schůze ke 130 letům založení SDH Nízká
Srbská. Městys Machov zde oficiálně reprezentovali místostarosta pan Šulc a zastupitelé pan
ing. Notek a pan Gross. Za sebe bych chtěl alespoň touto formou popřát hasičům v Nízké
Srbské hodně úspěchů do dalších let činnosti, širokou členskou základnu a co nejméně požárů
a jiných živelných pohrom. A rovněž bych chtěl poděkovat za velice dobrou spolupráci
s vedením městyse v uplynulých letech.

2. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 9. 5. se uskutečnila další pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu bylo
např..:
- projednání změn dokumentace a další postup prací pro vydání územního rozhodnutí
pro akci „Odkanalizování Machovské Lhoty a dalších částí Machova a Nízké Srbské“,
- informace o vývoji jednání ve věci návrhu ministerstva na rušení matričních úřadů
v některých obcích,
- projednání návrhu OREDO na omezení některých autobusových linek týkajících se
naší obce,
- schválení odprodeje požární cisterny ASC 16 706 RTH (SDH Machovská Lhota),
- žádost ZŠ Machov o finanční podporu na uspořádání Dětského dne,
- informace o oslavách 130 let založení SDH Nízká Srbská,
- nabídka na uspořádání jednoho koncertu v Machově v rámci Českého varhanního
festivalu, informace o podzimním koncertu Barocco Sempre Giovane v Machově,
- žádost M. Kučerové o souhlas se stavebními úpravami RD,
- postup prací při řešení majetkových nesrovnalostí v zastavěném území Bělého,
- návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci autobusové zastávky v Nízké Srbské a další.

3. Svoz velkoobjemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz velkoobjemných odpadů
Kdy : v sobotu 4. června 2011
Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ................................7,30 – 7,50 hod.
- pod Hubkovými................................. 7,55 – 8,15 hod.
Machov – proti Lokvencovým (u obecních garáží) ......... 8,20 – 8,40 hod.
- na náměstí ...................................................... 8,45 – 9,15 hod.
Machovská Lhota – u hasičské zbrojnice ......................... 9,20 – 10,10 hod.
Bělý – u bývalé váhy ....................................................... 10,20 – 10,40 hod.
Předmět svozu : - velkoobjemný odpad:

- nábytek
 matrace
 linolea
 koberce
 dřevotříska
 kočárky, objemné hračky
 sportovní potřeby (lyže…)
Další podmínky : - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů, tj. ti, kteří
řádně platí poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je
svoz bezplatný !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně,
ponechání odpadu na veřejném prostranství bez osobního dohledu je
nepřípustné !!!!!!!!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!
Úřad městyse Machov

4. Tour de Torpedo 2011
Spolek Nízkosrbských baronů si Vás, tak jako každý rok, dovoluje pozvat na již 15. ročník
cyklistického recesistického závodu Tour de Torpédo, který se uskuteční opět poslední sobotu v
červnu, tj. 25. června 2011. Konat se bude dle tradice v areálu U Božky v Nízké Srbské. Chybět
nebude nic z toho, na co jste již zvyklý: pečený bůček na lorně, pečená kuřecí stehna, klobásy z
udírny, bohatá domácí kuchyně uvnitř hospůdky a již také tradiční nápoj „poserse“. K příjemnému
pozávodnímu posezení, ale i k tanci zahraje hudba ELKA.
Program :
Dětské Torpédo (CHASA) - cyklistická soutěž pro děti s dvěma kategoriemi a to první kategorie
1.- 4. třída ZŠ a druhá kategorie 5.-9. třída ZŠ s okruhem kolem naší hospůdky. Prezentace je od 9:00
do 9:45 hodin a start je v 10:00 hod. Startuje se jednotlivě. Občerstvovací stanice zajištěna. Kolo pro
první kategorii bez omezení. Dobová ústroj vítána. Podmínky účasti : cyklistická přilba, v kategorii 1.4. tř. ZŠ nutný doprovod osoby starší 18 let, kategorie 5.-9. tř ZŠ kolo s torpédem, startovné pro obě
kategorie zdarma

Tour de Torpédo - hlavní závod - prezentace od 13 do 14 hodin. Start jednotlivých kategorií od
14:15 hodin. Okruh klasický s občerstvovací stanicí. Kategorie ženy, muži do 49 let a muži nad 50 let
včetně. Dobová ústroj vítána. Podmínky účasti : věk 18 let a více, kolo s torpédem, startovné 50,- Kč.
Každý účastník závodu obdrží občerstvovací nápoj na občerstvovací stanici zdarma, pamětní list a
pokud bude mít štěstí i malou cenu (zatím vždy obdržel každý účastník, pokud si byl pro tuto cenu
schopen dojít).
Závodu se může zúčastnit každý, kdo splní podmínky startu. Jste všichni srdečně zváni, buď jako
startující, nebo se jen podívat, jak to všechno dopadne. V roce 2010 bylo celkem 179 startujících v
hlavním závodě a 18 dětí v dopoledním závodě.
Těšíme se na každého návštěvníka akce a již předem přejeme Všem zúčastněným příjemnou
zábavu.
Plno doplňujících informací, fotografií a statistik naleznete na internetových stránkách
www.baroni.estranky.cz

5. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle dostupné evidence úřadu městyse k 30. 4. 2011 bylo v Machově hlášeno k trvalému
2 osoby,
pobytu celkem 1 096 obyvatel. V průběhu měsíce dubna: - se odhlásily
- zemřel
1 občan,
- narodil se
1 občánek.

Dovolená MUDr. Maršíka
Obvodní lékař MUDr. Maršík oznamuje, že ordinace v Machově bude uzavřena
z důvodu čerpání dovolené ve dnech 1. – 15. 7. a v dalším měsíci 15. – 26. 8. 2011. V těchto
termínech zastupuje MUDr. Zemanová ve firmě Wikov v Hronově.

6. Kulturní a sportovní akce
Květen: 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.
Červen: 1.6. – Od pípy k pípě, TJ Spartak Police, start v 18 hod. od hostince Krčma,
1.6. – Čertova nevěsta – kino Police v 17 hod, pohádka Zdeňka Trošky,
4.6. – Soutěž o pohár starosty okrsku BOR a SDH NS, hřiště Nízká Srbská,
4.6. – NANOVOR, taneční zábava na hřišti v Nízké Srbské, SDH N. Srbská,
11.6. – Hasičská soutěž + taneční zábava u rybníka v Bělém, SDH Bělý,
12.6. – položení základního kamene nové kapličky v Suchém Dole, 15 hod,
doprovodný program – Skotští dudáci,
18.6. – Přes machovské vršky – turistický pochod a Nordic walking, BKL Machov,
18.6. – Koncert v kostele v Polici n.M. věnovaný Hanuši Wihanovi, 19 hod.,
25.6. – Tour de Torpédo – netradiční cyklistický závod, Nízkosrbský Baroni,
28.6. – Běh z Police do Police, pořádá DSO Policko,

7. Stomatologická pohotovost v červnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červnu 2011 – vždy v době od
9,00 hod. do 11,00 hod.:
- 4. - 5. 6. MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují, 491 541 654, 602 333 452,

-

11.-12. 6. MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police n.M., 602 304 594,
18.-19. 6. MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí, 491 582 381,
25.-26. 6. Dent. Ogriščenko, Veba Broumov-Olivětín, tel. 491 502 425.

8. 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.
O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43 procent
případů celá rodina. O způsobu likvidace „vysloužilců“ se ale tento „kolektivní orgán“ radí jen ve 28
% případů. Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle zjištění
výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz.
A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let se českým domácnostem peníze nevydělávaly
právě snadno, což ukazuje prodlužování doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na
to, že na trhu jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější a úspornější. Možná tak ubylo i času, který mohou
ekonomicky aktivní lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti
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? S tím, jak
roste informovanost o celém systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, ale také stoupají
nároky Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy například ukazují, že o celé
desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním
elektrospotřebičem na sběrné místo. Malé spotřebiče, jako třeba fény, jsou obyvatelé ochotni dopravit
průměrně na vzdálenost 1417 metrů, velké na 1475 metrů. Společnost ELEKTROWIN a.s.
vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit s
průměrnou dostupností 3 900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých
žije přes 93 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí
a u prodejců elektrozařízení.

9. Inzerce
P r o n a j m u g a r á ž - dlouhodobě, u náměstí v Machově
Podmínky pronájmu dohodou – tel. 605 020 614

DSO Lesy Policka ve spolupráci s městysem Machov
nabízí zapůjčení
ŠTĚPKOVAČE Eliet Major
benzínový motor 6,6 kW, průchozí otvor 5 cm
Sazba za každý den zapůjčení 100,- Kč
Bližší informace a objednávky zapůjčení na úřadu městyse Machov.

10. Ukončení analogového vysílání ČT v Machově k 30.6.2011
Vážení televizní diváci
jménem České televize si Vás dovoluji informovat o dalším postupu při vypínání analogového zemského
vysílání. Na konci června ČT vypne 9 analogových vysílačů velkého výkonu a 174 analogových vysílačů
malého výkonu. Jedním z nich je i ten ve Vašem městysu.
Ve čtvrtek 30. června 2011 v pozdních večerních hodinách ukončí řádný provoz analogový
dokrývač ČT1 Machov (35. kanál). Jeho vysílání bude od 23. týdne označené piktogramem (symbol
v podobě čtyř čtverečků v pravém spodním rohu obrazovky), vedle něhož se bude průběžně objevovat
také textová lišta s bližšími informacemi. Podle těchto grafických prvků velnutých přímo do obrazu
diváci snadno poznají, že přijímají signál z vysílače, jehož vypnutí se blíží.
Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize – multiplexem veřejné služby se všemi čtyřmi
programy ČT – v územní oblasti Trutnov, kam Váš městys patří, zajišťují vysílače velkého výkonu
Liberec – Ještěd (43. kanál), Trutnov – Černá hora (40. kanál) a Pardubice – Krásné (32. kanál).
Příjem programů ČT v komplikovaných lokalitách umožňuje satelitní digitální vysílání – kdekoliv v
České republice je bezplatně k dispozici vysílání všech čtyř programů České televize z družice
Astra 3A a distribuce ČT HD z družice Astra 3B (pozice 23,5° východn ě, platformy CS Link a SkyLink).
Z družice Astra 3A jsou dostupné i regionální mutace zpravodajských pořadů České televize
pro severní a jižní Moravu na ČT1. Více na stránkách internetového speciálu www.digict.cz
v rubrikách Digitální satelitní vysílání DVB-S a Příjem regionálního vysílání.
Další informace o digitalizaci České televize ve zpravodajství ČT, v teletextu ČT1 od strany 650, na
www.digict.cz i v Diváckém centru ČT – horká linka digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7:30 do 20:00 hodin).
Štěpán Janda, redaktor ČESKÁ TELEVIZE, Tiskový útvar

11. Přes machovské vršky – 3. ročník tur. pochodu a Nordic Walking
Borský klub lyžařů Machov pořádá pro příznivce pěkných procházek 3.ročník pochodu Přes
machovské vršky na 10 km. Pochod se uskuteční v sobotu 18.června 2011 a to i s pomocí holí Nordic Walking. Pro ty, kteří rádi spěchají, je tu i kategorie závodníků v Nordic Walking.
Po prezentaci před hospodou U Hubků na náměstí účastníci pochodu startují průběžně mezi 8. až 9.
hodinou. Závod v Nordic Walking vyběhne společně v 9.00 hodin. Časový limit je do 13 hodin
v místě startu. Každý účastník obdrží po ukončení pochodu pamětní medaili. Trasa vede po
turistických cestách přírodou v okolí Machova, kde můžeš stokrát projít a stále objevuješ něco nového,
krásného.
Srdečně Vás zveme k návštěvě Machova a ke krásnému putování v jeho okolí.
Borský klub lyžařů Machov
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