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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
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) *

1. Informace starosty
Koncem října svolal MěÚ Náchod schůzku s cílem připravit projekt budování
cyklostezek na Náchodsku s využitím prostředků EU. Tohoto jednání jsem se zúčastnil jako
zástupce DSO Policko. Zástupci Náchoda zde navrhli mimo jiné i vybudování cyklostezky
z Hronova na Mýto souběžně se silnicí na Broumov, přičemž obcí sdružených v DSO Policko
by se týkala finanční spoluúčast na vybudování trasy Kozinek – Mýto s rozpočtem asi 2,5 mil.
Kč. Tato záležitost nyní bude projednána v zastupitelstvech jednotlivých obcí a do konce roku
bude rozhodnuto o případném budování trasy. Z pohledu Machova by se jednalo o finanční
příspěvek ve výši přibližně 30 tis. Kč.
7. listopadu jsem se zúčastnil společně s místostarostou Machova p. Šulcem a místostarostou Náchoda p. Rohulánem dalšího jednání na ředitelství národního parku Stolové hory o
definitivní podobě nově navržených turistických tras přes hranice v oblasti pod Borem.
Bylo dohodnuto doznačení 7 nových úseků turistických cest na české i polské straně, které
budou nyní zaneseny do turistických map a na jaře vyznačeny v terénu. Následně byla tato
záležitost ještě projednána na CHKO Broumovsko, kde jsme již také získali souhlas.
8. listopadu proběhla dvě jednání dobrovolných svazků obcí, jejichž je Machov členem:
- na DSO Lesy Policka byl projednán rozpočtový výhled na 4 roky, bylo rozhodnuto o vrácení
finančních prostředků zakladatelským obcím (Machovu 100 tis. Kč) a bylo rozhodnuto o
pronájmu složiště dřeva vytěženého v našich lesích. Dřevo se bude soustřeďovat na nádraží
ČD v České Metuji.
- DSO Policko se pak zabýval spoluúčastí na budování cyklotras, zápůjčkou rozhlasu v Bělém
městysu Machov a byl rovněž schválen příspěvek DSO na značení turist. tras pod Borem.
14. listopadu proběhla na úřadu městyse schůzka zástupců všech tří hasičských sborů
působících v rámci naší obce. Hlavním bodem jednání bylo navržení kandidáta na funkci
velitele jednotky požární ochrany v Machově, neboť pan Ivo Šulc v této funkci ke konci
letošního roku končí. Ze dvou navržených kandidátů (p. Hejnyš, p. Ducháč) nakonec získal
větší podporu p. Jan Ducháč.
Dne 22. 11. se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva ve Lhotě „U Lidmanů“ za
rekordní účasti přibližně 50 občanů. Velmi mě potěšil zájem spoluobčanů o obecní záležitosti
a doufám, že v podobném duchu se budou odbývat i další veřejné zasedání.
Začátkem listopadu byl na úřadu městyse zahájen kurs výuky polského jazyka, na který
se nakonec přihlásilo 14 zájemců. Lektorkou je p. Hrubá z Bukovice, která má bohaté
zkušenosti jak s překladatelskou činností, tak i s výukou polštiny i češtiny v Polsku.
V závěru měsíce se podařilo získat další dotaci do našeho rozpočtu – tentokrát jsme
získali 50 tis. Kč na vybavení pracoviště Czech point na úřadu městyse. Toto pracoviště bude
sloužit k již dříve avizovanému vydávání výpisů z katastru nemovitostí a výpisů z obchodního
rejstříku přímo na machovském úřadě.
V průběhu listopadu proběhly v Obecním domě dvě zdařilé kulturní akce. Koncertu
Michala Pavlíčka a hostů se zůčastnilo 630 platících diváků, kteří byli vesměs velmi
spokojeni s atmosférou i s úrovní koncertu. Pro zájemce tohoto žánru připomínám, že kolem
10. května 2008 se plánuje další vystoupení Kamila Střihavky v Machově. Další zdařilou akcí
byla přednáška o cestě po USA na kolech, které se zúčastnilo přibližně 60 posluchačů.
V měsíci listopadu bylo rovněž završeno úsilí o schválení změn v zákoně o rozpočtovém
určení daní. Na tomto úspěchu se velkou měrou podílela i tzv. zlínská výzva, do níž se
Machov aktivně zapojil. Ve svém důsledku to znamená, že dle neoficiálních propočtů by
mohl daňový příjem našeho městyse vzrůst v roce 2008 o 983 tis. Kč. S ohledem na
skutečnost, že v příštím roce musíme splatit 4,5 mil. Kč z našich dluhů v souvislosti
s výstavbou ČOV a kanalizace, je to pro Machov jedno z životně důležitých rozhodnutí.
Závěrem bych chtěl upozornit občany na další rozhodnutí vlády, a to na vstup ČR
do tzv. Schengenského prostoru již 21. prosince 2007. Znamená to, že od tohoto data je

možno přecházet státní hranici i mimo vyznačené hraniční přechody, pokud tomu nebrání jiná
omezení (např. vstup na soukromé pozemky, vstup na území národního parku na polské straně
apod.). Podmínkou i nadále zůstává mít u sebe platný doklad umožňující překročení hranice,
což je občanský průkaz, cestovní pas, ale i cest. pas pro psa atd. Dle posledních informací
polských orgánů budou probíhat kontroly těchto dokladů a ředitelství národního parku chystá
rovněž zpřísnění kontrol zaměřených na dodržování podmínky, že se návštěvníci parku
mohou pohybovat pouze po značených turistických trasách.

2. Placená inzerce

Prodej krocanů
Nabízíme k prodeji krůty a krocany o váze od 13 kg do 22 kg. Drůbež je zabitá,
oškubaná a vykuchaná. Cena je 60,- Kč/kg + 120,- Kč/ks za oškubání, vykuchání a dovoz na
místo dle dohody. Objednávky u p. Klapala na tel. číslech 494 662 148 a 603 455 521.

Nabídka motorky
Prodám elektrický skútr – téměř nový, levně – cena dohodou. Nosnost do 80 kg.
Zájemci volejte tel. číslo 491 547 206 – p. Ševců.

3. Změny v organizaci lékařské pohotovosti
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání v září 2007
transformaci LSPP pro dospělé do nové podoby lékařských pohotovostí. S účinností od 1. 10.
2007 přešlo zajišťování lékařské pohotovosti ze Zdravotnické záchranné služby na oblastní
nemocnice, v našem případě tedy na oblastní nemocnici v Náchodě. Tato nemocnice bude
provozovat lékařskou pohotovost ve stávajících prostorách dospělé LSPP (boční vchod
z Purkyňovy ulice – u vchodu do transfúzního oddělení) – telefonické spojení na pohotovost
je 491 601 208. Ordinační doba: soboty, neděle a svátky od 8,00 hod. do 20,00 hod.
Mimo uvedenou dobu informace 24 hodin denně na tel. č. 841 155 155.
Uvedeným rozhodnutím byla zároveň zrušena lékařská pohotovost v nemocnici
Broumov – zde je v provozu 24 hodin denně interní a chirurgická ambulance.

Provoz dětské pohotovosti v horním areálu nemocnice Náchod je beze změn – telefonní
spojení 491 601 771, ordinační hodiny pondělí až pátek 16,00 – 22,00 hod., soboty, neděle
a svátky od 8,00 hod. do 22,00 hod.

4. Informace z jednání zastupitelstva
Ve dnech 25.10. a 8.11. 2007 se uskutečnila pravidelná pracovní zasedání zastupitelstva
městyse Machov. Projednány byly mimo jiné následující záležitosti:
- zapůjčení prostor obřadní síně pro účely uspořádání výstavy k 60. výročí
vzniku organizovaného závodního lyžování v Machově;
- situace v oblasti daňových příjmů a vývoj v kauze oddlužení městyse;
- zrušení dobrovolného svazku obcí pro plynofikaci Broumovska;
- zajištění pořadatelské služby v souvislosti s koncertem M. Pavlíčka;
- dopad změn zákona o rozpočtovém určení daní na městys Machov;
- návrh provozních řádů tělocvičny a venkovního hřiště;
- žádosti o veřejnou finanční podporu místní organizace včelařů a oddílu kopané;
- informace o projednávání nových turistických tras pod Borem s orgány ochrany přírody;
- záměr sdružení finančních prostředků na výstavbu cyklostezky z Hronova na Mýto;
- bylo rozhodnuto využít prostředky získané za prodej staré rozhlasové ústředny na nákup
další části bezdrátového místního rozhlasu pro oblast u hřbitova.
Zastupitelstvo městyse na svém veřejném zasedání dne 22.11. ve Lhotě „U Lidmanů“
schválilo tyto záležitosti:
- soubor rozpočtových opatření č. 3 na rok 2007;
- zánik Dobrovolného svazku měst a obcí pro plynofikaci CHKO Broumovsko;
- prodej obecních bytů v č.p. 1 Machov a v č.p. 95 Nízká Srbská dle navržených podmínek;
- prodej části p.č. 918 v k.ú. Machov p. Jakubcovi, Trutnov;
- záměr odkupu pozemku p.č. 625 v k.ú. Machovská Lhota od vlastníka do majetku městyse;
- nařízení městyse č.1/2007 o provádění zimní údržby na místních komunikacích;
- povodňový plán městyse Machov;
- provozní řád tělocvičny a provozní řád venkovního hřiště u tělocvičny;
- smlouvu o výpůjčce zařízení bezdrátového rozhlasu v Bělém od DSO Policko;
- úhradu nákladů spojených s výměnou oken v obecním bytě;
- smlouvu s firmou Šindlár s.r.o. na vypracování projektové dokumentace dalších částí
kanalizace v obci (pro územní rozhodnutí);
- poskytnutí veřejné finanční podpory oddílu kopané TJ Jiskra Machov na nákup sítí.
Dále byly projednány podněty občanů ve věci dopravního značení na místních komunikacích,
k režimu veřejného osvětlení ve Lhotě za Hejnyšovými, žádost o pronájem tělocvičny na
volejbalový vánoční turnaj, nabídka na uspořádání divadelního představení a jiné záležitosti.

5. Otevření chirurgické ambulance v Polici n. Met.
Oznamujeme všem občanům, že od listopadu 2007 mohou využívat nové otevřené
zdravotnické zařízení v Polici nad Metují – chirurgickou ambulanci MUDr. Kanzouriho,
kterou se podařilo zprovoznit díky úsilí MěÚ v Polici nad Metují za podpory všech obcí DSO
Policko, jehož je Machov rovněž členem. Ambulance sídlí na zdravotním středisku v Polici
a ordinační doba je každé pondělí od 8,00 do 15,00 hod. a v prosinci 2007 dále navíc
v těchto termínech: 7.12., 12.-13.12. a 21.12. Ordinační doba na vánoce bude ještě upřesněna.

6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 30.10.2007 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem 1 131
obyvatel.V průběhu října 2007: se přihlásily
3 osoby
se narodily
3 osoby
se odhlásila
1 osoba.

Společenská kronika
Na začátku listopadu oslavila významné životní jubileum paní Ladislava Kerhartová
z Machovské Lhoty – dožila se hezkého kulatého výročí 80 let. Jménem zastupitelstva
městyse i všech spoluobčanů jí gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
V neděli 11. listopadu 2007 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání občánků.
Členka zastupitelstva Ivana Doležalová společně s matrikářkou Ladou Krbovou slavnostně
přivítaly mezi naše spoluobčany tyto občánky:
- Lucii Bitnarovou rodičů Luboše Bitnara a Jitky Pejskarové,
- Nelu Peškovou rodičů Martina a Martiny Peškových,
- Barboru Šrůtkovou rodičů Davida a Moniky Šrůtkových,
- Dianu Mikešovou rodičů Karla a Diany Mikešových,
- Anežku Rückerovou rodičů Pavla a Terezy Rückerových.

Výměna občanských průkazů a řidičských průkazů
Upozorňujeme znovu všechny občany na blížící se konečný termín pro výměnu
občanských a řidičských průkazů do 31. 12. 2007. V tomto termínu končí platnost
občanských průkazů vydaných do 31.12.1998 (i těch s vyznačenou platností „bez omezení“)
s výjimkou občanů narozených před 1.1.1936. Ve stejném termínu je nutno vyměnit řidičské
průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993.

Tísňové volání na linku 112
Na tísňovou linku 112 lze volat v případě jakéhokoliv ohrožení – spojuje Hasičský
záchranný sbor, Policii ČR i zdravotnickou záchrannou službu. Tato linka funguje ze všech
pevných i mobilních sítí – funguje dokonce i z mobilů bez SIM karty a bez kreditu.
Operátoři hovoří česky, anglicky a německy (s další podporou i v jiných jazycích). Operátoři
jsou schopni po zavolání identifikovat polohu volaného v terénu či adresu volání z pevné sítě.
Toto je důležité, když se člověk např. ztratí v horském terénu apod.

7.Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 4.12. – kino Police – český horor Šílení (rež. Jan Švankmajer) – 19,30 hod.
8.12. – vernisáž výstavy k 60. výročí organizovaného závodního lyžování
v Machově – obřadní síň úřadu městyse Machov – 19,00 hod.
11.12. – kino Police – česká komedie Gympl (rež. Tomáš Vorel) – 19,30 hod.
22.12. – Vánoční koncert Václava Hybše a Naďi Urbánkové – divadlo Police
24.12. – tradiční štědrovečerní vytrubování – před úřadem městyse Machov
26.12. – vánoční volejbalový turnaj – tělocvična Machov od 8,00 hod.
29.12. – Báječná léta pod psa – divadlo Police n. Met. – hraje divadelní spolek
Kollár Police n. Met. – v 19,30 hod.

8. Poděkování lyžařského oddílu TJ Spartak Police

9. Sdělení VAK a.s. Náchod
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod vyhlašuje nové ceny
vodného a stočného (včetně DPH 9 %) s platností od 1.1.2008 takto:
vodné
26,93 Kč/m3
stočné s ČOV
22,63 Kč/m3
stočné bez ČOV
7,68 Kč/m3.
Důvodem změny cen jsou dle sdělení VAK zvýšené náklady na energie a náklady na obnovu
a rekonstrukci zařízení. Fakturace za období přecházející přes 1.1.2008 bude provedena
poměrem doby staré a nové ceny, případně je možno nahlásit stav vodoměru k 1.1.2008
na provozní středisko VAKu. S kalkulací ceny je možno se seznámit v sídle společnosti nebo
na internetu www.vakna.cz.
K uvedené problematice dodáváme, že zastupitelstvo městyse Machov ani pro rok 2008
zatím nepočítá se zavedením stočného v Machově. Každý si tedy může spočítat, kolik ročně
ušetří díky tomuto rozhodnutí. Na druhou stranu je nutno si uvědomit, že provoz ČOV
v Machově i případné investice do kanalizační sítě zatím plně hradí městys ze svého rozpočtu
a budoucnost ukáže, zda je toto pro náš rozpočet únosné, či zda vybírání stočného bude
zavedeno alespoň ve výši, která by pokryla nejnutnější náklady provozu ČOV a kanalizace.

10. Oslavy výročí začátků lyžování v Machově
Borský klub lyžařů pořádá dne 8. 12. 2007 v Obecním domě v Machově oslavy 100 let
začátků lyžování a 60 let závodního lyžování v Machově. Od 19 hodin bude vernisáž výstavy
v prostorách sídla úřadu městyse Machov a od 20 hodin slavnostní zasedání na sále Obecního
domu. Potom již bude následovat zábava s country skupinou. Výstavu historických fotografií
bude pak možno navštívit až do vánoc, a to od 9. do 22. 12. v následujících hodinách:
- pondělí a středa 13,00 – 16,00 hod.
- soboty a neděle
9,00 – 12,00 hod, 13,00 – 16,00 hod.
Všichni přátelé lyžování jsou srdečně zváni.
BKL Machov

11. Vánoční besídka ZŠ a MŠ Machov
Vážení občané,
žáci a učitelé Základní školy a Mateřské školy Machov Vás srdečně zvou na Vánoční
besídku, která se uskuteční dne 13. 12. 2007 od 16 .00 hodin ve sboru CČSH
Program: 1. Vánoce u nás a u našich sousedů, žáci 2. stupně
2. Zpíváme, recitujeme koledy a básničky o zimě a o Vánocích, žáci 1. stupně
3. České, polské, německé a anglické vánoční koledy v podání žáků ZŠ pod
vedením pí učitelky A. Laslettové
4. Taneční vystoupení malých tanečnic před školou + něco na zahřátí
Před i po vánoční besídce si budete moci zakoupit drobné vánoční dekorativní předměty
Pokud se s některými z Vás nesejdeme na besídce, přejeme Vám klidné svátky a pevné
zdraví v roce 2008.
Žáci a učitelé ZŠ Machov

12. Recepty od machovských včelařů
Nastala zima a proto Vám machovští včelaři posílají několik receptů pro zdraví:
Horký nápoj s medem
2 žloutky, 4 lžíce medu, 2 lžíce citronové šťávy, 400 ml šípkového čaje
Žloutky s medem a citronovou šťávou rozšleháme, v horké vodní lázni zahřejeme,
zalijeme horkým čajem, rozdělíme do sklenic a ihned podáváme.
Ovocný salát s medem a ořechy
2 jablka, 2 hrušky, 1 pomeranč, 1 banán, ořechy podle chuti
Zálivka: šťáva z citronu, 2 lžíce medu, 2 lžíce rumu
Citronovou šťávu dobře promícháme s medem, popřípadě s rumem. Oloupaná jablka,
hrušky a banán nakrájíme na plátky, oloupaný a blány zbavený pomeranč na kostičky. Dobře
promícháme, zalijeme zálivkou a v chladu necháme rozležet. Ořechová jádra posekáme a na
suché pánvi trochu opražíme. Salát rozdělíme do mističek a posypeme ořechy.
Posilující čaj
1 lžíci citronové šťávy zalijeme 100 ml meruňkové šťávy. Připravíme 150 ml čaje ze směsi
meduňky a mateřídoušky a vmícháme do něj 1 lžíci medu. Obě tekutiny smícháme a můžeme
podávat jak teplé, tak i studené.
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