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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 středu
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

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
začátkem měsíce proběhly i v Machově, tak jako na celém území EU, volby do
Evropského parlamentu. Z celkového počtu 929 zapsaných voličů v Machově se zde voleb
zúčastnilo 266 voličů, tedy necelých 29 %. Výsledky voleb v našem machovském okrsku
uvádím pro informaci v další části dnešního Zpravodaje.
Dne 17.6. uspořádal úřad městyse školení řidičů, kterého se mohli zúčastnit i zájemci
z řad občanů. Školení, které provedl p. Fiedler z broumovské autoškoly, se nakonec zúčastnilo
pouze 12 osob. Bylo dohodnuto, že v příštím roce se obdobné školení uskuteční v nějakém
vhodnějším termínu, zřejmě brzo na jaře, kdy se předpokládá vyšší účast zájemců.
Dne 22.6. proběhla na úřadu městyse závěrečná následná kontrola použití dotace
4 mil. Kč, kterou jsme získali v loňském roce na oddlužení městyse v souvislosti se stavbou
ČOV a kanalizace. Kontrola byla uložena ředitelkou Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, a dopadla pro nás příznivě – nebyly zjištěny žádné nedostatky či závady. Tím je tedy
definitivně ukončena tato etapa oddlužení Machova. Jen pro informaci připomínám, že nadále
je v běhu soudní řízení o náhradu úroků z prodlení 18,5 mil. Kč Státnímu fondu životního
prostředí ČR a dále není ukončeno vypořádání s firmou Norex Praha, které dlužíme ještě
2 mil. Kč. Pokud Krajský soud v Hradci Králové potvrdí výrok Okresního soudu v Náchodě,
činilo by celkové zadlužení Machova ještě necelých 5 milionů korun.
V průběhu měsíce bylo provedeno několik výpočtů předpokládaného vývoje v oblasti
daňových příjmů, o názor jsme požádali i ministra financí p. Janotu. Na základě této analýzy
došlo zastupitelstvo k rozhodnutí uskutečnit některé z plánovaných investičních akcí v druhé
polovině tohoto roku. Především budou zahájeny opravy některých místních komunikací. Ve
výběrovém řízení byla vybrána firma Repare Trutnov, která provede penetrační nátěr silnice
od továrny k Panence Marii u Bělého. Další úseky, které tato firma opraví, jsou slepá ulice
v Machově (Šorfovi, Petrovi….) a místní komunikace okolo bývalého internátu v Nízké
Srbské. Uvedené práce by měly proběhnout na přelomu července a srpna. Úprava komunikace
„V Kopečkách“ se bude provádět bez přerušení provozu. Dalšími úseky, pro které byla
vybrána firma Svoboda Meziměstí, jsou odbočka k Bělému (od křižovatky po parkoviště u
továrny) a cesta od Doldy ke Kubečkovým.
Kromě zmíněných oprav komunikací budou letos provedeny další nutné akce –
zhotovení autobusové zastávky u býv. Boru, oprava prosklené stěny v tělocvičně, práce na
elektrické instalaci na sále Obecního domu, oprava střechy nad sálem, zřízení veřejných WC
za Obecním domem, nutné práce na údržbě naší školy a další drobnější záležitosti.
V průběhu června jsme získali dvě menší dotace – jednak nám Úřad práce odsouhlasil
dotaci (40 tis. Kč) na vytvoření jednoho místa na veřejně prospěšné práce (pracovník bude
přijat od 1.7. do 31.10.), dále jsme získali dotaci 24 tis. Kč na vydávání našeho místního
Zpravodaje od firmy Elektrowin.
Dne 23.6. jsem se zúčastnil jednání Valné hromady DSO Lesy Policka. Byla zhodnocena
činnost svazku za uplynulou dobu existence a vyhodnoceny ekonomické výsledky a přínosy
pro členské obce. Zejména z hlediska zajištění odbytu dřeva v současné krizové situaci na
trhu je existence svazku velikým přínosem a rovněž při získávání dotací z fondů EU již DSO
zaznamenal první úspěchy. Na tomto jednání proběhly i volby orgánů pro další volební
období – byl jsem znovu zvolen předsedou svazku, místopředsedkyní byla zvolena Mgr.
Seidlmanová, do kontrolní komise byla dále zvolena i p.I. Doležalová z našeho zastupitelstva.
V uplynulém týdnu proběhlo také další jednání na ředitelství Národního parku Stolové
hory v polském městě Kudowa Zdrój. Na programu bylo projednání nových turistických tras,
z nichž některé jsou navrženy i v našem blízkém okolí. Jako nejzajímavější z pohledu

Machova se jeví úsek od Božanova (U Veverky), po horní hraně božanovského lomu, směrem
na Raubschloss a Lopotu s napojením na turistickou trasu z Machovského kříže k Pasterkovu.
V nejbližších dnech také bude vyznačena již schválená trasa pod Borem – od chaty Eldorádo
okolo cvičné skály až do starých serpentin ke Karlovu, kde naváže na polskou trasu na Bor.
A protože se kvapem blíží čas prázdnin a dovolených, chtěl bych Vám všem popřát,
abyste ho prožili pokud možno podle svých představ a ve zdraví. Každý si jistě zaslouží
příjemný letní odpočinek od každodenních starostí a pracovních povinností a nové síly
načerpané v tomto období se určitě budou hodit. Takže přeji hlavně hodně sluníčka a
teplejšího počasí a co nejvíce hezkých letních zážitků.
.

2. Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Machově
Ve dnech 5. a 6. června 2009 se uskutečnily volby do Evropského parlamentu. Celostátní
výsledky byly dostatečně prezentovány ve všech médiích, pro informaci tedy uvádíme
výsledky těchto voleb ve volebním okrsku Machov:
Zapsaných voličů celkem …………………………………………………… 929
Hlasovalo voličů celkem ……………………………………………………. 266 = 28,63%
Odevzdáno platných hlasů celkem …………………………………………. 264
z toho pro jednotlivé strany :
• Libertas.cz ……………………………………………………………….
1 = 0,4 %
• KDU ČSL …………………………………………………………………. 27 = 10,2 % 3. místo
• Věci veřejné ……………………………………………………………
15 = 5,7 %
• ODS ……………………………………………………………………… 110 = 41,7 % 1. místo
• Suverenita ………………………………………………………………
9 = 3,4 %
• Pravý blok ………………………………………………………………
5 = 1,9 %
• Sdružení pro republiku …………………………………………… ….
2 = 0,8 %
• Evropská demokratická strana ……………………………………...
3 = 1,1 %
• Demokratická strana zelených ……………………………….. ……
1 = 0,4 %
• Strana důstojného života ……………………………………….. ……
9 = 3,4 %
• Humanistická strana ………………………………………………. ….
1 = 0,4 %
• Moravané ……………………………………………………………….
1 = 0,4 %
• KSČM ……………………………………………………………………..
17 = 6,4 % 4. místo
• Starostové a nezávislí …………………………………………….. ….. 17 = 6,4 % 4. místo
• SNK Evropští demokraté ………………………………………… …..
1 = 0,4 %
• Strana zelených ……………………………………………………… .
3 = 1,1 %
• Zelení …………………………………………………………………….
1 = 0,4 %
• Dělnická strana ………………………………………………………. .
4 = 1,5 %
• ČSSD ………………………………………………………………………
37 = 14.0 % 2. místo

3. Datové schránky od 1.7.2009 – možnost zřízení
Dne 1. července 2009 nabude účinnosti Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů. Každý orgán veřejné moci bude mít od tohoto data na
základě ustanovení zákona č. 300/2008 Sb. zřízenu datovou schránku. Znamená to tedy, že
všechny orgány veřejné moci povinně a všichni ostatní majitelé datových schránek
dobrovolně budou do této schránky doručovat podání vůči orgánům veřejné moci.

Datové schránky si od uvedeného data mohou dobrovolně zřídit i ostatní zájemci,
kterým tato povinnost nevyplývá ze zákona:
Fyzická osoba si může o zřízení datové schránky požádat po 1.7.2009 na kontaktních
místech Czech POINT na základě předložení průkazu totožnosti a podepsání příslušné
žádosti. Pokud má žadatel kvalifikovaný certifikát elektronického podpisu, může podat žádost
prostřednictvím internetu. Protože fyzické osoby mohou požádat jak o zřízení tak o
zneplatnění své datové schránky opětovně, je tato žádost vyřízena zdarma pouze poprvé. Při
každém dalším opakování v průběhu 3 let bude zpoplatněna částkou 200 Kč.
Podnikající fyzická osoba si může o zřízení datové schránky požádat také po 1.7.2009 na
kontaktních místech Czech POINT. Bude potřebovat občanský průkaz, nebo jiný doklad
totožnosti, doklad o tom, že je podnikající fyzická osoba a podepsanou žádost. Pokud má
žadatel kvalifikovaný certifikát elektronického podpisu, může podat žádost prostřednictvím
internetu.
Co bude datová schránka umět?
• odesílat zprávy
• přijímat zprávy
• zjišťovat stavy odeslaných zpráv
• přijímat doklady o dodání a doručení
• ověřovat, zda adresát má datovou schránku
• datové schránky budou umět pracovat s elektronickými formuláři
S případnými dotazy se můžete obrátit v pracovní dny v době od 9:00 - do 17:00 hodin na
informační a poradenskou linku na telefonním čísle 270 005 200. Nebo zaslat svůj dotaz na
dotazy@datoveschranky.info

4. XXIX. sraz Lhot a Lehot - zájezd
Sbor dobrovolných hasičů ve Lhotě
pořádá výlet

na XXIX. sraz Lhot a Lehot
který se koná dne 4. července 2009 v Řešetově Lhotě
Doprava autobusem je zdarma. Odjezd v 8,00 hod. od hasičské zbrojnice ve Lhotě. Nástup
je možný na všech zastávkách CDS ve směru Lhota – Nízká Srbská. Návrat dle dohody ve
večerních hodinách. Vstupné – děti do 12 let zdarma, ostatní 150,- Kč za osobu.
Zájemci se mohou přihlásit na tel. 605 328 952 do 25. 6. 2009.
Program:
9,00 hod. Barunka – dětský folklórní soubor z České Skalice
9,30 hod. Uhaste Ester – koncert kapely (revivalová verze skupiny Divokej Bill)
Ehlal – skupina orientálního tance
12,30 hod. Průvod zúčastněných Lhot a Lehot – moderuje M. Ťokan (Hitradio Magic),
hraje dechová hudba Stavostrojka
14,00 hod. Estráda – moderuje Václav Faltus
- Lokálka – královéhradecká folková skupina
- Veronika Klára Zaňkovy s kapelou Crazy Diamond

- Jaroslava Obermaierová a Olda Navrátil – humor ze života Lhoťáků
- Vilda Čok se skupinou Bypass
- Michal Hrůza s kapelou Hrůza
22,00 hod. Zábava – Prima Džem – regionální skupina
Ohňostroj
V místní hospodě v 10,00 hod. schůze zástupců Lhot, v 11,00 hod. koncert Stavostrojky,
v 16,00 hod. Senior band (dixiland) a v 19,00 hod. Relax – taneční zábava pro všechny.
Pojeďte s námi podpořit naši Machovskou Lhotu.
.

5. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 31. 5. 2009 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 116 obyvatel.V průběhu května 2009 se narodila 1 osoba,
zemřela 1 osoba.

Společenská kronika
V měsíci červnu 2009 oslavily významné životní jubileum naše spoluobčanky:
- paní Emma Ševců z Nízké Srbské – dožila se 80 let,
- paní Zdeňka Martincová z Nízké Srbské – dožila se 80 let.
Ještě jednou přejeme oslavenkyním jménem zastupitelstva městyse i jménem všech
spoluobčanů hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Dovolená praktického lékaře MUDr. Maršíka
Ordinace praktického lékaře v Machově oznamuje všem občanům termíny čerpání
dovolené MUDr. Maršíka v létě 2009: 17. – 31. 7. a 14. – 26. 8. 2009. Zastupovat v době
dovolené bude MUDr. Zemanová ve své ordinaci v areálu firmy Wikov v Hronově.

Nabídka štěrku – prosívky
Městys Machov nabízí ze svých zásob odprodej drobného štěrku – prosívky, který se
používal na zímní údržbu komunikací. Cena je stanovena 100,- Kč za 1 m3 štěrku.

Termín pro uplatnění návrhů změn územního plánu
Upozorňujeme občany, že stanovený termín pro podání návrhů na změny územního
plánu městyse Machov se posouvá do 15. 7. 2009. Na návrhy podané po tomto termínu
nebude brán zřetel při zpracování této změny územního plánu. Další termín bude
pravděpodobně vyhlášen až za delší dobu, může jít i o několik let.

6. Kulturní a sportovní akce
Červenec: 4.7. – Machovská kopačka – turnaj v kopané – pořádá fotbalový oddíl TJ Jiskra,
2.-24.7. – Pavouci, brouci, trampové a jiná havěť – výstava fotografií J. Moravce
v Pellyho domech v Polici n. Met. – na zahájení 2.7. zahrají Kamarádi
osady 5 v 16,00 hod.
11.7. – Běh na Hvězdu – Český pohár v bězích do vrchu, pořádá TJ Spartak Police,
start z náměstí v Polici – mládež v 13,00 hod, dospělí ve 14,30 hod.
14.7. – Vítejte v KLDR – dokumentární film režisérky L. Jablonské o realitě
v této zemi – sál Pellyho domů, 19,30 hod.
21.7. – Berner Oberland (Švýcarsko) – promítání polického fotografa Old. Jenky
sál Pellyho domů, 19,30 hod.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 10. června 2009 se uskutečnila další letošní pracovní porada zastupitelstva městyse.
Na programu bylo mimo jiné projednání následujících bodů:
- výsledky voleb do Evropského parlamentu,
- záměr pronájmu skladové haly od firmy Xavergen na posypový materiál,
- zakoupení nástavce na požární hadici „krtek“ na čištění propustků,
- vývoj daňových příjmů městyse a předpoklad plnění rozpočtu,
- návrh směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
- návrh realizace investičních akcí v letošním roce,
- problematika ZŠ a MŠ – zpráva zástupců obce ve školské radě, změna zřiz. listiny,
- žádosti o uspořádání akcí – Auto Tuning, Lojzíkův Machov,
- uspořádání tradičního koncertu souboru Barocco Sempre Giovane v září tohoto roku a další.
Dne 23. června 2009 se uskutečnilo třetí letošní veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Machov, tentokrát v obřadní síni našeho úřadu. Projednány a schváleny byly zejména
následující záležitosti:
- Směrnice č. 1/2009 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- prodej chaty pod Lhotským Šefelem a pronájem pozemku p.č. 644/10 v k.ú. Bělý,
- podmínky uzavření nájemní smlouvy s firmou Xavergen na skladovací prostory,
- finanční objem prací a výběr dodavatelů na úpravy místních komunikací v letošním roce,
- záměr prodeje obecní cesty na Lhotský Šefel (p.č. 710 v k.ú. M. Lhota) majitelům lesů,
- informace o schválení závěrečných účtů DSO Policko a DSO Lesy Policka,
- Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o regulaci hlučných činností,
- Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině základní školy Machov,
- zřízení nových stanovišť sběrných nádob na tříděný odpad,
- informace o vývoji daňových příjmů obce,
- rozsah údržbových prací v budově školy,
- přijetí dotací od Královéhradeckého kraje ve výši 70 tis. Kč a 140 tis. Kč a jejich
převedení konečnému příjemci – Základní škole Machov,
- rozsah uzavření provozu Mateřské školy Machov o hlavních prázdninách.

8. Nabídka obědů pro seniory – rozvoz zdarma
Rychlé občerstvení Pellyho domy nabízí:
- možnost odebírání obědů
- výběr ze dvou polévek a čtyř jídel denně
- cena oběda je 58,- Kč (poloviční porce 30,- Kč)
- NOVINKA – senior porce za 49,- Kč (3/4 celého jídla)
- ROZVOZ ZDARMA až do domu.
Nabídka rozvozu se týká vybraných obcí, mimo jiné i Machova a Bělého.
Bližší informace přímo v Rychlém občerstvení Pellyho domy, nebo na tel. 777 828 343
pan Martin Exner.

9. Elektrospotřebiče do výkupny nepatří
Stále více odpadů nachází využití v novém kabátě. Prvotního materiálu je stále méně a
méně a každý se snaží využít, co se dá. Musí to však mít svá pravidla, aby nikdo nebyl
ohrožen na zdraví a abychom si neznečistili prostředí, ve kterém žijeme.

To, co jsme byli léta zvyklí vyhazovat, má najednou význam pro výrobu, to, co jsme byli
léta zvyklí prodávat do sběrny surovin, najednou nejde. Všechno má svůj určený postup, aby
bylo možné využít opravdu maximum.
Ve výkupnách surovin nastávají převratné změny – některé předměty nelze vykupovat
vůbec, pro jiné je třeba přesné evidence osob. Za všechno se platí bezhotovostně.
Ani elektrozařízení do výkupny nepatří
Pro vysloužilá elektrozařízení jsou určena místa, kam je nutné je odevzdávat – jsou to
buď místa určená obcí, místa zpětného odběru, která se nacházejí ve sběrných dvorech obcí či
u posledních prodejců, nebo přímo zpracovatel, který je k tomu oprávněn – tedy má souhlas
krajského úřadu k jejich zpracování. Porušení této povinnosti občanem může být podle
zákona sankcionováno až do výše 20 000 Kč.
Vysloužilé elektrozařízení obsahuje nebezpečné látky, které mohou ohrozit zdraví a
životní prostředí, proto je nutné postupovat při jeho demontáži ve zpracovatelském zařízení
přísně podle zákona.
Tím, že je elektrozařízení předáváno do místa zpětného odběru, odpadají obci náklady na
jeho odvoz ke zpracovateli a také na jeho recyklaci. Tato úspora je patrná zejména u takových
spotřebičů, jako jsou chladničky, ale pro obecní pokladnu jsou rovněž zajímavé motivační
odměny za ostatní spotřebiče. Motivace od kolektivního systému ELEKTROWIN, který za
výrobce zajišťuje zpětný odběr některých druhů elektrozařízení, pokrývají např. náklady na
manipulaci ve sběrném dvoře. Tyto náklady ani náklady na dopravu a recyklaci se tak již
nemusejí promítat do poplatků za odpady.
Při nákupu spotřebiče si všimněte symbolu přeškrtnuté popelnice.
Co to vlastně znamená? Značí, že elektrozařízení nepatří do popelnice, do
směsného komunálního odpadu. Elektrozařízení je třeba třídit stejně jako
plasty, papír nebo sklo! Pro odkládání spotřebičů jsou určena speciální
místa – buď ve sběrných dvorech, v prodejnách elektrospotřebičů, nebo
v rámci mobilních svozů –, případně speciální sběry např. v rámci akce
kolektivního systému ELEKTROWIN – Putující kontejner.

10. Placená inzerce
DEN KRÁSY S MARY KAY - 28.7. v 17h, Restaurace OBECNÍ DŮM Machov
- praktické a konkrétní postupy, tipy v péči o pleť a líčení
- pěstící, neparfémovanou, velice účinnou kosmetiku (která je vhodná i pro alergiky)
vyzkoušíte na vlastní kůži :-)
- možnost objednání bezplatného (v hodnotě 500Kč) individuálního kosmetického
poradenství
(již nyní na níže uvedeném tel.)
Prosím, z důvodu organizace, rezervujte si místo na tel.:737 343 242 do 27. 7. (stačí sms
příjmení + počet osob), děkuji.
Těším se na Vás,
Jana Paštiková,
nezávislá kosmetická poradkyně.

11. Machovská kopačka
Jubilejní již 11. ročník turnaje v malé kopané
- termín konání jedenáctého ročníku – sobota 4. 7. 2009
- kde ? – hřiště fotbalového oddílu Jiskra Veba Machov
- informace a přihlášky do turnaje předem:
Hofman Miroslav - č. telefonu mobil - 604144025 (20.6. – 27.6. mimo příjem)
Bartoň Libor
mobil - 737445752
- zápisné a přihlášky před turnajem od 7,30 do 8,00 hodin na hřišti
- rozlosování v 8,00 hodin, začátek turnaje v 8,15 hodin
- hrací doba a systém turnaje bude určen po uzávěrce přihlášek do turnaje
- občerstvení po celou dobu turnaje
Podmínky účasti v turnaji :
- zápisné za jedno mužstvo 600,- Kč ( zápasy budou rozhodovat delegovaní rozhodčí)
- max. počet hráčů na soupisce je 10 !!!!!!
- každý hráč může hrát pouze za jedno mužstvo
- hraje se dle upravených pravidel kopané – mimo jiné neplatí ofsajd
- počet hráčů při hře 1+5 , střídání hokejovým způsobem , v případě vyššího počtu
hráčů na hřišti nežli je povoleno - následuje pokutový kop proti provinilci z hranice
brankového půlkruhu.
- při přímém kopu zeď nejblíže 3 m od míče
- minimální věková hranice je 15 let , hraje se na vlastní nebezpečí
- zákaz kožených kopaček se šroubovacími kolíky !!!!!!
- každé mužstvo nahlásí při přihlášce jednoho rozhodčího
- pořadatel si vyhrazuje, že systém turnaje a hrací doba bude upravena dle počtu družstev
- v případě nebezpečného zákroku na červenou následuje vyloučení na 2min.
Přijďte si zahrát i zafandit!!!
Srdečně Vás zve pořadatel FO Jiskra Veba Machov

12. OZV č. 1/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činnností na území městyse Machov
Vážení spoluobčané, jak jistě většina z Vás zaznamenala v minulém vydání Zpravodaje,
byla na základě žádostí některých z Vás vyhlášena anketa týkající se návrhu vyhlášky, která
by stanovila dobu nevhodnou pro používání hlučných strojů na veřejnosti. Ve stanoveném
termínu se nám vrátilo 97 anketních lístků s následujícími odpověďmi:
- varianta 1 (povolení hlučné práce v So 8-18 hod., Ne 10-12 hod.)
9 hlasů ……. 9,3 %
- varianta 2 (hlučné práce v So 8-18 hod., Ne klid)
60 hlasů …… 61,9 %
- varianta 3 (jiné návrhy občanů)
16 hlasů …… 16,5 %
- žádná regulace
12 hlasů …… 12,3 %.
Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 23.6. byl projednán návrh uvedené vyhlášky a
s přihlédnutím k výsledkům zmíněné ankety bylo rozhodnuto o následujícím rozsahu regulace
hlučných činností – dobou nevhodnou pro používání hlučných strojů se stanoví sobota
od 6,00 do 8,00 hod. ráno, celé neděle a celé státní svátky. Znění schválené vyhlášky
zveřejňujeme v plném znění.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
na území městyse Machov
Zastupitelstvo městyse Machov se na svém zasedání dne 23. 6. 2009 usnesením č. 15/3/2009
usneslo vydat v souladu s § 10 písm. a) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, nebo být v rozporu
s dobrými mravy
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, nebo být v rozporu s dobrými
mravy je:
a) rušení nočního klidu;
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Článek 2
Vymezení nočního klidu
Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hod. každého dne.
Článek 3
Vymezení nevhodné denní doby pro účely této vyhlášky
Nevhodnou denní dobou pro účely této vyhlášky je:
a) sobota v době od 6,00 hod. do 8,00 hod.
b) neděle a státem uznaný den pracovního klidu
Článek 4
Vymezení hlučných strojů
Za hlučné stroje se pro účely této vyhlášky považují zejména sbíječky, bourací kladiva,
vrtačky, motorové sekačky, křovinořezy, motorové kosy, drtiče větví, motorové pily,
cirkulárky, rozbrušovačky, elektrocentrály, kompresory a podobná hlučná zařízení.

Článek 5
Omezení činností
1) Pořádání akcí s nadměrným hlukem v době nočního klidu (např. plesy, zábavy,
večírky, hudební produkce, venkovní oslavy s hudbou apod.) lze pořádat pouze
s povolením úřadu městyse Machov, vydaným na základě žádosti o výjimku
z ustanovení této vyhlášky. Formulář Oznámení akce a žádosti o výjimku je součástí
této vyhlášky jako příloha č. 1.
2) Každý je povinen zdržet se používání hlučných strojů uvedených v čl. 4 této vyhlášky
v době nevhodné pro jejich použití, která je specifikována v čl. 3 této vyhlášky.
Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 24. 6. 2009.
Ivo Šulc
Ing. Jiří Krtička
místostarosta

starosta

13.Aktuální informace k průjezdnosti Hronova
Náměstí bude pro osobní automobily přístupné z Čapkovy ulice (autobusové
nádraží), a to od úterý 23. 6. 2009. Bude zprovozněno parkoviště v ul. Jiřího z Poděbrad
mezi školou a divadlem A. Jiráska, kde je 18 parkovacích míst, z toho je jedno vyhrazeno pro
imobilní občany. Od tohoto dne bude také postupně zpřístupněno parkoviště před Pizzerií,
kde bude 20 míst, z toho 2 parkovací místa pro imobilní občany. Stále zůstává v provozu
parkoviště před prodejnou Verner. Z náměstí se bude vyjíždět ulicí Jiřího z Poděbrad, kde je
možno pokračovat směrem na Žďárky nebo se vrátit ulicí Palackého. Průjezd Knáhlovou ulicí
prozatím nebude umožněn, ještě není dokončeno schodiště před Sálem Josefa Čapka. Náměstí
zůstává průjezdné pro automobilovou dopravu, dnem 28. 6. 2009 končí úplná uzavírka
z důvodu rekonstrukce komunikace v Žabokrkách.
Koncem července, cca od 27. 7. 2009, bude opět zprovozněno autobusové nádraží,
takže autobusová doprava se vrátí do Čapkovy ulice. Autobusové zastávky směrem na
Žďárky, Malou Čermnou, Rokytník a Stárkov (původní zastávky, které byly mezi základní
školou a divadlem A. Jiráska) budou přemístěny na autobusové nádraží do ulice Čapkovy, kde
je pro ně vybudován nový autobusový záliv. Ostatní zastávky směrem na Broumov a Náchod
zůstávají na autobusovém nádraží na stejném místě. Autobusy budou vyjíždět Knáhlovou
ulicí. Přechodně zřízené autobusové nádraží u Tropiku a autobusová zastávka před budovou
1. stupně základní školy v Palackého ulici budou zrušeny.
Osobní automobilová doprava bude nadále vedena ulicí Čapkovou a výjezd z náměstí
ulicí Jiřího z Poděbrad. Žádáme řidiče i chodce o zvýšenou pozornost, ulice Čapkova bude
sloužit zároveň jako vjezd do náměstí pro osobní automobily i jako autobusové nádraží.
Možnost parkování před prodejnou Verner bude také zachována. Náměstí zůstává průjezdné
pro automobilovou dopravu.
Přibližně od 15. 8. 2009 bude náměstí opět uzavřeno pro veškerou automobilovou
dopravu z důvodu rekonstrukce komunikace II/303 (hlavní tah z Náchoda do Broumova).
Osobní automobily musí počítat s objízdnou trasou ulicí Kosteleckou, dále po ulici Padolí,
železniční přejezd u husitského kostela a zpět na komunikaci II/303 – platí v obou směrech.
Automobily, které chtějí parkovat na náměstí Čs. armády budou nadále moci projíždět
Čapkovou ulicí a výjezd je stanoven ulicí Jiřího z Poděbrad tak, jako bude platit od 23. 6.
2009. Nákladní automobily budou mít objízdnou trasu přes Horní Kostelec, Rokytník a Velký
Dřevíč zpět na komunikace II/303 (komunikace Náchod – Broumov) a opačně.

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) *

14. Letní autobusové spojení Police – Hvězda
Od 16. května do 28. září jsou v provozu o sobotách, nedělích a svátcích autobusové
spoje z Police n.Met. přes Hlavňov k chatě na Hvězdě. Odjezdy z autobusového nádraží
v Polici nad Metují jsou: v 10,00 hod., ve 13,00 hod., v 15,55 hod. a v 18,55 hod. (jen So).

15. Ohlédnutí za machovským pochodem a nordic walking „Přes
machovské vršky“
Počasí nám přálo, a tak jsme mohli navázat na, v Machově v minulosti vžitou, tradici
pěších pochodů. Nultý ročník pochodu a vloženého závodu nordic walking s názvem "Přes
machovské vršky" mohl být tedy úspěšně odstartován. Na start pochodu se postavilo celkem
35 vandrovníků. Na nultý ročník to není nikterak slabá účast. Ve Velkém Poříčí se prý
začínalo též se 40 lidmi a nyní, po několika letech, se tamního pochodu účastní více než 600
nadšenců. Doufejme, že podobně se situace vyvine třeba i u nás. Na start se tedy, kromě
klasických turistů, postavilo i několik borců s holemi v rukou a chůzi s nimi si moc
pochvalovali. Je to tedy určitě dobrá motivace i pro ty z Vás, kteří jste doposud nad tímto
způsobem pohybu váhali. Většina startovního pole absolvovala trať dlouhou 10km (z náměstí
po žluté přes Bor do Nouzína a kolem Lidmanů zpět na náměstí) , ale byli zde i tací, celkem 8
lidí, kteří prošli kompletní 20km dlouhou trasu s četnými převýšeními (viz. trasa na 10km, ale
ze Lhoty navíc k Zabitému, na Machovský a Pánův kříž a po žluté okolo Junácké vyhlídky
zpět přes Řeřišné do cíle na náměstí). Do cíle krátké trasy dorazila jako první rodina Šolcova
za 1:45hod, na dlouhé trati pak s holemi ve vloženém závodě nordic walking zvítězila dvojice
Hrabinová Eva z Jeseníku a Bětík Miroslav z Luhačovic v totožném čase 3:28hod. Každý
účastník pochodu obdržel diplom a vítězové na dlouhou trať též pěkné poháry. Všichni si
pochvalovali zdejší krásnou krajinu a přislíbili nám, že se příští rok tohoto pochodu opět rádi
zúčastní, což může být skvělá pozvánka i pro Vás, kteří jste letos nad účastí v pochodu váhali
a nezúčastnili se. Pochodníků z Machova bylo totiž pouze 20, což je trochu zklamání.
Fotografie z tohoto pochodu, včetně dalších informací, naleznete na našich klubových
stránkách www.bklmachov.eu
BKL Machov

16. Soukromá inzerce
Mladá rodina hledá podnájem v Machově, nebo blízkém okolí
Termín: od srpna 2009
Zn.: Nabídněte

Tel.: 776 608 519
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