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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) *
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1. Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
nastal opět závěr roku, který každý z nás prožívá jinak. Pro někoho je plný
chvatu a vypětí doma či v práci, někdo si již užívá zaslouženého klidu bez stresu
a napětí. Nedovolme, aby převážila nervozita, která dokáže negativně působit na
okolí a zasahovat zejména naše blízké. Snažme se naopak, abychom na všechny
působili tak, aby jim s námi bylo skutečně dobře a i přes všechny starosti a
problémy mohli prožít dny volna s radostí a bez pocitu zbytečnosti a zklamání.
Věřím, že když každý bude myslet nejen na sebe, ale i na všechny okolo, bude vše
veselejší a snažší. Někdy stačí opravdu jen málo ………
Chtěl bych Vám všem tímto poděkovat za sebe i za celé zastupitelstvo za
podporu a spolupráci při správě věcí veřejných, ale i za kritické připomínky,
které rovněž pomáhají při dosažení našeho společného cíle – vytváření co
nejlepších podmínek pro život v Machově.
Zároveň bych rád všem popřál, aby nový rok 2008 přinesl všem pevné
zdraví, lásku, spokojenost a naději v co nejlepší budoucnost. Rovněž všem přeji
co nejvíce úspěchů ve Vašem osobním životě i v pracovním snažení.
Jiří Krtička

2. Inzerce
Nabízíme k prodeji malý zemědělský stroj MF 70 s žací lištou a přípojným vozíkem
(motor benzinový). Cena: 12.000,- Kč. Bližší informace (včetně domluvení prohlídky stroje)
podá ing. Kryl na úřadu městyse Machov – tel. 605 915 337.

3. Hospodaření DSO Lesy Policka
Hospodaření dobrovolného svazku obcí Lesy Policka (členy jsou Police nad Metují,
Machov a Česká Metuje) je na vysoké úrovni. V uplynulém měsíci obdržela každá z obcí
sdružených ve společném lesním hospodaření osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů
podle systému PEFC. Certifikát má pětiletou platnost a je nezávislým potvrzením o kvalitě
hospodaření v lesích. Takovéto hospodaření je definováno jako trvale udržitelné (TUH)
se třemi aspekty – ekologickým, ekonomickým a sociálním. Certifikace je důležitou informací
i pro širokou veřejnost o kvalitě hospodaření na daném majetku a o tom, že výrobky s logem
PEFC pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem.
Luboš Binar, DSO Lesy Policka

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 22. 11. 2007 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva městyse Machov
ve Lhotě v restauraci U Lidmanů. Toto zasedání se těšilo velkému zájmu (zúčastnilo se
přibližně 50 občanů) a projednány zde byly např. tyto záležitosti:
- zánik DSOM pro plynofikaci Broumovska,
- prodej obecních bytů,
- nařízení městyse k provádění zimní údržby komunikací,
- povodňový plán městyse,

provozní řád tělocvičny a venkovního hřiště u tělocvičny,
zahájení projektových prací na dalších úsecích kanalizace ve Lhotě a v Machově,
řešení dopravního značení na místních komunikacích,
informace o opatřeních v souvislosti se vstupem ČR do Schengenského prostoru,
žádosti o veřejnou finanční podporu (oddíl kopané),
rozpočtová opatření č. 3 pro rok 2007,
návrhy na odprodej a odkup pozemků v Machovské Lhotě.
Dne 4. 12. 2007 proběhlo další prac. zasedání zastupitelstva, které mimo jiné projednalo:
- návrh na změnu poplatků za svoz komunálního odpadu v souvislosti se změnou cen
společnosti Marius Pedersen,
- návrh na odprodej zemědělského stroje MF 70,
- rozšíření školské rady,
- smlouvu na uspořádání divadelního představení v únoru 2008 v Machově,
- nákup výpočetní techniky z dotace na provoz systému Czech Point,
- návrh rozpočtového provizoria na r. 2008 a další.
Dne 20. 12. 2007 se uskutečnilo na úřadu městyse Machov poslední letošní veřejné
zasedání zastupitelstva, které projednalo zejména:
- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
- žádost BKL Machov o veřejnou finanční podporu,
- rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2008,
- soubor rozpočtových opatření č. 4/2007,
- žádost MS Bor o revokaci rozhodnutí zastupitelstva ve věci veřejného osvětlení,
- odkup pozemku p.č. 625 Machovská Lhota, prodej části pozemku p.č. 828 Machov,
- pronájem pozemků pod kravínem v Nízké Srbské.
-

5. Pozvánka na seminář – žádosti o dotace
Dobrovolný svazek obcí Policka a Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy zvou
všechny zájemce o čerpání dotací z EU, ale i z jiných dotačních titulů, na seminář

„Jak napsat projekt a splnit bodová kritéria žádosti o dotaci“
který se uskuteční dne 8. 1. 2008 od 9,00 hod. v Pellyho domech v Polici nad Metují
ve 3. nadzemním podlaží, učebna č. 3. Předpokládané ukončení do 15,00 hod.
Seminář je určený pro zástupce obecních úřadů, zástupce neziskových organizací, místní
podnikatele a živnostníky i pro všechny osoby, které uvažují o podání žádostí o dotace
z programů EU či jiných dotačních titulů.
Zájemci by měli účast na semináři potvrdit předem – nejpozději do 4. ledna 2008 na
adresu istokova@meu-police.cz nebo osobně v Informačním centru v Pellyho domech,
případně na tel. č. 491 509 996.
Účastnický poplatek je 100,- Kč a zahrnuje malé občerstvení a tisk materiálů – samotný
seminář hradí pořadatel.
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6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 30.11.2007 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 127 obyvatel.V průběhu listopadu 2007 se odhlásily
4 osoby.

Pracovní doba úřadu městyse o svátcích
Upozorňujeme občany, že úřad městyse Machov bude ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2007
uzavřen. Prvním pracovním dnem bude tedy středa 2. 1. 2008 s úřed. hodinami do 17,00 hod.

Platby místních poplatků
Připomínáme všem občanům, že místní poplatek za psy je splatný v termínu do
15. 2. 2008 a poplatek za svoz komunálního odpadu (případně jeho první část) je splatný
od 7. 1. 2008 do 31. 3. 2008. Pro obyvatele Bělého připravujeme začátkem února možnost
zaplatit tyto poplatky přímo v Bělém, podrobnosti uvedeme v příštím Zpravodaji.

7.Kulturní a sportovní akce
Prosinec 2007: 24.12. – Tradiční štědrovečerní vytrubování – 16,00 hod. před úřadem
Městyse Machov – účinkují machovští muzikanti
Leden 2008: 6. 1. – koncert Lenky Dusilové – Kolárovo divadlo Police n.M. 19,30 hod.
12. 1. – Ples hasičů – Obecní dům Machov – pořádá SDH Bělý,
19. 1. – Ples hasičů – Obecní dům Machov – pořádá SDH Nízká Srbská,
19. 1. – Báječná léta pod psa – divadlo Police n. Met. – hraje divadelní spolek
Kollár Police n. Met. – v 19,30 hod.
20. 1. – Krajský pohár v běhu na lyžích volně – pořádá BKL Machov,
31. 1. – Poslední plavky – kino Police n.M. – 19,00 hod.
Únor 2008: 1. 2. – Co v detektivce nebylo – divadlo Police n.M. (komedie s Petrem Nárožným a Václavem Vydrou)
2. 2. – Ples sportovců – Obecní dům Machov – pořádá fotbalový oddíl,
9. 2. – Ples hasičů – Obecní dům Machov – pořádá SDH Lhota,
16. 2. – Zahrádkářský ples – Obecní dům Machov

8. Svoz odpadů v roce 2008
V roce 2008 bude v Machově zajišťovat svoz odpadů opět firma Marius Pedersen. Svozy
budou probíhat v osvědčených 14 denních cyklech a to ve středu. Poslední svoz v letošním
roce proběhne 26. 12. 2007, první svoz v roce 2008 proběhne dne 9. 1. 2008. Firma Marius
Pedersen nás v průběhu prosince informovala o změnách cen za tuto službu v souvislosti se
zdražením pohonných hmot a dalších vstupů. Na tuto informaci muselo reagovat
zastupitelstvo městyse úpravou obecně závazné vyhlášky, kdy byl nejprve proveden rozbor
nákladů na svoz odpadu a poté výpočet nových sazeb. Bylo konstatováno, že městys
vzhledem ke své finanční situaci bohužel nemůže tuto službu občanům dotovat (nyní již
dotujeme celé stočné) a byla odsouhlasena základní sazba 400,- Kč na osobu a rok. I v této
výši se jedná o nejnižší sazbu ze všech okolních obcí sdružených v DSO Policko.

9. Tvorba místního telefonního seznamu
Úřad městyse Machov ve spolupráci se ZŠ Machov vydá v 1. pololetí 2008 nový
telefonní seznam Machova, ve kterém zveřejní čísla pevných linek i čísla mobilních telefonů
všech zájemců v obci. V souvislosti s přípravou tohoto seznamu navštíví v průběhu ledna
všechny domácnosti žáci místní základní školy, kteří budou shromažďovat údaje pro vydání
seznamu. Prosíme proto všechny spoluobčany, kteří mají zájem o zveřejnění svých
telefonních čísel, aby žákům ZŠ poskytly potřebné informace. Seznam bude vydán jako
příloha Machovského zpravodaje.

10. Informace o lyžařských stopách v Machově a okolí
Upozorňujeme všechny zájemce o využívání upravovaných lyžařských stop v Machově
i v nejbližším okolí (v Čechách i v Polsku), že na internetových stránkách na adrese
http://ski.policenadmetuji.cz jsou zveřejněny popisy těchto upravovaných stop a pravidelně
zde budou zveřejňovány i aktuální informace o stavu lyžařských stop. Odkaz na uvedené
stránky najdete i na oficiálních internetových stránkách městyse Machov v sekci „Turistické
informace“.

11. Czech Point
V závěru letošního roku bylo na úřadu městyse Machov zřízeno kontaktní místo systému
Czech Point. Tento systém má za úkol redukovat zbytečnou byrokracii ve vztahu občana
(firmy) a veřejné správy. V současnosti lze na pracovišti Czech Point získat ověřené výstupy
z centrálních registrů, do budoucna bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy
tak, aby „obíhala data a ne občan“.
Projekt Czech Point přináši občanům značné ulehčení komunikace se státem tím, že mu
umožňuje dojít na jeden úřad pro různé úřední dokumenty. V konečné fázi projektu je
plánováno, že by občan mohl vyřizovat své záležitosti i z domova prostřednictvím Internetu.
V současné době je možno získat ověřené výstupy z těchto systémů:
- katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví (podle čísla listu vlastnictví, čísla popisného,
podle čísla parcely, částečné výpisy),
- obchodního rejstříku – úplný výpis, výpis platných údajů k aktuálnímu dni,
- živnostenského rejstříku.
V roce 2008 bude probíhat příprava projektu Czech Point na další služby – autorizovaná
konverze písemností, obecné podání, získání informací z dalších systémů (výpisy z rejstříku
trestů apod.).
Věříme, že se občané naučí využívat tento systém dostupný v naší obci a ušetří tak čas
i peníze za cestování na úřady v Náchodě či jiných místech.
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