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Jak lze využít nefunkční zářivky?
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné zářivky k recyklaci.
Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový
kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné důvody.
Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto
výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka
poškodit nejen životní prostředí, alei i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné
materiálové využití, jenž u zářivek v současnosti dosahuje 95 %. Využitím recyklovaných
materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném místě
zřízeném ve skladu nákupního střediska v Machově č.p. 13 nebo v obchodě při nákupu
nových výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží do specializovaných recyklačních
firem, v nichž jsou pro opětovné použití ze zářivek získávány především kovy, plasty, sklo a
rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky
jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové
dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako
technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké
množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
čas nám všem rychle ubíhá a už je opět za námi polovina letošního roku. V ní úřad městyse stihl
zrealizovat jednu ze tří větších investičních akcí – opravu částí místních komunikací v Bělém. Firma
Repare Trutnov provedla asfaltový zástřik v těch nejproblematičtějších místech, ve kterých se neustále
držela voda a při deštích byly tyto cesty obtížně schůdné či průjezdné.
Další stavební akcí, naplánovanou na letošní rok, je oprava hřbitovní zdi. V uplynulých měsících
byla zpracována projektová dokumentace opravy a bylo vyhlášeno poptávkové řízení na zhotovitele
stavby. Ve stanoveném termínu městys obdržel tři nabídky firem, z nichž zastupitelstvo městyse na
svém jednání dne 23. 6. vybralo tu nejvýhodnější. Vítězem poptávkového řízení se nakonec stala firma
Martin Šedek – Machov. Nejzazším termínem pro dokončení opravy zdi je konec září letošního roku.
Největší investicí svým rozsahem i finančním objemem je dostavba splaškové kanalizace po
Machovské Lhotě, Machově i Nízké Srbské. I v této záležitosti došlo od minulého vydání Zpravodaje
k posunu v řadě oblastí:
- byly shromážděny veškeré potřebné podklady pro vydání územního souhlasu se stavbou
kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem a byla podána žádost na stavební odbor
MěÚ Police nad Metují;
- projekční firma Šindlar zpracovala položkový rozpočet a výkaz výměr jednotlivých
kanalizačních přípojek, na jehož základě jsme požádali dodavatele stavby – firmu Pohl
Roztoky – o ocenění této části stavby. Od cenové nabídky firmy Pohl se pak bude odvíjet
stanovení podílu majitelů jednotlivých napojovaných nemovitostí na budování přípojek
po veřejných částech pozemků;
- 1. 6. 2014 bylo dodavatelské firmě oficiálně administrativně předáno staveniště pro stavbu
páteřní kanalizace. Fyzická prohlídka trasy se uskutečnila v rámci prvního kontrolního dne
stavby dne 16. 6. 2014. Zároveň byly vytipovány plochy pro deponaci stavebního materiálu.
Se zástupci fotbalového oddílu byly upřesněny podmínky pro zavážení bývalého koupaliště
vytěženou zeminou.
- se zástupci dodavatelské firmy byl projednán seznam subdodavatelů, kteří se budou na stavbě
kanalizace podílet. V první fázi stavby by to měly být zejména firmy Voda CZ s.r.o. (čerpací
stanice včetně elektropřípojek) a Stavby Dudek Slavětín (budování páteřní kanalizace);
- byl projednán archeologický dozor při provádění výkopových prací;
- Státnímu fondu životního prostředí ČR byly předány veškeré podklady pro vydání rozhodnutí
o přidělení dotace a zvýhodněné půjčky. Na základě výběrového řízení na dodavatele stavby
byla zejména přepracována finanční analýza akce, z níž vyplývá, že celkové investiční
náklady na zhotovení páteřní kanalizace (bez kanalizačních přípojek) by měly činit přibližně
47 mil. Kč. Podpora z Operačního programu ŽP by v tom případě činila 29,6 mil. Kč.
Fyzické zahájení prací se předpokládá na přelomu července a srpna. Před zahájením stavby úseků
kanalizace s kanalizačními přípojkami budou organizovány schůzky s majiteli připojovaných
nemovitostí, na kterých budou přítomni zástupci investora, stavebních firem i manažera projektu.
S jednotlivými připojiteli budou sepisovány žádosti o připojení k páteřní kanalizaci a dohody o
spolupráci při stavbě kanalizačních přípojek. Jakmile bude znám přesný harmonogram provádění
prací, budeme o dalším postupu podrobně informovat.
Blíží se také čas dovolených, tak bych vám všem chtěl popřát co nejpříjemnější prožití letních
týdnů, mnoho příjemných zážitků a načerpání co nejvíce sil a energie pro dny, kdy sluníčka a tepla
nebude tolik.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 5. 2014 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 073 obyvatel. V průběhu května – zemřel
1 občan
- odhlásili se
4 občané

Společenská kronika
V měsíci červnu 2014 oslavily významné životní jubileum naše spoluobčanky:
- paní Emma Ševců z Nízké Srbské – dožila se 85 let,
- paní Zdeňka Martincová z Nízké Srbské – dožila se 85 let.
Oslavenkyním byli za všechny spoluobčany pogratulovat členové našeho zastupitelstva Ještě
jednou přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Sečení hřbitovů – prosba
Úřad městyse Machov znovu žádá, tak jako každý rok, občany – majitele hrobů na machovských
hřbitovech, aby neodkládali různé sklenice, vázy a další skleněné nádoby za hroby. Při sečení hřbitovů
již letos několikrát došlo k poranění pracovníků údržby obce střepy z odložených sklenic.

Dovolená praktického lékaře
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje svým pacientům, že bude čerpat řádnou dovolenou
v období 14. 7. až 25. 7. 2014 a dále v období 18. 8. – 22. 8. 2014. Zástup v době dovolené - MUDr.
Zemanová ve firmě WIKOV Hronov.

Nové párty stany a lavice pro DSO Policko
Dobrovolný svazek obcí Policko, jehož členem je i městys Machov, obdržel od
Královéhradeckého kraje dotaci 70.500,- Kč na nákup 2 ks párty stanů 3x3 m, jednoho stanu 3x6 m
a několika kusů lavic se stoly (tzv. pivní sety). Všechny členské obce DSO Policko včetně všech
spolků v členských obcích si mohou toto vybavení bezplatně zapůjčovat při konání různých
sportovních či kulturních akcí (kontakt – Eva Pápaiová, MěÚ Police n. Met. – tel 491 509 996).

Letní noviny Kladské pomezí 2014
V květnu vyšlo další číslo letních novin Kladské pomezí. Noviny jsou k dispozici na úřadu
městyse a dále ve všech Informačních centrech na území Kladského pomezí. Noviny jsou tematicky
věnovány nabídce letních aktivit pro rodiny s dětmi, novinkou je soutěž „S toulavým baťohem
do Kladského pomezí“.

Správce tenisového kurtu za tělocvičnou – poptávka
Úřad městyse Machov hledá správce, který by se staral o tenisový kurt za tělocvičnou
v Machově. Jednalo by se o pravidelnou údržbu kurtu, půjčování klíčů, vybírání poplatků za použití
kurtu apod. Bližší podmínky na úřadu městyse.
Další možností řešení provozu kurtu je varianta jeho dlouhodobého pronájmu a provozování
tohoto sportoviště pro veřejnost nájemcem. Podmínky je možno dohodnout na úřadu městyse. .

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 4. 6. 2014 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu byly zejména
následující záležitosti:
- projednání závěrečného účtu městyse za rok 2013,
- informace o průběhu prací na projektu „Dostavba splaškové kanalizace ….“,
- objednávka Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 u Krajského úřadu,
- nabídka dua Vrtiška-Kubeček na uspořádání koncertu v Machově,
- návrh ZŠ Machov na uzavření MŠ o prázdninách,
- projednání návrhu na zřízení kamerového systému s příspěvkem firmy Asekol (sběrný dvůr),
- projednání organizace provozování tenisového hřiště za tělocvičnou,
- pronájem bytu v čp. 126,
- informace o průběhu oprav místních komunikací v Bělém,
- informace o postupu poptávkového řízení na výběr firmy – rekonstrukce hřbitovní zdi,
- informace z MAS Stolové hory,

-

projednání způsobu oprav objektů na hřišti v Nízké Srbské a návrh majetkového řešení areálu,
majetkové záležitosti a další.

Dne 23. 6. 2014 se uskutečnilo 4. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v letošním roce. .
Na programu byly zejména následující záležitosti:
- schválení Závěrečného účtu městyse Machov za rok 2013;
- příprava komunálních voleb a stanovení počtu členů zastupitelstva pro další volební období;
- schválení rozpočtového opatření č. 1/2014;
- projednání žádosti SDH Bukovice o spolupráci při organizování tábora mladých hasičů;
- projednání problematiky výstavby splaškové kanalizace v obci;
- výběr zhotovitele opravy hřbitovní zdi,
- informace o vývoji sdílených daní za 1. pololetí roku;
- uzavření MŠ o prázdninách, majetkové záležitosti a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Červenec: 4.-6.7. – Pivní slavnosti ve Velkých Petrovicích.
5.7. – Machovská kopačka – turnaj v malé kopané na hřišti FO Jiskra Machov,
prezentace na tel. 732 541 065
5.7. - Folkové ostrovy – folk a country festival v Bražci – Na ostrovech od 11 hod
( Bohadlo Band, Malina Brothers, Lokálka, Pouta a další)
12.7. - Běh na Hvězdu – závod v běhu do vrchu pro děti, dorost i dospělé v Polici
25.-26.7. – Oslavy výročí 130 let od založení SDH Machovská Lhota

5. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod oznamuje, že byla
dokončena obnova katastrálního operátu novým mapováním (digitalizace) v k.ú. Machov a v k.ú.
Nízká Srbská v obci Machov. Dnem platnosti nového katastrálního operátu je 5. 6. 2014.
V souladu s ustanovením § 46, odst. 2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu stává dosavadní katastrální operát neplatným.
Obnovený katastrální operát je k nahlédnutí v úředních hodinách na katastrálním pracovišti
v Náchodě.
Upozorňujeme občany, že obnovením katastrálního operátu mohlo dojít ke změně výměry
jednotlivých parcel či k jejich přečíslování a bude tak nutno podat v lednu 2015 nová přiznání
k dani z nemovitostí.

6. Stomatologická pohotovost v červenci 2014
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červenci 2014 (vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.) nebyl v době vydání zpravodaje znám – bude vyvěšen na vchodových dveřích
zdravotního střediska v Machově.

7. Činnost DSO Lesy Policka v uplynulém období
V uplynulém roce byly v rámci DSO Lesy Policka realizovaly významné akce, které
byly náročné jak pro financování, tak i z pohledu praktického fungování svazku.

Největšími investicemi byly: - rekonstrukce lesoparku v příměstském lese v Polici nad
Metují v ceně 900 000,- Kč ( 300 000Kč proinvestováno v r. 2012),
- rekonstrukce lesní cesty v Nízké Srbské v ceně 700 000,- Kč,
- nákup vyvážecího vleku za 530 585,- Kč.

Výše uvedené akce jsou částečně kryté z PRV (to znamená z evropských peněz), ale jejich
provedení bylo nutno předfinancovat. Přestože DSO hospodaří na 350 ha (malé hospodářství)
pronajatých pozemků, podařilo se projekty dokončit bez nutnosti získání úvěru.
Program rozvoje venkova v loňském roce skončil, v jeho sedmiletém období z něho
DSO čerpal co se dalo a ne vždy to bylo pro lesní hospodaření, ale pro jiné potřeby členských
obcí (sekačky, malotraktory, křovinořezy, pily..). Pro DSO jsme pořídili hlavně vyvážecí vlek
a štěpkovač, na lesních majetcích jsme zrekonstruovali lesní cestu, stavěli altán, předělali
zábradlí v lesoparku, obnovili lesy po kalamitě, zalesnili významné zemědělské plochy, vše
přes PRV s různou výší podpory.
Z uplynulého období zbývá realizovat a dočerpat projekty na Rekonstrukci lesoparku
v Polici nad Metují (II. a III. etapa). Dále je ve fázi schvalování finanční podpora na výrobu
a osazení mobiliářů ve všech členských obcích DSO Lesy Policka.
V dubnu 2014 byl z dotačních prostředků pořízen další stroj – příkopové vyžínací
rameno – pro údržbu krajnic a příkopů v členských obcích DSO Lesy Policka.
Jak bude vypadat Program rozvoje venkova v dalším období je zatím nejasné. Opatření
pro lesnictví jsou obdobná, v některých případech (lesní infrastruktura) komplikovanější, ale
nejdůležitější je výše celkových peněz do lesnictví. V první verzi došlo k poklesu o přibližně
70% ve prospěch zemědělství, po posledním jednání snížení o 35%. Program se snad podaří
od r.2015 rozeběhnout a bude tak možno čerpat opět dotace na rozvoj hospodaření v lesích.

V loňském roce vstoupil v platnost nový zákon Nařízení o dřevě, kdy každý hospodářský
subjekt (vlastník lesa), který dodává dříví na trh, musí vést příslušnou evidenci, podávat
přehled o obchodovaném dříví a mít zpracován systém Náležité péče. Protože nedodržování
zákona je pod sankcí, začaly již ze strany příslušných orgánů probíhat kontroly dodržování
tohoto předpisu. DSO Lesy Policka se to týká jednak jako hospodářského subjektu, tak i jako
obchodníka se dřevem. Všechny potřebné dokumenty včetně vedení evidencí se podařilo
DSO zpracovat v požadovaném termínu.
Vlastní lesní hospodaření je zatím bez problémů, kalamity se naší oblasti vyhýbají
a tržby za dřevo jsou dobré vzhledem k historicky nejvyšším cenám za obchodované
sortimenty. Prodejní ceny máme oproti průměrným cenám na trhu vyšší díky účasti DSO
ve společném obchodu SVOL (Sdružení vlastníků obecních lesů) a regionálnímu tlaku
východočeského SVOLu, který do společného obchodu přispívá nejvyšším podílem.
V I.Q.2014 se cena opět významně zvedla díky přízni počasí a hospodaření státního podniku
Lesy ČR. Nyní však došlo k přeplněnosti pil dřevem a v důsledku toho nastává tlak na snížení
ceny v II.Q. 2014 . Výhled vývoje cen je spíše pesimistický s tím, že ceny od kulatiny až po
vlákninu budou klesat. Na trh se postupně dostává dříví z plantáží rychlerostoucích dřevin
(zatím 6,5%), ale během dvaceti let má vzrůst podíl této suroviny na celkových dodávkách
až na 50%.
Luboš Binar
výkonný ředitel DSO Lesy Policka

8. Tour de Torpedo 2014

XVIII. ročník

Tour de Torpédo
se koná v Nízké Srbské – před hospodou

28. 6. 2014
Prezentace 13 - 14 hod., start jednotlivých kategorií v 14:15 hod.
Po skončení zahraje skupina Ledvin Stones

9. Přehlídka lidových souborů + bohoslužba – Stroužný 6.7.2014
Sdružení přátel obce Malá Čermná Pumpa zve všechny zájemce v neděli 6. července 2014 do
Stroužného. V 11.00 hodin se bude v rámci Setkání křesťanů střední Evropy konat v evangelickém
kostele slavnostní polsko-česká bohoslužba. Ta bude obohacena o vystoupení pěveckého sboru Echo
ze Zlína pod vedením celocírkevního kantora ČCE Ladislava Morawetze a o vystoupení souboru
Zelowské zvonky ze Zelowa.
Bohoslužbě bude v 10.15 hod. předcházet slavnostní odhalení dvou nových informačních
tabulí vzniklých z iniciativy sdružení Pumpa za součinnosti s městem Kudowa Zdrój a se Střední

školou propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Velká informační tabule bude instalována na
remíze nahoře na kopci pod kostelem (u hlavní silnice).
Ve Stroužném můžete příjemně strávit celý den. Ve 14.00 hodin začíná ve skanzenu každoroční
přehlídka lidových souborů Kladská růže (Róźa Kłodzka).
Za Sdružení Pumpa srdečně zve Eva Pumrová

10. Inzerce

11. Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat hasičům z Nízké Srbské za pěkné dopoledne, strávené
s nimi a s dětmi z naší mateřské školy, v hasičské zbrojnici v Nízké Srbské.
Už se stalo téměř tradicí, že každý rok se děti těší na poslední měsíc ve školním roce, kdy opět
půjdeme na návštěvu k hasičům. Jsme velice rádi, že to pro naše děti z MŠ dělají, a že tato možnost
tady v obci pro nás je. Ještě jednou všem, kteří pro nás dopoledne připravili, děkujeme a těšíme se
už na další setkání.
Učitelky Jana a Jitka s dětmi
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