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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás dnes pozdravit jménem nově zvoleného Zastupitelstva Městyse Machov a také
Vám podat několik základních informací, týkajících se právě skončených komunálních voleb.
Funkce starosty, místostarosty, členů finančního a kontrolního výboru budou rozděleny až na
prvním ustavujícím zasedání nového zastupitelstva, které proběhne 31. října.
Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům, kterým není lhostejný veřejný život v naší obci a
zúčastnili se komunálních voleb v Machově, za jejich ochotu a chuť vyjádřit svůj názor a spolupodílet
se tak na naší společné budoucnosti. Mým názorem je, že na obecní úrovni není až tak důležité, kdo za
jaké uskupení kandiduje, ale kdo z konkrétních kandidátů je schopen naplnit očekávání svých
spoluobčanů na poctivou a zodpovědnou práci pro obec. Tuto myšlenku podpořily i samotné výsledky
letošních voleb v Machově, kdy ve velké míře dostávali jednotliví kandidáti preferenční hlasy na úkor
volby celých kandidátek. Po ustavujícím zasedání tedy začne pracovat nově zvolené jedenáctičlenné
zastupitelstvo, které od Vás občanů dostalo důvěru a zároveň očekává aktivní spolupráci na řešení
našich společných problémů. Já osobně vnímám výsledek voleb jako ocenění práce mojí i práce celého
zastupitelstva v uplynulém období a zároveň jako velký závazek do budoucna. Stojí před námi řada
výzev a problémů, se kterými se budeme muset poprat a chtěl bych za sebe slíbit, že se budu snažit
udržet nastolený trend rozvoje obce, i když je mi jasné, že ne vše se vždy podaří vyřešit k úplné
spokojenosti všech spoluobčanů.
Do nového zastupitelstva jste si zvolili následující spoluobčany:
- Ing. Jiřího Krtičku
426 hlasů,
- Mgr. Dagmar Šolínovou 413 hlasů
- Jiřího Dostála
411 hlasů,
- Ing. Tomáše Notka
408 hlasů,
- Ivo Šulce
392 hlasů,
- Jana Grosse
382 hlasů,
- Ing. Stanislava Jiráska 358 hlasů
- Rastislava Komára
331 hlasů,
- Oldřicha Rückera
285 hlasů
- Jana Koláčného
241 hlasů
- Ing. Evu Skálovou
181 hlasů.
Do zastupitelstva se naopak na základě Vašeho hlasování nedostali:
- Jaroslav Martinec
320 hlasů,
- Dagmar Havelková
266 hlasů,
- Lada Hlušičková
158 hlasů,
- Petra Haucková
82 hlasů,
- Pavel Diviš
79 hlasů,
- Tomáš Ekrt
75 hlasů,
- Milena Řehůřková
59 hlasů,
- Michal Plný
53 hlasů,
- Ludvíka Bittnarová
45 hlasů,
- Luboš Bitnar
34 hlasů,
- Martin Hansch
34 hlasů.
Ve volbách bylo odevzdáno 500 platných hlasovacích lístků z celkového počtu 893 oprávněných
voličů. Volební účast v Machově činila 57,3 %.
Současně s komunálními volbami se konaly i volby do Senátu Parlamentu České republiky.
V prvním kole těchto voleb v Machově těsně zvítězil kandidát ODS Martin Červíček před kandidátem
KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem. Oba tito kandidáti zároveň postoupili do druhého kola za celý
volební obvod Náchod.
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskutečnilo ve dnech 12. – 13. října 2018.
K volebním urnám přišlo v Machově 234 voličů, což je 26,15% z oprávněných. V Machově zvítězil

Martin Červíček s 149 hlasy, Pavel Bělobrádek získal 84 hlasů. V rámci celého volebního obvodu
Náchod zvítězil Martin Červíček, který získal 56,46 % hlasů a stal se tak senátorem na dalších 6 let.
Volební účast ve volebním obvodu Náchod činila 22,18 %, v rámci celé ČR pak pouhých 16,5 %.
Přestože komunální volby byly hlavní událostí října, nezastavilo se ani ostatní dění v obci. Za
pozornost určitě stojí:
- v průběhu října se rozběhly práce na akci „Obnova místní komunikace 42c Machovská Lhota“. Jedná
se o úsek místní komunikace od čsl. hřbitova pozadu směrem k autobusovým garážím. Stavbu provádí
firma REPARE Trutnov, spolufinancování je zajištěno z Programu rozvoje a obnovy venkova,
poskytovatelem je MMR ČR. Nejprve proběhlo geodetické vytýčení cesty a poté už začaly úpravy
spodních vrstev a ofrézování starého asfaltu. Pokládka nového asfaltového koberce je naplánována na
poslední dny října. Zde by ch chtěl pouze poznamenat, že mne velice mrzí, že máme v obci takové
občany, kteří nerespektují práci druhých a ničí ji. Přes zákazové značky a další opatření se
někomu „podařilo“ rozjezdit již uválcované podkladní vrstvy vozovky připravené k pokládce
asfaltu a pro obecní pokladnu to bude znamenat další výdaje za opětovnou přípravu štěrkových
podkladních vrstev.
- průběžně probíhají práce na rekonstrukci místní tělocvičny, které jsou rovněž spolufinancovány
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci PROV. Zároveň s natíráním střešní krytiny probíhaly
demontážní práce vnitřního osvětlení tělocvičny a příprava na betonování podlahy. Nyní nastala fáze
montáže nového osvětlení, připraveny jsou výměny oken a výměny žlabů a svodů. Pokládka nového
povrchu v tělocvičně je plánována na přelomu listopadu a prosince.
- na přelomu října a listopadu bude vyhlášena výzva v rámci výběrového řízení na dodavatele stavební
akce „Zateplení ZŠ a MŠ Machov“ a dodavatele rekuperačních jednotek do jednotlivých tříd ZŠ.
- na úřadu městyse jsme začali připravovat žádosti o dotace na další plánované akce – rekonstrukci
školního hřiště u tělocvičny a rekonstrukci místní komunikace v Nízké Srbské (u bývalé Drany).
- dne 17. října proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření městyse Machov za období 1.1. – 17. 10. 2018.
Toto přezkoumání provedli kontroloři Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Kromě obvyklých
oblastí hospodaření obce se tentokrát kontrola soustředila i na dokumentaci k veřejným zakázkám
realizovaným naší obcí v letošním roce. Kontrolní akce byla zakončena konstatováním, že „nebyly
zjištěny chyby a nedostatky“, což je zásluha všech pracovníků úřadu městyse.
Pokud jde o rekonstrukci krajských silnic, do svého závěru spěje oprava mostu na křižovatce
k Bělému. Celá trasa rekonstruovaných krajských komunikací by měla být přes zimu průjezdná
a s opětovným započetím prací v Machově a tím i uzavírkami se počítá od dubna příštího roku.
Závěrem bych chtěl ještě upozornit a pozvat vás na tradiční podzimní divadelní představení,
tentokrát na komedii „Tik Ťak“ v podání ochotníků z divadelního souboru Divadlo Broumov. Bližší
informace najdete v další části dnešního zpravodaje.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 9. 2018 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.071 obyvatel. V průběhu září: - přihlásilo se
5 občanů
narodil se
1 občánek
zemřel
1 občan.

Společenská kronika
V měsíci říjnu 2018 slaví významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Božena
Kubečková z Machovské Lhoty – dožívá se 85 let. Oslavenkyni přejeme hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.
Dne 26. října 2018 slaví krásné životní jubileum – zlatou svatbu – občané Nízké Srbské Zdeňka
a Josef Witvarovi. Jménem městyse přejeme oslavencům ještě mnoho společných let naplněných
štěstím, spokojeností a zdravím.

Stolní kalendář 2019
Upozorňujeme všechny občany, že na úřadu Městyse Machov je od počátku října v prodeji stolní
kalendář „Policko 2019“, který vydal DSO Policko. Prodejní cena tohoto kalendáře na úřadu městyse
je 80,- Kč (omlouváme se za chybně uveřejněnou cenu v minulém vydání zpravodaje). Tématem
tohoto kalendáře jsou obrazy krajin a chaloupek z celého Policka (tedy i z Machova), jejichž autorem
je polický malíř Jan Kousal.
Začátkem listopadu bude na úřadu městyse v omezeném množství možno zakoupit i nástěnný
kalendář na příští rok s fotografiemi Kladského pomezí od p. Imlaufa.

Uzavření ordinace praktického lékaře
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem svým pacientům, že ordinace v Machově bude
uzavřena ve dnech 7. – 9. listopadu. V těchto dnech zastupuje v nutných případech MUDr. Zemanová
v ordinaci ve firmě Wikov.

3. Stomatologická pohotovost v listopadu 2018
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci listopadu 2018 – vždy v době od
9,00 do 11,00 hod.:
3. - 4. 11.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 398
10. – 11. 11.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
17. – 18. 11.
MUDr. Růžička ml., Poliklinika Broumov
603 479 132
24. – 25. 11.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
775 717 666.

4. Kulturní a sportovní akce
Listopad: 3.11. – Laco Deczi a Celula New York – Kolárovo divadlo Police ve 20 hod.
3.11. – Nanovor – taneční zábava na sále Obecního domu v Machově
4.11. – Martinské trhy – náměstí Police n. Met. od 9,00 hod.
4.11. - Lyžařský ples – Pellyho domy v Polici n. Met. od 20 hod.
11.11. – Polické divadelní hry – Nebožka panina matka – divadlo Police 19 hod.
17.11. – Poříčský podzim – country festival v Obecním domě V. Poříčí od 17 hod.
25.11. – Tik Ťak – divadlo na sále Obecního domu Machov v 16 hod.

5. Svoz objemného odpadu 10. 11. 2018

provede ve vaší obci mobilní svoz objemného odpadu
Kdy : v sobotu 10. listopadu 2018
Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ............................8,00 – 8,20 hod.
- pod Hubkovými....................................8,25 – 8,45 hod.
Machov – proti Lokvencovým (u obecních garáží) …..8,50 – 9,10 hod.
- na náměstí ...................................................9,15 – 9,45 hod.
Machovská Lhota – u hasičské zbrojnice .......................9,50 –10,20 hod.
Bělý – u bývalé váhy ....................................................10,50 –11,20 hod.

Předmět svozu : - velkoobjemný odpad

- nábytek, matrace
linolea, koberce
− dřevotříska
− kočárky, objemné hračky
− sportovní potřeby (lyže…)
−

Další podmínky - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů (ti, kteří řádně platí
poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov) je svoz bezplatný !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený, odpad nesmí obsahovat větší kovové
součásti !!!
- 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 !!!

6. Taneční zábava na sále Obecního domu – Nanovor

7. Terénní pečovatelská služba Police nad Metují
Zřizovatelem Pečovatelské služby je
Město Police nad Metují.
Adresa pečovatelské služby:
Pečovatelská služba Javor, K Sídlišti 259, 54954 Police nad Metují
Pracovní doba: pondělí – pátek 6,30 – 19,00 hodin
Telefon: 491 541 122, mobil 721 082 382, E-mail : DPS.Police@seznam.cz

Vedoucí sociálního odboru: Kejdanová Ilona tel.: 491 509 995, mobil 775 442 409, E-mail:
kejdanova@meu-police.cz
Terénní pečovatelská služba je sociální služba v domácím prostředí uživatele v pracovních dnech od
6,30 do 19.00 hodin. Pečovatelská služba je od 1. 1. 2016 poskytovaná i v okolních obcích.
Poslání pečovatelské služby:
- poskytovat terénní pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postiženým občanům se
sníženou soběstačností v jejich domácnostech
- službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující a podporovala jejich samostatnost a
sociální začlenění
- službu poskytovat na základě individuálních potřeb uživatelů.
Cílová skupina:
Cílová skupina jsou senioři a zdravotně postižení občané se sníženou soběstačností
(z důvodu věku, chronického onemocnění, úrazu), kteří potřebují pomoc jiných osob a služby
poskytované pečovatelskou službou jsou pro ně dostačující.
Pečovatelská služba provádí úkony, kterými se snaží naplňovat osobní cíle a potřeby uživatelů. Péče je
prováděna tak, aby byla pro uživatele bezpečná a odborná.
Věková struktura : osoby se zdravotním postižením od 40 let výše
senioři od 65 let výše
Kapacita : 50 uživatelů
Cíle: Poskytovat individuální podporu, která umožní uživatelům služby zachovat v co největší míře
dosavadní způsob života v přirozeném prostředí.
Prováděné úkony:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Ceník jednotlivých úkonů je zveřejněn rovněž na webu Městyse Machov.
Městys Machov přispívá na úhradu terénní pečovatelské služby pro své občany.

8. Běh na Hejšovinu – 22. ročník
Za krásného slunečného podzimního počasí se v neděli 30. září konal již 22. ročník závodu
v běhu do vrchu "Běh na Hejšovinu“, který je tradičně součástí seriálu Českého poháru v bězích do
vrchu. Pořadatelé - Městys Machov společně s dobrovolníky z Machovské Lhoty - i tentokráte
připravili trasu dlouhou 8 km se startem na náměstí v Machově a cílem na polském vrcholu Hejšoviny
(Szczeliniec Wielki) v národním parku Stolové hory. Na start se tentokrát postavilo 80 dospělých
závodníků a 18 dětí. Celkovým vítězem se stal Pavel Dvořák z oddílu Biatlon Prostějov, který trasu 8
km uběhl za 33 min. a 27 s. Druhé místo obsadil domácí závodník David Plný a třetí skončil Jan
Nápravník ze Rtyně v Podkrkonoší. Mezi ženami byla nejrychlejší závodnice TJ Sokol Hradec
Králové Táňa Metelková v čase 36 min. 28 s. před Dagmar Kynčlovou z SK Nové Město n. M. a
Renatou Hájkovou z TJ Maratonstav Úpice. Dětský závod s cílem na česko-polské hranici
v Machovské Lhotě vyhrál Tomáš Metelka z oddílu OK 99 Hr. Králové v čase 9 min. 13 s. před
domácími závodníky BKL Machov Lukášem Doležalem a Veronikou Nyklíčkovou. Kromě ocenění
oficiálních vítězů jednotlivých kategorií proběhla i tombola, v níž vylosovaní majitelé některých
startovních čísel měli možnost vybrat si jednu z drobných cen od sponzorů závodu. V průběhu
vyhlašování výsledků i po skončení hrála závodníkům, jejich doprovodům i ostatním návštěvníkům

závodu skupina Domamazec z Machova. K doprovodnému programu patřilo i opékání vepřové kýty či
grilování klobás v režii provozovatelů místního Machovského hostince manželů Mikešových.
Poděkování patří všem dobrovolným pořadatelům, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli
zorganizovat tento závod. Dík patří i sponzorům, bez jejichž podpory by uspořádání podobných akcí
bylo velice složité.

9. Divadelní představení „Tik Ťak“ – 25. 11. 2018

Městys Machov
uvádí úspěšnou komedii Laurenta Baffie

Tik Ťak
v podání divadelního souboru DIVADLO BROUMOV
Režie: Renata Kolářová
MUDr. Stern je světově uznávaný specialista na choroby obsedantní
neurózy. V čekárně jeho ordinace na něj čeká šest pacientů. Slavný terapeut
na sebe ale nechává čekat. Pacienti, pronásledovaní svou chorobou
a nekontrolovatelnými „tiky“ se snaží zahnat nudu, navzájem se seznamují
a dokonce se sami pokoušejí o skupinovou terapii.

Představení se uskuteční

v neděli 25. listopadu 2018 v 16,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč

10. Poděkování – volby
Děkujeme všem kandidátům za ODS, kteří se zúčastnili voleb do místního zastupitelstva.
Současně blahopřejeme kandidátům, kteří byli zvoleni: Janu Koláčnému a Ing. Evě Skálové
v zastoupení MS ODS Machov a též blahopřejeme panu brig. gen. v.v. Mgr. Martinu
Červíčkovi ke zvolení do Senátu ČR.
Všem občanům velice děkujeme za podporu.
Milena Řehůřková, předsedkyně MS ODS Machov

11. Pozvánka do knihovny
Po prázdninách knihovna už opět zahájila provoz (i přes rekonstrukci tělocvičny). Přijďte si
vybrat z nových knížek a nových čísel odebíraných časopisů, které pro vás přivážíme z výměnného
fondu z polické knihovny. Půjčovní doba je stále ve čtvrtek od 16 do 19 hodin a v zimě od 15,30
do 18,30 hodin.
Těší se na vás knihovník Michal Plný
Výběr z nabídky nových knih:
MOSTRÖM, Jonas: Domino.
Detektivní román s psychiatričkou Nathalii Svenssonovou. Během noční služby v nemocnici záhadně zmizí
lékař Erik Jensen. Na stejném místě o tři dny dříve zmizel také psychiatr Thomas Hoffman. V obou případech
pachatel zanechal na místě činu destičku domina...
BLEY, Mikaela: Déšť smývá stopy.
Švédský thriller o pátrání po ztracené osmileté holčičce, která zmizela beze stopy z tenisové haly. Po holčičce
pátrá nejen policie, ale vše nepřetržitě sleduje rovněž televizní stanice TV4. Reportérka Ellen Tammová je čím
dál více zatahována do případu a snaží se vypátrat, co se stalo.
GROEN, Hendrik: Tajný deník Hendrika Groena, 83 1/4.
Být starý ještě neznamená být mrtvý. Hendrik Groen, důchodce žijící v domově důchodců v Amsterdamu, sice
cítí všechny nepříjemné důsledky stáří, ale vzdát to ještě nehodlá. Začne psát deník a postupně odhaluje své
životní výhry i kopance. Hendrik má i v pokročilém věku nové životní plány.
HELLBERG, Asa: Kamarádky na život.
Romantický příběh o odvážných ženách, které se nebojí ani v padesáti zgruntu změnit svůj život.
HRYNIEWICZ, Bohdan: Moje chlapecká válka : Varšava 1944.
Autobiografické vzpomínky bývalého polského odbojáře na druhou světovou válku a varšavské povstání roku
1944.
STONE, Hayley: Machinace
Napínavá dystopická sci-fi z blízké budoucnosti našeho světa, ve kterém se vzbouřily stroje. Nastalo temné
období Machinací a inteligentní stroje jsou rozhodnuty zlikvidovat lidstvo.
BREZINA, Thomas: Brontík : kamarád z pravěku.
Dvojčata Týna a Tobík objeví v horách dinosauří mládě. První díl veselých příběhů pro děti od 6 let.
BŘEZINOVÁ, Ivona: Ťapka, kočka stěhovavá
Ťapka je kočka domácí, ale především kočka stěhovavá. Proč? Každý týden mění pelíšek a putuje s druhačkou
Petrou, která je ve střídavé péči. Jeden týden bydlí u maminky, druhý u tatínka. Ale přece jen někdo je pořád s
ní, ať cestuje tam, či tam - Ťapka. A s tou jde všechno líp! Pro mladší školní věk.
SANDS, Kevin: Alchymistova šifra.
Napínavý příběh lékárnického učně Christophera, odehrávající se v 17. století v Anglii. "Nikomu neprozraď, co
jsem ti dal." Dokud Christopher neobdržel toto tajemné varování, učil se vyrábět účinné léky a lektvary. Pak
však začnou kolem umírat lidé… Pro děti staršího školního věku.
NICOL, James (James E.): Čarodějka v zácviku.
Příběh Arianwyn, které se přes všechny obtíže nakonec podaří získat odznak plně kvalifikované čarodějky.
Kniha pro starší dívky.

12. Okénko z naší školy
Ve čtvrtek 27. září se v Polici nad Metují konalo Okresní kolo v přespolním běhu. ZŠ Machov
reprezentovala dvě družstva dívek. Mladší žákyně ve složení Scholzová T., Rückerová A., Notková S.,
Foglarová A., Heinzelová A. a Valterová V. vybojovaly 4. místo. Starší dívky vybojovaly 2. místo,
které jim zajistilo postup do Krajského kola. To se konalo 9. října v Jičíně, kde naši školu
reprezentovalo stejné družstvo ve složení: Plná N., Kubečková V., Havelková N., Notková B.,
Taucová S. a Jirmannová E. V silné konkurenci škol Královehradeckého kraje děvčata obsadila
4. místo. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
David Plný

„Co víš o česko-polském pohraničí?“
Ve čtvrtek 18. 10. pod vedením pana učitele Jana Nawrata se odjel náš tým ve složení Vendula
Kubečková, Carmen Arribasová Escribano, Eliška Jirmannová, Natálie Plná zúčastnit mezinárodní
soutěže do Nowe Rudy. V silné konkurenci děvčata vybojovala 1., 2., 3. a 5. místo. Blahopřejeme.
Od října se naše škola jako jediná v královéhradeckém kraji zapojila do projektu „Výuka
přírodních věd nově“. Realizátorem projektu je Společnost pro kvalitu školy, z.s. Cílem je inovovat
vyučování přírodních věd se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku. Budeme společně sdílet
a prohlubovat poznatky moderních technik výuky přírodovědných předmětů na všech úrovních. Do
výuky zapojíme nová elektronická měřící zařízení. Obdrželi jsme tři měřící soupravy EdLab (včetně
notebooků) v hodnotě cca 150 000,- Kč, které zůstanou pro potřeby školy, tedy našich žáků.
Hana Lelková

13. Jakou cenu má elektroodpad?
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně
zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto
procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U
velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak
tomu je u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do
popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat speciální sběrné
místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných
místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná. Nezbývá než
začít s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.

Recyklací malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů nebo počítačů je možné získat zlato,
stříbro, měď a další vzácné kovy. O všechny tyto suroviny je na trhu velký zájem a firmy, které sbírají
právě tento typ elektroodpadu, je mohou dobře zpeněžit. Tento elektroodpad má pozitivní
ekonomickou hodnotu. Neplatí to ale o všech vyřazených elektrozařízeních. Zpracováním
vysloužilých světelných zdrojů nejen že nejde nic vydělat, naopak jejich recyklace něco stojí.
Neobsahují žádné cenné suroviny, ale zato malé množství rtuti, jejíž zpracování je velmi nákladné.
V tomto případě hovoříme o negativní ekonomické hodnotě elektroodpadu.
Díky recyklaci lze využít více než 90 % materiálu z úsporných zářivek – plasty na výrobu různých
plastových komponentů, kovy pro kovovýrobu, sklo jako technický materiál. Vyčištěná rtuť poslouží
znovu v průmyslové výrobě.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v Machově a nevyhazujte úsporné zářivky do
směsného odpadu.
V Machově můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve sběrném místě, které je zřízeno ve
skladu nákupního střediska (vchod z nákladové rampy). Sběrné místo je přístupné po
telefonické nebo osobní domluvě s odpovědným pracovníkem úřadu v pracovních dnech –
v pondělí a ve středu od 8°° do 12°° a od 13°° do 17°° hodin, v ostat
ní dny od 8°° do 12°° hodin.
Sběrné místo mohou využít všichni občané a dále také živnostníci podnikající v katastru
Machova, kteří mají s městysem uzavřenou řádnou smlouvu o nakládání s komunálním
odpadem.
Zpětný odběr světelných zdrojů pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České
republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných
kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční prostředky, které
bychom jinak museli zaplatit za recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Příští číslo vyjde ve 47. týdnu 2018. Uzávěrka příspěvků ke dni 20.11.2018
Machovský zpravodaj – vydává Městys Machov, IČ 00272809, tel. 491 547 121, e-mail ou.machov@worldonline.cz,
Evid. č. MK ČR E 13449. Vychází nepravidelně v nákladu 510 výtisků. www stránky městyse – www.machov-obec.cz

