Machovský zpravodaj
Vydává Městys Machov

Toto číslo vyšlo 29. října 2009

Uvnitř dnešního vydání zpravodaje najdete:
1. Informace starosty
2. Výsledky Běhu na Hejšovinu
3. Změna termínu pro zaplacení daní finančnímu úřadu
4. Humanitární sbírka Diakonie Broumov
5. Informace CČSH Machov
6. Informace úřadu městyse
7. Informace z jednání zastupitelstva
8. Kulturní a sportovní akce
9. Co je recyklační příspěvek a k čemu slouží?
10. Placená inzerce
11. Hasičské cvičení okrsku BOR
12. Projekt ZŠ Machov – naučná stezka
13. Výzva ČEZ ke kácení porostů
14. Historické fotografie

Sponzorem tohoto vydání Machovského zpravodaje je firma:
ELEKTROWIN a.s.
Michelská 300/60, Praha 4
www.elektrowin.cz

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
přelom října a listopadu je ve všech orgánech státní moci, tedy i na úřadu městyse
Machov, ve znamení náročných prací při zavádění provozu datových schránek.
Prostřednictvím těchto datových schránek bude možno posílat a přijímat úřední dokumenty
v elektronické podobě mezi jednotlivými orgány státní moci navzájem, ale i mezi nimi a
dalšími právnickými či fyzickými osobami, které si schránku rovněž zřídí. Dojde tak
k nahrazení poštovního zasílání dokumentů v listinné podobě. Ke zprovoznění tohoto
složitého mechanismu bylo potřeba zajistit řadu věcí – zakoupit programové vybavení,
proškolit úředníky, uzavřít smlouvy o datových službách a další. Nejde jen o samotné zasílání
dokumentů, ale i o jejich archivaci či převádění z listinné podoby do elektronické a naopak.
Věřím, že rozhodnutí o zavedení této změny přinese očekávané efekty, i když se v počátku
zřejmě nevyvarujeme určitých zmatků, než se všichni s novým systémem seznámí a naučí se
ho správně používat.
A aby toho nebylo málo, chystá se od nového roku další náročná změna zejména pro
ekonomy a účetní obecních úřadů. Od 1. ledna se totiž výrazně změní účetnictví obcí a měst.
Bohužel do dnešního dne nejsou k této změně vydány prováděcí vyhlášky, takže ani příslušní
pracovníci úřadů, ale ani firmy dodávající programové vybavení, nejsou zatím schopni se na
tuto změnu připravovat. O to náročnější pak bude letošní roční uzávěrka a zároveň přechod na
nový účetní systém. V průběhu příštího roku pak na to naváže zcela nový přístup k evidenci
majetku v obcích, včetně zavedení účetních odpisů a vytváření rezerv na obnovu obecního
majetku. Již dnes se tedy dá říct, že příští rok bude z tohoto pohledu velice náročný. Navíc
v příštím roce proběhnou i dvoje volby a zejména pro nová zastupitelstva zvolená
v podzimních komunálních volbách to bude hned na začátku volebního období docela
náročné vypořádat se s takovými velkými změnami v práci obecních úřadů.
Ale abych nepředbíhal, blíží se teprve závěr letošního roku a i ten zřejmě přinese docela
složitou práci nad sestavením obecního rozpočtu pro příští rok. Zmiňuji se o tom pravidelně
a bohužel to musím konstatovat dnes znovu, že vývoj daňových příjmů našeho rozpočtu
z celostátních daní zůstává nadále velice špatný. Propad těchto daní se proti rozpočtované
výši prohloubil už na téměř 1 milion korun a po konzultacích s odborníky se nedá ani pro
poslední čtvrtletí letošního roku očekávat nějaká změna tohoto vývoje. Momentální reálný
odhad propadu ročních daňových příjmů je podle mne zhruba 1,3 mil. Kč. Navíc pro příští rok
odborníci doporučují sestavit rozpočet na úrovni 95 % letošních skutečných příjmů, takže to
bude pro nás představovat další úbytek finančních zdrojů, hlavně na investice. Na druhou
stranu je třeba říct, že městys bude i s takovým rozpočtem schopen financovat své běžné
výdaje a jedinou hrozbou tak zůstává stále nedořešený soudní spor se Státním fondem
životního prostředí ČR o náhradu 18,5 milionů Kč (stavba ČOV v minulosti).
Abych neříkal jen špatné zprávy, tak i jednu příznivou informaci. V měsíci říjnu se
podařilo získat pro Machov dotaci na pořízení další chybějící komunální techniky.
Z dotačního programu POV Královéhradeckého kraje (prostřednictvím DSO Policko) tak
můžeme zakoupit výkonnou elektrocentrálu, svářecí soupravu CO2, okružní pilu a stavební
kozy pro naši údržbářskou četu.
V průběhu měsíce října se rovněž za finanční spoluúčasti některých občanů Nízké Srbské
podařilo zpevnit místní komunikaci za bývalou provozovnou Drana. Městys Machov uhradil
práci bagrem a frézovaná asfaltová drť byla zajištěna obyvateli této lokality, za což jim ještě
jednou děkuji.
V průběhu nejbližších dnů budou pokračovat také práce související se schvalováním
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na dostavbu dalších úseků kanalizace po
Lhotě, Machově i Nízké Srbské. Předpokládaná trasa kanalizace se bohužel dotkne i řady

soukromých pozemků a pracovníci úřadu budou v nejbližších dnech kontaktovat některé
z Vás se žádostí o uzavření Smluv o smlouvách budoucích, kterými bude zajištěno strpění
věcného břemene na svém pozemku – uložení kanalizačního řadu. Bez tohoto kroku nelze
získat územní souhlas stavebního úřadu a pokračovat pak zpracováním projektové
dokumentace pro stavební řízení. Je mi jasné, že nikdo nebude nadšený z plánovaného
překopání některého svého pozemku, ale pokud chceme mít obec odkanalizovanou a vyhnout
se nepříjemným rozhodnutím orgánů životního prostředí, jiná cesta neexistuje. Jen v této
souvislosti připomínám tu skutečnost, že pokud by se zastavily přípravné práce na tomto
projektu, bude jediným řešením pro likvidci odpadních vod vybíratelná jímka u těch
nemovitostí, které nebudou napojeny na kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod.
A to by byl myslím velký krok dozadu. Prosím proto ty občany, kterých se projekt bude
dotýkat, aby k rozhodování o uzavření či neuzavření smlouvy přistupovali uvážlivě a mysleli
na budoucnost nejen svou, ale i dalších generací, které zde budou žít.

2. Výsledky Běhu na Hejšovinu
Již tradičně poslední neděli v září se uskutečnil v Machově 13. ročník mezinárodního
závodu v běhu do vrchu „Běh na Hejšovinu“. Letos se ho zúčastnilo 106 závodníků v šesti
věkových kategoriích mužů a čtyřech kategoriích žen. Závod byl i letos zařazen do seriálu
Českého poháru v bězích do vrchu (kategorie A). Mezi účastníky se objevili jak tradiční
účastníci tohoto běhu, tak i závodníci, kteří zde byli poprvé.
Do cíle na vrcholu polské Hejšoviny doběhlo 105 závodníků. Nejrychlejšímu muži
Michalu Horáčkovi z Ústí nad Orlicí trvalo uběhnutí osmikilometrové trati 31 minut a 38
vteřin, čímž zaostal pouhých 17 vteřin za traťovým rekordem.. Mezi ženami pak byla
nejrychlejší Taťána Metelková z Týniště v čase 34 minut 42 vteřin. Tímto časem se jí tak
podařilo překonat traťový rekord žen o více než dvě minuty.
Vítězi jednotlivých kategorií se stali:
- juniorky: Adéla Stránská (ročník 1991), klub ISCAREX Ústí nad Orlicí
- junioři: Michal Žák (1991), SK Nové Město na Moravě
- muži A: Michal Horáček (1975), ISCAREX Ústí nad Orlicí
- muži B: Martin Vacek (1969), ISCAREX Ústí nad Orlicí
- muži C: Vladimír Vacarda (1959), AC Slovan Liberec
- muži D: Oldřich Šmída (1948), Maratonstav Úpice
- muži E: Jaroslav Gaman (1935), Avanti Havířov
- ženy A: Michaela Mertová (1976), Atletika Albrechtice
- ženy B: Taťána Metelková (1972), SK Týniště
- ženy C: Libuše Machlická (1954), Maratonstav Úpice
- ženy D: Jaroslava Grohová (1964), Fortex SKI Moravský Beroun.
Vydařilo se i počasí (opět tradičně) a tak mohla po skončení závodu hrát všem
závodníkům, divákům i náhodným návštěvníkům country skupina Domamazec přímo před
Obecním domem v Machově. Toto vystoupení se setkalo s velmi dobrým ohlasem u všech
přítomných. Závěrem bychom jménem pořadatelů (městys Machov, město Radków a
dobrovolníci ze Lhoty) chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří poskytli ceny pro vítěze i
různé pozornosti do tomboly. Dík patří hlavnímu sponzoru Veba Broumov a dále firmám
Hašpl hřebíky, VaK Náchod, Restaurace Obecní dům – Hubkovi, Hotárek Náchod, Rýgl
potraviny, Tuček Machov, pivovaru Trutnov, železářství Soukup, Pavel Sauer Lhota a řadě
dalším. Rovněž patří poděkování všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci závodu
– časoměřičům, traťovým komisařům, zdravotní službě.

3. Změna termínu pro zaplacení daní Finančnímu úřadu
Finanční úřad v Náchodě upozorňuje všechny daňové poplatníky, kteří platí daně
bezhotovostně, že od 1. listopadu 2009 dochází ke změně termínu pro zaplacení. Doposud se
za den platby považoval den, kdy platba odešla z účtu plátce. Od 1. 11. je „dnem platby“ den,
kdy je platba připsána na účet finančního úřadu. V praxi to znamená, že pro řádné zaplacení
daní je potřeba počítat i s časem, který potřebují peněžní ústavy na převedení příslušné částky
a platbu provést o několik dní dopředu.
Ing. Doubková – FÚ Náchod

4. Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje HUMANITÁRNÍ SBÍRKU:
- letního a zimního oblečení
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
- látek (minimálně 1 m2 – ne odřezky a zbytky látek),
- domácích potřeb – nádobí, skleniček (nepoškozených),
- peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů, dek,
- obuvi (nepoškozené).
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a další elektroniku, matrace, koberce,
nábytek, jízdní kola, dětské kočárky, špinavý a vlhký textil.
Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic můžete předat na obvyklé místo na rampu za
nákupním střediskem v Machově.
Bližší informace na úřadu městyse, nebo na tel. číslech 224 316 800, 224 317 203.
Děkujeme za Vaši pomoc. Diakonie, o.s. Broumov

5. Informace CČSH Machov
Husův sbor Církve československé husitské nám v Machově slouží již plných 80 let. Byl
slavnostně otevřen v září 1929. Každou neděli a o svátcích se zde scházejí věřící, dále jsou
zde pořádány i výstavy a koncerty.
V sobotu 26. 9. v 18 hod. se zde konal koncert, na kterém se podíleli především místní
umělci (bez ohledu na náboženské vyznání). Ve zkratce byla připomenuta i historie vzniku
Církve československé husitské na počátku roku 1920, ale především náboženské obce
v Machově. V neděli 27. 9. v 11 hod. byly pak slouženy slavnostní bohoslužby patriarchou
CČSH ThDr. Tomášem Buttou za účasti mnoha duchovních. Milé bylo především setkání
s těmi, kteří zde dříve působili.
Chceme poděkovat všem, kteří po léta pečují o tento stánek víry i lidského setkávání.
Děkujeme všem, kteří program k výročí sboru připravili, všem, kteří se na vystoupení podíleli
a náš velký dík patří i těm, kteří naši činnost podpořili svými dary. DĚKUJEME ……..
Náboženská obec CČSH Machov

6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 9. 2009 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 122 obyvatel.V průběhu září 2009 - se přihlásila: 1 osoba
- se odhlásily: 4 osoby
1 osoba.
- zemřela:

Společenská kronika
V měsíci říjnu 2009 oslavily významné životní jubileum dvě naše spoluobčanky:
- paní Marie Bártová z Nízké Srbské – dožila se 90 let,
- paní Jiřina Dostálová z Machova – dožila se 80 let.
Ještě jednou přejeme oslavenkyním jménem zastupitelstva městyse i jménem všech
spoluobčanů hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Kominické služby
Sdělujeme občanům, kteří mají před topnou sezonou zájem objednat si vyčištění komínů
či jiné služby kominíka, že mohou své požadavky nahlásit na úřad městyse p. Thérové.
Kominík bude v Machově k dispozici dne 13. listopadu 2009.

Informace obvodního lékaře
Obvodní lékař MUDr. Maršík oznamuje všem zájemcům o preventivní očkování proti
chřipce, že očkovací látka je již k dispozici a je možno se nechat očkovat.

Vítání občánků
V neděli 25. října proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových občánků.
Členka zastupitelstva paní Ivana Doležalová se tohoto obřadu opět ujala s obvyklým citem
a důstojností. Společně s matrikářkou paní Ladou Krbovou slavnostně přivítaly mezi naše
spoluobčany tyto malé občánky:
- Adélu Dostálovou z Machovské Lhoty,
- Karolínu Komárovou z Nízké Srbské,
- Lauru Bejšovcovou z Machova,
- Andreu Šebestovou z Nízké Srbské,
- Stelu Notkovou z Machova,
- Klaudii Šplíchalovou z Nízké Srbské,
- Václava Vlčka z Bělého,
- Jakuba Scholze z Řeřišného.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské školy.

Zrušení pevné telefonní linky – prodejna průmyslového zboží
Vedoucí obchodu průmyslového zboží p. Tuček informuje veřejnost, že pevná telefonní
linka do této prodejny byla zrušena. Nově bude v prodejně fungovat mobilní telefonní číslo
775 709 495, na kterém obdržíte veškeré potřebné informce.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 30. září a 19. října se uskutečnily další letošní pracovní porady starosty se zastupiteli
městyse. Na programu bylo mimo jiné projednání následujících bodů:
- odprodej zařízení zrušené prodejny v Bělém,
- projednání vývoje daňových příjmů městyse,
- žádost o příspěvek na vydání Zimních novin Broumovska,
- dotace na nákup komunální techniky, projednání spoluúčasti,
- rozhodnutí o pořádání Obecního plesu,
- majetkové záležitosti, žádosti o odprodej pozemků,
- návrh na změnu nájemní smlouvy – prodejna potravin,
- zrušení pevné telefonní linky v prodejně průmyslového zboží,

-

žádost o uzavření provozu MŠ Machov dne 30.10.,
žádost p. Koubkové o změnu kupní smlouvy – cesta na Lhotský Šefel,
žádost o osvobození poplatku ze vstupného – Rock Machov,
postup zřízení datových schránek na úřadu městyse,
informace o připravované změně účetního systému územních samosprávných celků,
žádost o úpravu příjezdové komunikace k parcele 178/11 Nízká Srbská,
informace o změnách v organizaci Hasičského záchranného sboru,
projednání dalšího postupu ve věci budování dalších úseků kanalizace v obci (dotace
na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, příprava smluv o
smlouvách budoucích na zřízení věcného břemena – uložení kanalizace do
soukromých pozemků).

8. Kulturní a sportovní akce
Listopad: 3.11. – Hodinu nevíš – drama ČR – kino Police v 19 hod.
10.11. – Vzhůru do oblak – animovaný film USA – kino Police v 17 hod.
13.11. – Komedie o strašidle – Kollárovo divadlo Police v 19 hod., účinkuje
divadelní soubor z Úpice
17.11. – Jánošík – historický film – kino Police v 19 hod.
21.11. – Rock Machov – pořádá M.Kocián a L.Kubeček – Obecní dům v 18 hod.
24.11. – Veni, vidi, vici – komedie ČR – kino Police v 19 hod.
27.11. – Pět sezon v Antarktidě – přednáška Daniela Nývlta v Kollárově divadle
v Polici od 19 hod. o pobytu na české vědecké stanici na ostrově J.Rosse
28.11. – Cvičení s Olgou Šípkovou – Pellyho domy Police
29.11. – D´Artagnan – Kollárovo divadlo Police v 19 hod., účinkuje divadelní
soubor Symposium z Třebechovic pod Orebem

9. Co je recyklační příspěvek a k čemu slouží?
Tři roky úspěšného fungování systému zpětného odběru, odděleného sběru, následného
zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení umožňují tzv. recyklační příspěvky. Ty
jsou hrazeny spotřebiteli v ceně nakupovaných nových elektrospotřebičů. Recyklační
příspěvek je finanční částka odpovídající nákladům výrobců na zpětný odběr a recyklaci
výrobku. Výrobci ji odvádějí do kolektivních systémů, které vytvořili za účelem řádného
plnění svých zákonných povinností. U většiny výrobků v České republice je zavedena forma
tzv. viditelného příspěvku na recyklaci. Znamená to, že náklady na ni jsou viditelně
vyčleněny z ceny nového spotřebiče a transparentně uváděny při prodeji odděleně.
Výrobce tak zároveň ukazuje spotřebiteli, kolik již přispěl do kolektivního systému na zpětný
odběr a recyklaci starého elektrozařízení. Výše příspěvku vynásobená počtem prodaných
spotřebičů tedy odpovídá podílu výrobce na celkových nákladech na zpětný odběr a recyklaci,
který za něho zajišťuje kolektivní systém.
Viditelné uvádění
U všech domácích spotřebičů a spotřebitelských zařízení by již od září 2005 měla být
výše příspěvku výrobce pro spotřebitele zviditelněna. Možnost viditelně uvádět příspěvek na
recyklaci mají výrobci pouze po dobu osmi let, u velkých spotřebičů, jako jsou pračky,
ledničky, myčky a sušičky, je tato doba prodloužena na 10 let. To znamená, že u běžných
spotřebičů do domácnosti se příspěvek přestane uvádět v roce 2013, u velkých spotřebičů

v roce 2015. Viditelné uvádění zaručuje zabezpečení tohoto příspěvku před možným
zneužitím v konkurenčním boji mezi výrobci. Každému zákazníkovi má být na první pohled
jasné, že tato částka má své jediné možné určení pro účely zpětného odběru a recyklace
výrobku. Stejnou chladničku nebo televizi lze tedy koupit v Praze, Zlíně nebo na internetu za
různé ceny, ale se stejným viditelným příspěvkem.
Obcházejí zákon
Proklamace některých prodejců, že nabízejí zboží za ceny „bez recyklačních nákladů“,
znamená pouze fakt, že obcházejí zákon a řádně neplní své povinnosti. Finanční prostředky
z recyklačních příspěvků totiž nejsou určeny jen na budoucí likvidaci elektrozařízení, která
členové kolektivních systémů uvádějí na trh dnes. Někdo se musí postarat i o spotřebiče, které
dosluhují už v těchto dnech a jejichž výrobci dávno přestali existovat.
Když konkurenti spolupracují
K tomu podotýká předseda představenstva společnosti ELEKTROWIN Ing. Jaroslav
Holakovský: „Kolektivní systém je velmi náročný na řízení. Když si uvědomíte, že
sdružujeme několik set výrobců, konkurentů na trhu, kteří přispívají nemalými částkami, aby
solidárně likvidovali historickou zátěž, kterou ve většině případů sami nezpůsobili, dovedete
si představit, že řídit společnost, která takový systém provozuje, není jednoduché. Přednosti
kolektivního systému jsou však nesporné. Synergické efekty plynoucí ze společného plnění
povinností výrobců vedou především k významným úsporám nákladů všech účastníků. Navíc
tím, že náš stát podpořil kolektivní plnění povinností výrobců osvobozením recyklačních
příspěvků z daně z příjmu, je pro výrobce výhodné plnit své povinnosti tímto způsobem.“
Role spotřebitele
Systém zpětného odběru, odděleného sběru, následného zpracování a recyklace
vyřazených elektrozařízení by nemohl fungovat, aniž by do hry zapojil další „spoluhráče“.
Tím patrně nejdůležitějším je právě spotřebitel. Má zásadní podíl na výsledku recyklace
elektrospotřebičů. Jeho přístup, který přímo ovlivňuje množství sebraných elektrozařízení, je
základním článkem úspěšnosti systému. On rozhoduje, kam vysloužilý spotřebič odloží – zda
do popelnice, na černou skládku či zda využije nabídnutých míst zpětného odběru.

10. Placená inzerce

mob.+420 608 280 563
email: vera.novakova.avareal.cz
www.novakova.avareal.cz

Koupím
poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie
i větší množství – pozůstalost po sběrteli
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Info na tel.: 724 229 292

11. Hasičské cvičení okrsku BOR
Dne 12. 9. 2009 proběhlo na katastru našeho městyse taktické cvičení okrsku BOR.
Okrsek se skládá z 5 jednotek – SDH Nízká Srbská, SDH Machov – Lhota, SDH Machov Bělý, SDH Bezděkov nad Metují a SDH Radešov.Cílem cvičení bylo vyzkoušet si záchranu
zraněné osoby v nepřístupném terénu. Organizaci celé akce měl na starost Sbor dobrovolných
hasičů Nízká Srbská.
V našich „horách“ jsme rozmístili zraněné osoby (mladí hasiči z Nízké Srbské). Jednalo
se o Broumovské stěny, Lhotský Šefel a Bor. Úkolem bylo dojet autem co nejblíže, dále
pokračovat pěšky, najít zraněnou osobu, na místě ji ošetřit a snést na nosítkách zpět k autu. Na
správný průběh ošetření dohlížela kvalifikovaná zdravotní sestra. Lokalitu, kde se zraněná
osoba nachází, se jednotky dozvěděly až po příjezdu na místo setkání, kde proběhlo losování.
Každá jednotka obdržela orientační mapu s označením místa.
Všechny jednotky se svého úkolu zhostily velmi dobře a všem zraněným se dostalo
ošetření a přenesení k autu. Cvičení nás naučilo lépe se orientovat v místním velmi členitém
terénu. Během akce jsme si také zopakovali místní názvosloví jednotlivých zákoutí a zkusili
si na vlastní kůži hledání a ošetření zraněného. Určitě se nám tyto zkušenosti mohou hodit při
„ostrém“ zásahu.
Na závěr bych chtěl poděkovat hlavně všem zdravotním sestrám, které nám pomohly
toto cvičení uskutečnit. Byly to p. Helena Sauerová, Monča Divišová, Hanka Beranová,
Katka Hilmanová a Dana Miková. Dále pak Petrovi Macurovi a jeho kolektivu za perfektní
přípravu celé akce.
Velitel okrsku Jan Koláčný

12. Projekt ZŠ Machov – naučná stezka
Vážení občané,
ZŠ a MŠ Machov pracuje letos na projektu „Z náměstí po vlastivědné stezce Jaroslava
Petra“. Na trase bude asi deset informačních tabulí s texty a fotografiemi obce a zdejšího
kraje. Jeden panel bude pochopitelně věnován škole a samotnému řídícímu učiteli Jaroslavu
Petrovi. Informací o jeho činnosti máme poměrně velké množství. Problémem je však jeho
podoba. Dosud se nám nepodařilo nalézt ani jednu jeho fotografii. Obracíme se proto na Vás.
Rádi bychom text doplnili školními fotografiemi z let 1900 -1945. Pochopitelně, že bychom si
moc přáli, aby se u Vás doma našly fotografie pana řídícího učitele a jeho žáků. Spokojíme se
však s jakýmikoliv školními fotografiemi z tohoto období. Pokud takové fotografie vlastníte,
informujte nás, prosím, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Fotografie si oskenujeme a
nepoškozené okamžitě vrátíme. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Žáci a učitelé
Kontakt: tel.: 491 547 195, e-mail: zs.machov@worldonline.cz

13. Výzva ČEZ ke kácení porostů
Firma ČEZ Distribuce a.s. vyzývá tímto všechny majitele a uživatele pozemků
v ochranném pásmu nízkého i vysokého napětí, aby v termínu od 1. října do 15. listopadu
provedli pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných
zařízení. Bližší informace s uvedením rozsahu ochranných pásem najdete na vývěskách úřadu
městyse Machov.

14. Historické fotografie

Pohlednice hospody ve Lhotě z roku 1929

Stavba vodojemu nad Hůrkou 1926
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