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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání jsem Vás informoval o předpokládaném špatném vývoji daňových
příjmů měst a obcí, zejména celostátně sdílené daně z příjmů fyzických osob z daňových
přiznání. Tento předpoklad se bohužel začal naplňovat a městys Machov v uplynulých dnech
obdržel sdělení z finančního úřadu, že obec bude krácena o 230 tis. Kč na daňových příjmech
v dalších měsících. Podle našich výpočtů a dostupných informací z MF ČR bohužel tato
částka není konečná a zřejmě nás čeká ještě další krácení daňových příjmů. Nezbývá, než se
s touto skutečností vyrovnat a rozhodnout o krácení některých výdajových položek obecního
rozpočtu v letošním roce, neboť takovýto výpadek příjmů není možné ničím nahradit.
V uplynulých dnech bylo uzavřeno výběrové řízení na dodavatele prací při rekonstrukci
veřejného osvětlení v Machově a Nízké Srbské. Ze druhého kola tohoto řízení vyšla vítězně
firma Eltym s.r.o. Hronov, se kterou nyní bude uzavřena smlouva o dílo. Předpokládaný
termín dokončení rekonstrukce je v září tohoto roku. V současné době ještě probíhá výběrové
řízení na dodavatele asfaltování místní komunikace na Záduší. V tomto měsíci jsme ještě
účastníkům řízení dodali slepý rozpočet s výkazem výměr a nyní již budeme očekávat
konkrétní cenové nabídky, přičemž termín předložení je do konce měsíce června. Jakmile
bude proveden výběr dodavatelské firmy, bude projednána s majiteli přilehlých nemovitostí
možnost vyasfaltování přístupů k těmto nemovitostem za předpokladu jejich finanční
spoluúčasti.
V průběhu června se uskutečnilo několik jednání v rámci DSO Policko, jehož je naše
obec členem. Součástí těchto jednání bylo i setkání se zástupci církví, působících v našich
obcích. O historii i současných problémech v této oblasti jsme diskutovali s Mgr. Líbalovou
(Církev československá husitská) i s ThMgr. Lewickim (Římskokatolická církev). Dále bylo
na programu jednání schválení závěrečného účtu DSO za rok 2010 a projednání účasti DSO
Policko ve společném projektu s DSO Broumovsko a Gminou Radków, týkajícího se další
podpory cestovního ruchu v našem regionu. Jedná se zejména o společnou účast na veletrzích
cestovního ruchu a vydání společných propagačních materiálů s cílem usnadnit týdenní
pobyty turistům v celé oblasti Policka, Broumovska a Radkowska.
V rámci přeshraniční spolupráce se rovněž uskutečnila jednání se zástupcem obce
Karlów, města Radków a se zástupci národního parku Góry Stolowe ve věci pořádání
Mistrovství ČR veteránů v běhu do vrchu, které proběhne v září na trati tradičního Běhu na
Hejšovinu. Kvůli regulérnosti závodu bylo třeba dojednat uzavření schodiště na Hejšovinu
pro veřejnost na nezbytně nutnou dobu. Zároveň bylo projednáno poskytnutí poslední části
polské dotace na spolupořádání tohoto závodu.
Dne 14. června jsme se s ing. Krylem účastnili projednání stížnosti na hygienické
podmínky penzionu Kukulda. Jednání proběhlo za účasti majitelů penzionu, nájemce,
stavebního úřadu v Polici, odboru životního prostředí MěÚ v Náchodě a Hygienické stanice
Náchod. Samotná stížnost se ukázala jako bezpředmětná, akci však využila „hygiena“ ke
kontrole dalších záležitostí, které nesouvisely přímo s podanou stížností.
Teprve v uplynulých dnech se uskutečnila kolaudace stavebních úprav naší tělocvičny
včetně prosklení boční stěny. Při této kolaudaci nebyly shledány žádné závady.
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, teplejšího
počasí a co nejvíce hezkých letních zážitků.
J. K.

2. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 1. 6. se uskutečnilo veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov. Na programu
bylo např..:
-

schválení závěrečného účtu městyse za rok 2010,
schválení rozpočtového opatření č. 1/2011,
stanovení závazných ukazatelů rozpočtu městyse a určení pravomocí starosty při provádění
rozpočtových opatření,
- přijetí dotací z krajského Programu obnovy venkova,
- schválení zástavní smlouvy v souvislosti s koupí lesních pozemků od Z. Šturmové,
- smlouva o smlouvě budoucí na odkup části pozemku od manželů Mudrových,
- schválení veřejné finanční podpory pro sportovní oddíly v Machově,
- odprodej požární techniky – cisterny ASC 16-706 RTH,
- převzetí křížů, pomníků, soch a studánek do vlastnictví městyse,
- příspěvek do Eurofondu na předfinancování projektů Euroregionu Glacensis,
- informace o pořádání sportovních a kulturních akcí – Lojzíkův Machov, Podborský auto Hifi
tuning sraz,
- souhlas s uzavřením mateřské školy v době prázdnin,
- informace o výsledku výběrového řízení na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení“,
- výsledky výzvy pro vlastníky hrobů, u kterých je promlčena doba užívání,
- informace hejtmana Královéhradeckého kraje ohledně financování regionální železniční
dopravy a další.
Dne 20. 6. se uskutečnila další pracovní porada starosty a zastupitelstva. Na programu bylo mimo
jiné projednání:
- zajištění slavnostního ukončení školního roku v obřadní síni úřadu,
- informace o společném projektu DSO Policka, DSO Broumovska a Gminy Radków s cílem
zkvalitnění informací pro návštěvníky naší oblasti,
- informace o vývoji sdílených daní a o dopadu tohoto vývoje do rozpočtu městyse,
- informace z celostátní konference Starostů a nezávislých ve věci rozpočtového určení daní,
- zajištění koncertu skupiny „Expedice Apalucha“ v Nízké Srbské (společná akce DSO Policko
a SDH Nízká Srbská),
- projednání nabídek na elektronické zabezpečení úřadu městyse,
- žádost na Povodí Labe o údržbu koryta Židovky,
- majetkové záležitosti a další.

3. Sběrné místo pro elektrozařízení v Machově
Jak již jste byli informováni, ve spolupráci s firmou Elektrowin a.s. Praha jsme pro Vás občany a podnikatele zapojené do odpadového systému obce, zřídili místo zpětného odběru
vysloužilých elektrospotřebičů. Provoz sběrného místa byl zahájen v nákupním středisku již
1. května tohoto roku.
Firma Elektrowin a.s. Praha je provozovatelem kolektivního systému, který zajišťuje
v souladu se zákonem o odpadech pro výrobce společné plnění jejich povinností pro zpětný
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu
(velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů). Zpětný odběr se vztahuje na
elektrozařízení, které bylo uvedeno na trh před datem 13.8.2005 bez ohledu na jeho značku, a
elektrozařízení, které bylo uvedeno na trh po datu 13.8.2005 jen na značky zveřejněné na
webových stránkách společnosti Elektrowin – obecně jsou tyto spotřebiče označeny
symbolem přeškrtnuté popelnice, což znamená, že nepatří do běžného komunálního odpadu.
Firma Elektrowin zajistí bezplatně nakládku, odvoz a předání elektrozařízení zpracovateli.

Jaké elektrozařízení lze ve sběrném místě odevzdat? Především všechny předávané
spotřebiče musí být kompletní, tj. musí mít : 1. nosnou konstrukci – plášť, skříň spotřebiče,
2. hnanou část – buben, převodovka, čerpadlo, chladící okruh, varnou desku, plotnu apod. a 3.
hnací část – motor, topné těleso, kompresor indukční cívku, elektromagnet, mikrovlnný zdroj
apod. Pokud nebude spotřebič kompletní, pohlíží se na něj jako na běžný (příp. nebezpečný)
odpad a ve sběrném místě nemůže být odevzdán.
Ve sběrném místě můžeme převzít – velké domácí spotřebiče (pračky, sušičky, myčky,
sporáky, mrazničky, kombinované chladničky,el. radiátory, zařízení pro soustružení,
broušení, řezání … svařování apod.), dále malé domácí spotřebiče (vysavače, stroje pro
šití, pletení, žehlení, kuchyňské spotřebiče, elektrické nářadí a nástroje, zahradní nářadí,
nerozbité trubicové a úsporné zářivky a výbojky, televizory a PC monitory, výpočetní a
telekomunikační techniku, spotřební elektroniku, elektrické hračky a vybavení pro volný
čas a sport…).
Místo zpětného odběru elektrozařízení je zřízeno ve skladu nákupního střediska
v Machově s přístupem z rampy za nákupním střediskem a jeho provoz je celoroční.
Vysloužilé elektrospořebiče zde můžete předat po předchozím kontaktování pověřeného
pracovníka úřadu městyse v pracovních dnech pondělí až čtvrtek a to v době:
v pondělí - 7°° - 12°° hod. a 13°° - 17°° hod.,
v úterý až čtvrtek - 7°° - 14°° hod.
Na základě uzavřené smlouvy se společností Elektrowin může městys získat finanční
bonusy za množství předávaného elektrozařízení. Takže spotřebiče nemusíte shromažďovat
doma po půdách a kůlnách a čekat na mobilní svoz, který je prováděn pouze 2 x do roka, ale
průběžně odvážet do sběrného místa. Čím více elektrospotřebičů sebereme, tím více získáme
na bonusech a ulehčíme tak odpadovému systému městyse.
Kromě tohoto sběrného místa je možné malé elektrospotřebiče vhazovat také do
červeného kontejneru společnosti Asekol za nákupním střediskem, popř. do malého e-boxu
společnosti Rema-systém ve vestibulu nákupního střediska.
Takže nezapomeňte, elektrospotřebiče nepatří do popelnice, obsahují spoustu
recyklovatelného materiálu a jejich oddělený sběr se vyplatí. Na vaše vysloužilé
elektrospotřebiče čekáme v nově zřízeném sběrném místě.
M. K.

4. Machovská kopačka
MACHOVSKÁ KOPAČKA - již 13. ročník turnaje v malé
kopané
- termín konání třináctého ročníku – sobota 2. 7. 2011
- kde ? – hřiště fotbalového oddílu Jiskra Veba Machov
- informace a přihlášky do turnaje předem:
Hofman Miroslav - č. telefonu mobil - 604144025
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 připraveno 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 !!!!!!
- každý tým nahlásí jednoho rozhodčího pro případ, že se nedostaví delegovaný
- pořadatel si vyhrazuje, že systém turnaje a hrací doba bude upravena dle počtu družstev
- v případě nebezpečného zákroku na červenou následuje vyloučení na 2min. (družstvo je
po 2 min oslabeno)
Přijďte si zahrát i zafandit!!!

Srdečně Vás zve pořadatel FO Jiskra Veba Machov

VEBA BROUMOV a.s. VEBA BROUMOV a.s.
5. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 31. 5. 2011 bylo v Machově hlášeno
k trvalému pobytu celkem 1 096 obyvatel. V průběhu měsíce května:
- se narodili
2 občánci,
- zemřeli
2 občané.

Dovolená MUDr. Maršíka
Obvodní lékař MUDr. Maršík oznamuje, že ordinace v Machově bude uzavřena
z důvodu čerpání dovolené ve dnech 1. – 15. 7. a v dalším měsíci 15. – 26. 8. 2011. V těchto
termínech zastupuje MUDr. Zemanová ve firmě Wikov v Hronově.

Nabídka zapůjčení štěpkovače
DSO Lesy Policka nabízí pro občany svých členských obcí (Machov, Police, Č.Metuje,
Bukovice, Suchý Důl) zapůjčení štěpkovače Elit Major. Tento štěpkovač je určen
k štěpkování a drcení větví stromů a keřů do maximálního průměru 5,5 cm. Štěpkovač je
poháněn spalovacím motorem 6,6 kW (jednoválec benzínový 4-taktní) o 3200 otáčkách/min.,
palivo benzín Natural 95.
Cena za zapůjčení štěpkovače na jeden den je 100,- Kč. Objednávky zapůjčení a bližší
informace u ing. Kryla na úřadu městyse.

Nabídka starších oken
Úřad městyse Machov nabízí zdarma starší použitá výklopná okna o rozměru 110x170 cm
(včetně rámů). K dispozici je 14 ks těchto oken. Zájemci se mohou hlásit u ing. Kryla.

Společenská kronika
V sobotu 25. 6. 2011 se uskutečnil na louce pod Borem svatební obřad. Oddávající paní
Ivana Doležalová společně s matrikářkou paní Ladou Krbovou oddaly novomanžele, jež si
nepřejí být jmenováni. Jménem městyse Machov přejeme hodně štěstí a spokojenosti
na společné cestě životem.

6. Kulturní a sportovní akce
Červenec: 2.7. – Machovská kopačka – otevřený turnaj v malé kopané, pořádá fotbalový
oddíl TJ Jiskra Veba Machov na fotbalovém hřišti.
9.7. – Maratón Gór Stolowych – horský běh na 42 km po trase Pasterkov –
Broumovské stěny – Nouzín – Bor – Hejšovina. Start v 10 hod. na Pasterkově
14.7. – Dolomity 2009 – promítání fotografií O.Jenky – Pellyho domy Police 18 hod
16.7. – Běh na Hvězdu, start 14,30 hod. v Polici na náměstí,
17.7. – Farmářské trhy – klášterní zahrady Broumov 9 – 15 hod.
19.7. – Když kámen promluví – filmové představení – Pellyho domy 19 hod.
27.7. – závod horských kol Machov – Bor, start v 17 hod. od prodejny Doldy,
28.7. – přednáška „O růžích“ – Pellyho domy Police – terasa – 18 hod.

7. Stomatologická pohotovost v červenci
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červnu 2011 – vždy v době od
9,00 hod. do 11,00 hod.:
- 2. – 3. 7. MUDr. Orgiščenko, Veba Broumov – Olivětín, tel. 491 502 525
- 5. – 6. 7. MUDr. Neoral ml., ZS Police n. Met., tel. 491 541 654, 602 333 427
- 9. – 10. 7. MUDr. Kubec, ZS Police n. Met., - 491 543 398,
- 16. – 17. 7. MUDr. Růžička, poliklinika Broumov, tel. 603 479 084,
- 23. – 24. 7. MUDr. Rožnovský, ZS Police n. Met., tel. 491 541 654, 608 035 261,
- 30. – 31. 7. MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n. Met., tel. 491 581 394, 602 333 460.

8. Příspěvky čtenářů
DVOJ Í OHLÉDNUTÍ
I.
V dubnovém vydání Machovského zpravodaje jsem se několika slovy pozastavila u
nešetrného zacházení se sochou Panny Marie Bolestné, která je ozdobou našeho náměstí. Mne
osobně i většinu rozumné veřejnosti velice potěšilo, že se situace výrazně zlepšila. Zejména
žáci školy přenesli svoje hry jinam. Nepochybně k tomu přispělo i důkladné poučení, jak se
chovat ke kulturním památkám, kterého se žákům ve škole dostalo.
A tak Vám, milí žáci, Vaše obec děkuje a občané Vás chválí. Děláte skutečně něco
dobrého a přispíváte k tomu, aby se nám zde příjemně žilo.
Hezké a vydařené prázdniny !
II.
Ještě něco mám v nabídce !
Když jsem takhle jednou šla vpodvečer ode Lhoty Machovské k Machovu, v místě zvaném
Zákopanice na mne vyrazilo strašidlo ! Ne ledajaké. Veliké. Jako přízrak vyrazilo ! Pro
přiblížení si vypůjčím volný citát. Sir A. C. Doyle, Pes baskervilský : „ Zvíře bylo hrozné již
svou pouhou velikostí a mohutností. Nebyla to obyčejná doga, ale zvíře mnohem větší,
vychrtlé, dravé a veliké jako menší lvice. Kolem malých, zapadlých a krutých očí byly ohnivé
kruhy.“

Příšera zavětřila, přičichla a pak záludně Raf !! Visela mi na kotníku. Po prvotním
ochromení jsem spustila řev. Byl tak veliký, že mě nakonec netvor znechuceně vyplivl. Přece
jen nejsem dědičkou panství rodu Baskervilů!
Něco by to chtělo ! Pepřák? Kasr? Klacek?
Omyl ! Stačila by docela malilinká petlice na vrátkách…..
Pá

9. Poděkování pro ZŠ a MŠ Machov

10. Recyklace – cesta k úsporám i ochraně životního prostředí
Za pět let fungování zpětného odběru a recyklace elektroodpadu obyvatelé České
republiky prokázali, že mají zájem o své životní prostředí, chápou význam třídění
elektroodpadu a také k němu dnes už většina z nich přistupuje odpovědně.
Z nových členských zemí Evropské unie je to právě Česká republika, kde se
elektroodpad recykluje nejvíce. Jeho množství doposud meziročně rostlo o 30-40 %. V
loňském roce už každý zrecykloval 5,6 kilogramu elektrošrotu. ELEKTROWIN – zajišťuje
zpětný odběr a zpracování poloviny veškerého elektroodpadu – celkem se nám za 5 let
existence podařilo ekologicky zpracovat již více než 100 000 tun vyřazených chladniček,
sporáků, mixérů, mikrovlnek či vrtaček. Například vysloužilých chladniček dodal
k ekologickému zpracování na 1,7 milionu.
Obce mohou ušetřit nemalé finance
V minulosti se o zpracování e1ektroodpadu staraly obce samy, od roku 2005 se mohly
začít těchto starostí zbavovat a přenášet je na bedra vznikajících kolektivních systémů. Mezi
nimi ELEKTROWINu připadla úloha zajišťovat zpětný odběr a recyklaci velkých a malých
domácích spotřebičů a elektrického nářadí. Kromě toho, že obce zbavil starostí, současně jim
začal šetřit finance, které dříve musely vynakládat. Samosprávy, které s kolektivním
systémem ELEKTROWIN spolupracují, tak během pěti let ušetřily téměř 750 milionů korun.
Dalších téměř 60 milionů od něj získaly na podporu zpětného odběru, aby jej svým občanům
co nejvíce usnadňovaly a zároveň je ke správnému nakládání s elektroodpadem motivovaly.
ELEKTROWIN tak obcím přispěl a nadále přispívá například na zlepšení dopravní
obslužnosti zpevněním plochy sběrných dvorů, na pořízení mechanického či elektronického
zabezpečení sběrného místa či pořízení prostředků na sběr malých nebo uskladnění velkých
spotřebičů. Jen v roce 2010 ELEKTROWIN tímto způsobem rozdělil téměř 2 miliony korun
na podporu 70 projektů.
Významná je také úspora surovin a elektrické energie
Recyklaci elektroodpadu si většina lidí zcela správně spojuje s ochranou životního
prostředí. Z vysloužilých elektrozařízení se dá vytěžit velké množství užitečných materiálů,
které se znovu upotřebí ve výrobě a které by bylo jinak nutné získat těžbou. Například z
obyčejné pračky se dá opětovně využít 23 kilogramů železa, přes 20 kilogramů betonu a
téměř 10 kilogramů plastu. Například recyklací běžné chladničky se dá ušetřit až 20 kg železa
a 16 kg plastů. Kromě toho se ušetří na 216 kWh elektřiny a více než 20 litrů ropy, čímž se do
ovzduší dostane o 57 kg méně emisí oxidu uhličitého. V závislosti na konkrétním typu
elektrospotřebičů lze využít 60-90 % jejich hmotnosti.
Současně se tím ušetří také velké množství energie. Podle propočtů na základě modelu
norských odborníků ELEKTROWIN sběrem 100 000 tun vysloužilých spotřebičů za 5 let své
činnosti ušetřil více než 609 000 MWh elektřiny, což je průměrná roční spotřeba více než 76
000 domácností. Recyklace elektrozařízení výrazně snižuje také produkci oxidu uhličitého,
který je hlavní příčinou globálního oteplování a dalších klimatických změn. ELEKTROWIN
již zabránil vzniku téměř 1 200 tisíc tun C02. Recyklace se opravdu vyplatí. Chraňme tak
společně naše životní prostředí!
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