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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
jaro je v plném proudu a ke svému životu se probudila nejen příroda, ale rovněž pro
zastupitelstvo obce nastalo období realizace dalších záměrů, ať už investičních či
neinvestičních, jejichž realizace byla naplánována v letošním rozpočtu Machova.
V průběhu května byla dokončena akce zřízení veřejných WC za Obecním domem.
Muselo být připraveno odkanalizování, příprava terénu pro osazení dvou plastových buněk
a nakonec i doplněno místní značení, aby turisté WC našli. Je dobře, že se vše stihlo před
začátkem turistické sezony a návštěvníci Machova nebudou muset zneužívat ochoty majitelů
místních obchodů či znečišťovat různá okolní zákoutí.
V uplynulém měsíci se podařilo pro Machov získat finanční prostředky ze dvou
dotačních programů. Z programu Královéhradeckého kraje jsme získali částku 73,5 tis. Kč na
úhradu úroků z úvěru, který obec stále splácí v souvislosti výstavbou ČOV a kanalizace
v minulosti. Další prostředky, tentokrát z Operačního programu životního prostředí, získal
Machov na zpracování studie proveditelnosti na výstavbu protipovodňových opatření na
středním toku Židovky. Předpokládaná cena této studie je 902 tis. Kč, výše dotace je téměř
812 tis. Kč, takže Machov se na této záležitosti bude podílet pouze částkou 90 tis. Kč.
Zpracování uvedené studie je nutným předpokladem pro pozdější pořízení stavební
dokumentace na regulaci toku Židovky a pro samotnou realizaci akce, která by pak už byla
záležitostí majitele toku, tj. Povodí Labe.
V současné době zastupitelstvo také řeší otázku veřejného osvětlení k Řeřišnému přes
Šarták. Tento úsek byl v havarijním stavu a řešení uvedeného problému ještě uspíšila
skutečnost, že při lesních pracích spadl strom na elektrické vedení a došlo k pokácení jednoho

sloupu a přetržení kabelů. Obnova celého úseku veřejného osvětlení přes Šarták by byla
velice nákladná a proto je zvažována varianta zrušení tohoto úseku a zachování veřejného
osvětlení jen po té části Řeřišného, kde jsou postaveny domy. Obnáší to samozřejmě i tak
nějaké náklady se zřízením nového odběrného místa s rozvaděčem v Řeřišném a s částečnou
rekonstrukcí veřejného osvětlení v obydlené části osady.
Další akcí, která sice nebyla plánována, ale jejíž realizace se jeví pro obec velice
výhodně, je zřízení fotovoltaické elektrárny na střeše úřadu městyse. Momentálně probíhají
jednání s firmou Tesla Holešovice – solární systémy, při kterých se jedná o možném výkonu
elektrárny, přínosu pro obec a způsobech financování výstavby. Situace nyní vypadá tak, že
by provoz takové elektrárny o výkonu 28 kW přinesl v následujících letech do obecní
pokladny přibližně 5 milionů Kč (zelený bonus, prodej přebytků do sítě, levnější vlastní
spotřeba energie) a navíc by z výnosů mohla být profinancována rekonstrukce střešní krytiny
na Obecním domě.
Do finále se také dostává výběr dodavatele na asfaltování dalších úseků místních
komunikací. Nyní máme pohromadě nabídky čtyř firem a z předpokládané investiční částky
1 mil. Kč zřejmě bude možné letos vyasfaltovat minimálně čtyři úseky komunikací – cesta od
fotbalového hřiště k Ducháčkovým, zadní cesta na Kopec, obecní prostranství před
Cvikýřovými a Friedovými v Nízké Srbské a komunikace ze zatáčky u Hašplových směrem
k Šolcovým a Hofmanovým. Tyto úseky by se asfaltovaly během letošního léta.
Jak řada z Vás už ví, Machov je také členem Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka.
V uplynulém měsíci tento svazek získal dotaci na nákup velkého štěpkovače, který by sloužil
pro potřeby členských obcí – štěpkování nepoužitelné dřevní hmoty v obecních lesích. Nyní
je třeba sdružit finanční prostředky na spoluúčast při financování uvedeného projektu, kdy
dotace činí přes 200 tis. Kč a obce musí přidat dalších 300 tis. Kč. Na Machov vychází podle
výměry obecních lesů spoluúčast přibližně 130 tis. Kč. Štěpka pak bude jednak prodávána
vybraným odběratelům, nebo bude ponechána v lese a i na tento způsob likvidace dřevní
hmoty je možno získat finanční prostředky z příslušných dotačních programů.
Kromě výše uvedených záležitostí se v Machově uskutečnila řada akcí i jednání, z nichž
jsem se některých také zúčastnil. Bylo to například slavnostní otevření Vlastivědné stezky
řídícího učitele Jaroslava Petra, nebo návštěva poslankyně za ODS p. Horníkové. Složité
jednání jsem absolvoval při kontrolním dnu na výstavbě rybníka v Bělém, kdy se investor
bránil některým úpravám komunikace okol rybníka. Nakonec bylo dosaženo dohody a brod
přes přítok rybníka byl znovu přebudován a rovněž odvodnění komunikace nad horním
brodem bylo zařazeno do plánu konečných úprav. V neposlední řadě probíhaly i přípravy na
volby do Parlamentu ČR, jejichž výsledky zveřejníme v příštím zpravodaji.

2. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů dne 5. června 2010
Stanoviště: BĚLÝ
NÍZKÁ SRBSKÁ
MACHOV
LHOTA

u bývalé váhy
9,25 - 9,40 hod.
u hasič. zbrojnice 9,55 – 10,10 hod.
pod Hubkovými
10,15 – 10,30 hod.
proti Lokvencovým 10,35 – 10,50 hod.
10,55 – 11,15 hod.
na náměstí
u hasič. zbrojnice 11,20 – 11,35 hod.

(sobota)

Vybírané nebezpečné odpady:













oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
monočlánky
zářivky, výbojky
ledničky, mrazničky
televizory

Další odpady, které od Vás odebereme:
 pneumatiky (osobní)
 elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.

Kompletní elektropřístroje a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na
zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! ODPADY NENECHÁVEJTE
NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA
MÍSTĚ !

Přineste nám svůj odpad !
Chraňte naše životní prostředí !
: 494 629 050 fax: 494 629 070

3.Informace ZŠ a MŠ Machov
Slavnostní otevření Vlastivědné stezky řídícího učitele Jaroslava Petra
24. dubna, na Jiřího, splnila ZŠ a MŠ Machov svůj vytčený cíl. Za přítomnosti asi stovky
účastníků byla slavnostně otevřena Vlastivědná stezky řídícího učitele Jaroslava Petra.
Sluníčko školákům od rána svítilo na cestu, takže jim ani příliš nevadilo, že jdou do
školy v sobotu.
Svého úkolu se každý z nich zhostil velmi dobře. Program slavnostního otevření se
návštěvníkům líbil, řídící učitel ( Martin Cvikýř) byl od „originálu“ téměř k nerozeznání.
Za jejich práci nejen v tento den, ale po celou dobu trvání projektu, jim patří velký dík.
Stezka vznikla ve spolupráci školy s městysem Machov, církvemi v obci, BKL
Machov, místními myslivci, CHKO Broumovsko a místními občany. /..a občany, které celá
záležitost zaujala.
Práce na projektu přispěla k prohloubení poznatků o historii obce. Žáci si uvědomili,
že nejprve musí krajinu poznat, a teprve poté ji mohou dobře chránit.
Kdo měl zájem, stezku si již prošel a může sám posoudit, zdali se nám dílo podařilo.

Děkujeme ještě jednou všem, kteří se na vzniku stezky podíleli. Děkujeme i mamince,
babičkám žáků ( Jitka Lokvencová, Hana Scholzová a Jitka Šorfová) a paní kuchařce Aleně
Vajsarové za vynikající občerstvení, na kterém si návštěvníci pochutnávali.
Děkujeme panu Janu Stillerovi za krásnou výstavu fotografií.
Děkujeme Doležalovým, Hašplovým, Hilmanovým, a Bejšovcovým za finanční a
materiální podporu projektu.
Děkujeme všem učitelům, kteří i při svém maximálním vytížení zvládli ještě práci na
projektu.
Machov má první vlastivědnou stezku. Přejme jí dlouhé žití! Ať slouží k poučení,
k pobavení či ke zpříjemnění vycházek v okolí Machova. Ať neskončí rukou vandalovou tak,
jako keltský stromový kalendář vedle školy.
Mgr. Helena Martincová

Sběr starého papíru
V týdnu od 17. do 24.5.2010 jsme opět sbírali starý papír. Protože se shromáždilo asi
1500 kg, budeme ve sběru pokračovat i nadále. Další sběrový týden proběhne na podzim.
Děkujeme

4. Přes machovské vršky
Borský klub lyžařů Machov pořádá v sobotu 19.června 2010 II. ročník pochodu a nordic
walking (chůze s holemi) „ Přes machovské vršky“ v délce 10 km.
Kategorie : - pochod pro všechny věkové skupiny
- nordic walking jako pochod pro všechny věkové skupiny, nebo jako závod
v kategorii žáci do 14 let , dorost do 17 let a od 18 let dospělí.
Startovné 20,-Kč od 15 let, mladší to mají zdarma.
Začátek je v 10 hodin z náměstí od hospody U Hubků, cíl tamtéž. Časový limit je
do 14 hodiny. V cíli čeká na každého malá odměna za jeho snažení.
Občerstvení zajištěno v hospodě U Hubků.
Srdečně zvou pořadatelé.

5. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 4. 2010 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 127 obyvatel.V průběhu dubna 2010 - se přihlásil: 1 občan
- odhlásil se: 1 občan
- zemřel:
1 občan.

Společenská kronika
V měsíci květnu 2010 oslavil významné životní jubileum náš spoluobčan pan Ota Plný
z Machovské Lhoty – dožil se 85 let. Jménem zastupitelstva městyse i jménem všech
spoluobčanů přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti.

Poděkování
Chtěl bych využít této možnosti k poděkování všem, kdo jakýmkoliv způsobem vyslovili
soustrast nad úmrtím paní Květy Novákové z Machova.
Jménem všech pozůstalých Jaroslav Novák

6. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 12. května 2010 se uskutečnila další pravidelná pracovní porada starosty se
zastupiteli městyse Machov. Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- projekt kanalizace – zpracování žádosti o dotaci z EU, změna projektové dokumentace
- řešení veřejného osvětlení – Řeřišný – zrušení veř. osvětlení přes Šarták, rozvaděč a
nová tělesa v Řeřišném,
- žádost p. Čady o spolupráci při cyklistickém maratonu Sudety tour 2010,
- příprava koncertu vážné hudby 30.7.2010,
- příprava dokumentace pro rekonstrukci autobusových zastávek v obci,
- projednání nabídky na změnu vytápění Obecního domu a tělocvičny,
- projednání nabídek stavebních firem na asfaltování místních komunikací,
- informace o zjištění „černých“ staveb v katastru Machova,
- doplnění žádosti o dotaci na studii „Úprava koryta Židovky“
- položkový rozpočet na akci „Šatny a sociální zařízení za jevištěm Obecního domu“,
- další postup při projednávání návrhů změn územního plánu v souvislosti s vyjádřeními
dotčených orgánů – Krajského úřadu, CHKO a dalších,
- majetkové záležitosti – odkupy a prodeje pozemků ….

7. Kulturní a sportovní akce
Červen: 8.6. – Nine – muzikál USA – kino Police v 19 hod.
15.6. – Mamas a papas – drama ČR – kino Police v 19 hod.
19.6.. – Přes machovské vršky – pořádá BKL Machov
19.6. – Výklad hory na křížovou královnu – dokument o osudu lidí žijících v českém
pohraničí pod Hejšovinou – sál Pellyho domů v 19 hod.
26.6. – Tour de Torpedo – pořádají Nízskosrbský baroni

8. Informace Krajského vojenského velitelství HK
Zánik branné povinnosti
- branná povinnost zaniká dnem dosažení věku 60 let,
- vojenská knížka se na krajské vojenské velitelství nevrací, zůstává nadále držiteli,
Aktivní záloha ozbrojených sil ČR
- příslušníkem aktivní zálohy může být občan ČR, který dosáhne věku 18 let a
nepřesáhne věk 60 let. Musí písemně požádat KVV o dobrovolné převzetí výkonu
branné povinnosti a o zařazení do jednotky AZ,
- dalšími podmínkami jsou zdravotní způsobilost žadatele, trestní bezúhonnost a volné
místo v jednotce AZ. KVV pak uzavře se žadatelem dohodu.
- žadatel po přijetí do AZ musí každoročně absolvovat cvičení v délce do tří týdnů,
- příslušník AZ má nárok na odměnu ve výši 500,- Kč měsíčně. Při povolání na cvičení
má nárok na poměrnou část dvojnásobného základního měsíčního služného podle
dosažené hodnosti, na proplacení jízdného na cvičení a zpět a na bezplatné stravování
a ubytování. V průběhu cvičení má nárok na náhradu mzdy.
Kontakt
Krajské vojenské velitelství, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové
Tel.: 973 251 442, 973 251 441, 973 251 410. Fax: 973 251 472.
www.kvvhk.cz
E-mail: kvv.hradeckralove@army.cz

9. Za ochranu přírody odpovídají výrobci i spotřebitelé
Češi se dovedou chovat ekologicky stejně jako obyvatelé skandinávských zemí. Jen se
jim to musí trochu víc usnadnit. Dobré vůle nemají o nic méně než Norové, jen jsou o něco
málo pohodlnější.
Je to vidět na příkladu vysloužilých elektrospotřebičů z domácností, které se u nás
povinně sbírají a recyklují od roku 2005. Zatímco dřív byla vrcholem „recyklace“ amatérská
demontáž kompresoru z lednice či motoru z pračky, při kterých unikla spousta freonů a oleje,
dnes se daří materiály z odborně demontovaných spotřebičů z drtivé většiny znovu využít.
Škodliviny již životní prostředí neohrožují.
Pravda, norské domácnosti odevzdají ročně k ekologickému zpracování přes 15
kilogramů starých zařízení za každého svého člena, i když průměrná vzdálenost sběrného
místa, na kterou je třeba dopravit každý spotřebič, aby se o něj mohli postarat odborníci,
odpovídá menší hustotě osídlení.
Češi zatím zvládli jen něco přes čtyři kila. Stačilo to ale na splnění požadavků Evropské
unie. O takovém úspěchu si může třeba Maďarsko, Slovensko nebo Polsko nechat jen zdát.
Čechům se to povedlo především díky opravdu husté a stále rozšiřované síti míst zpětného
odběru, kterou systematicky budují už čtyři roky neziskové kolektivní systémy jako
ELEKTROWIN. V roce 2005 navíc Češi začínali od nuly, zatímco Skandinávci nebo Švýcaři
či Nizozemci a Belgičané své ekologické teze proměnili v činy o mnoho let dříve. Stali se tak
vzorem pro celou Evropu.
Společný jmenovatel: odpovědnost
Společným jmenovatelem veškerého úsilí v oblasti vysloužilých domácích spotřebičů je
odpovědnost. Ačkoli je legislativně odpovědnost na výrobcích, nezbývá než apelovat na
odpovědnost spotřebitelů-občanů.
Jde především o společnou odpovědnost za životní prostředí. Výrobci mají navíc
kolektivní odpovědnost nejen za svou současnou produkci, ale i za všechny výrobky, které
byly uvedeny na trh před 13. srpnem 2005, odkdy platí současný zákon o odpadech.
Po celou dobu fungování systému zpětného odběru a dalšího nakládání s vysloužilými
spotřebiči, který se stal součástí každodenního života nás všech, se přesto objevují hlasy
volající po změně. Ta by měla spočívat v přechodu na průběžně financovaný systém se
zapojením jakéhosi zúčtovacího centra.
Současný vývoj, kdy se v Česku vlivem recese vysbírá víc starých spotřebičů, než je
uvedeno na trh těch nových, ale ukazuje na správnost zvolené cesty. Právě pro bezproblémové
zvládnutí konjunkturálních výkyvů jsou určeny finanční rezervy, které kolektivní systémy
v drtivé většině vytvářejí.
Když nejde o trh
Nemylme se: výrobci, kteří většinu kolektivních systémů založili, se na trhu, ve volné
podnikatelské soutěži, tvrdě střetávají. Usilují o vytvoření zisku a také jej úspěšně vytvářejí.
Péče o vysloužilé elektrospotřebiče je ale úplně jiná oblast.
Tady nejde o trh, tady nejde o podnikání a zisk. Proto jsou všechny kolektivní systémy
ze zákona neziskové. Jde o službu veřejnosti, o službu životnímu prostředí, ke kterému se
člověk nechoval vždy tak zodpovědně jako dnes.
Výrobci si to plně uvědomují a při plnění svých zákonných povinností a naplňování
požadavků na společnou odpovědnost dovedou nechat jinak striktně fungující pravidla trhu
stranou. Navzdory konkurenčním vztahům prosazují stejné cíle a aktivně pomáhají chránit to
nejcennější, co máme – naši přírodu.
A spotřebitelé? I ti patří k různým skupinám, mají rozličné zájmy, rozmanitá povolání a
mnohdy v osobním životě i různé vztahy. Když ale jde o ochranu životního prostředí, musíme
opravdu bez ohledu na to všechno postupovat ruku v ruce.

10. Sraz Lhoťáků
Lhoťáci ve spolupráci s městysem Machov a s podporou sponzorů – Česká pojišťovna a.s.
– J. Koláčný, Restaurace Obecní dům a Šrůtek Lhota pořádají

posezení všech rodáků a přátel Machovské Lhoty
které se uskuteční v sobotu 5. června 2010 od 13,00 hod. na sále hospody „U Limanů“.
Občerstvení zajištěno, živá hudba k poslechu i k tanci.
Přijďte si zavzpomínat a pobavit se se současnými i bývalými sousedy.

11. Tour de Torpédo 2010
Spolek Nízkosrbských baronů si Vás jako každý rok dovoluje pozvat na již 14. ročník cyklistického
recesistického závodu Tour de Torpédo, která se uskuteční jako vždy poslední sobotu v červnu,
tj. 26. června 2010. Konat se bude jako vždy v areálu U Božky v Nízké Srbské. Chybět nebudou
speciality tohoto závodu, jako je pečený bůček na lorně, pečená kuřecí stehna, klobásy z udírny,
domácí kuchyně uvnitř hospůdky a již také tradiční nápoj „poserse“. K příjemnému pozávodnímu
posezení, ale i k tanci zahraje hudba EMMA.
Program :
Dětské Torpédo (CHASA) - cyklistická soutěž pro děti s dvěma kategoriemi a to první kategorie 1.4. třída ZŠ a druhá kategorie 5.-9. třída ZŠ s okruhem kolem naší hospůdky. Prezentace je od 9:00 do
9:45 hodin a start je v 10:00 hod. Startuje se jednotlivě. Občerstvovací stanice zajištěna.
Kolo pro první kategorii bez omezení. Dobová ústroj vítána.
Podmínky účasti : cyklistická přilba, v kategorii 1.-4. tř. ZŠ nutný doprovod osoby starší 18 let,
kategorie 5.-9. tř ZŠ kolo s torpédem, startovné pro obě kategorie zdarma
Tour de Torpédo - hlavní závod - prezentace od 13 do 14 hodin. Start jednotlivých kategorií od
14:15 hodin. Okruh klasický s občerstvovací stanicí. Kategorie ženy, muži do 49 let a muži nad 50 let
včetně. Dobová ústroj vítána.
Podmínky účasti : věk 18 let a více, kolo s torpédem, startovné 50,- Kč.
Každý účastník obdrží občerstvovací nápoj na občerstvovací stanici zdarma, pamětní list a pokud
bude mít štěstí i malou cenu (zatím vždy obdržel každý účastník, pokud si byl pro tuto cenu schopen
dojít).
Závodu se může zúčastnit každý, kdo splní podmínky startu. Jste všichni srdečně zváni, buď jako
startující nebo se jen podívat, jak to letos dopadne. V roce 2009 bylo celkem 167 startujících v
hlavním závodě a 28 dětí v dopoledním závodě.
Těšíme se na každého návštěvníka akce a již předem přejeme Všem zúčastněným příjemnou
zábavu.
Plno doplňujících informací, fotografií a statistik naleznete na internetových stránkách
www.baroni.estranky.cz

Srdečně všechny zve realizační tým Nízkosrbských Baronů
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