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Úsporné žárovky kvůli toxické rtuti do koše nepatří
Kvalitu bydlení ovlivňuje nejenom vybavení domácnosti, ale i způsob jejího osvětlení. Je třeba zajistit
nejen potřebný světelný komfort, ale také musíme brát ohled na spotřebu elektrické energie.
Podle informací společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a ekologickou recyklaci
osvětlovacích zařízení, spotřebovávají úsporné světelné zdroje o 25–90 % méně elektrické
energie v porovnání se standardní žárovkou. Kvalita světla, které poskytují, je navíc stejná.
Klasické wolframové žárovky proto byly postupně nahrazeny úspornými světelnými zdroji: jde zejména
o kompaktní a lineární zářivky a světelné zdroje na bázi LED technologie. Ty nabízejí potřebný
světelný komfort a zároveň šetří elektrickou energii. S rapidním růstem počtu úsporných žárovek proto
roste také potřeba jejich recyklace v okamžiku, kdy doslouží: obsahují totiž malé množství toxické rtuti.
Úsporky se musí odborně recyklovat
Zatímco vysloužilé wolframové žárovky bylo možné hodit do koše společně se směsným odpadem,
úsporné světelné zdroje je třeba odborně zlikvidovat. Zásadním důvodem pro recyklaci je toxická rtuť,
která je uvnitř světelného zdroje neškodná a pro svícení nutná.
Zdraví a životní prostředí rtuť ohrožuje jen při neodborné likvidaci a pouze ve vysokém množství. V
úsporných zářivkách je rtuti jenom zanedbatelné množství (cca 2–5 mg), například v klasickém
teploměru je rtuti 500krát více. Dalším důvodem k recyklaci je obsah cenných druhotných surovin.
V Česku lze nefunkční úsporné světelné zdroje vrátit v jakémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných
dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, úřadech nebo
v řadě firem.
Více informací o rozmístění těchto nádob a správné likvidaci osvětlovacích zařízení je k dispozici na
www.ekolamp.cz.
Bohužel, kvůli nevědomosti či lenosti spotřebitelů, končí každoročně na skládkách až 60 procent doma
použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů. To představuje značnou ekologickou zátěž více
než tisíce tun směsi skla, plastů, kovů a zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně. Pokud by se toto
množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu prakticky pěti vodních nádrží Lipno.
Rozbitá „úsporka“ není pohroma
Úsporné zářivky jsou velmi odolné a při běžné manipulaci únik rtuti nehrozí. Nicméně při náhodném
rozbití je vhodné místnost vyvětrat, střepy zamést například do zavařovací sklenice a odvézt na
sběrný dvůr. V každém případě vysloužilé zářivky, ať už rozbité nebo vcelku, do běžného odpadu ani
na skládku nepatří.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu
dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika.
Větší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do obzvláště
nebezpečné organické formy, která je nebezpečná především pro nervovou soustavu.
Městys Machov má zřízené sběrné místo pro odběr vysloužilých rtuťových světelných zdrojů
ve skladu nákupního střediska (vchod z nákladové rampy). Sběrné místo je přístupné po
telefonické, či osobní dohodě s odpovědným pracovníkem každý pracovní den – v pondělí a
ve středu 8°°-12°° a 13°°-17°°,v úterý,
čtvrtek a pátek 8°°-14°°hod.

O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena tuzemskými pobočkami
společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a
zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového využití
a odstranění zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz.

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a už je polovina letošního roku za námi. Pro někoho byla lepší, pro někoho
horší, ale myslím, že pokud jde o počasí, nepotěšila téměř nikoho (snad s výjimkou lyžařů). Sluníčka
jsme si moc neužili, zato srážek více než dost. Nezbývá než doufat, že druhá polovina roku bude
v tomto směru příznivější. Machov naštěstí nebyl postižen letošními povodněmi a měli jsme tak větší
štěstí, než řada měst a obcí v republice. Pro postižené byla vyhlášena řada sbírek, ať už materiálních,
tak i finančních. Pro ty, kteří by chtěli přispět obětem povodní, máme na našich webových stránkách
vyvěšen odkaz na sbírku vyhlášenou Královéhradeckým krajem.
Ačkoliv se nám vyhnuly povodně, přesto jsme začátkem června utrpěli značnou materiální škodu
spojenou s vodou. Dne 6.6. postihla Obecní dům v Machově doslova pohroma, voda z vadného
uzávěru přívodu vody k umyvadlu v novém zázemí OD vyplavila celé zázemí a v suterénu ordinace
lékaře a zubaře. Škody jsou na budově (zdivo, podlahy, sádrokartonové podhledy), elektrických
rozvodech, lékařských přístrojích, nábytku, výpočetní technice. Část stropu se zřítila v ordinaci
praktického lékaře. Ordinace praktického lékaře byla provizorně přemístěna do prostor knihovny,
ordinaci zubaře se podařilo zprovoznit. V průběhu června proběhly bourací práce (podlaha v patře,
stropy v chodbách a ordinacích), vysoušení zdiva, byly prověřeny rozvody elektřiny a provedeny
revize lékařských přístrojů. Vše se samozřejmě řeší s pojišťovnou. Postupně dojde k rekonstrukci
všech zasažených prostor – podlah v zázemí OD, nových stropních konstrukcí a sádrokartonových
podhledů a také k vymalování všech zasažených místností.
V souvislosti s touto událostí bych zde chtěl veřejně poděkovat všem, kteří se na likvidaci škody
v osudný den podíleli. Kromě pracovníků úřadu městyse přiložili ruku k dílu lékař MUDr. Maršík
a sestřičky Helena Sauerová i Alena Martínková a výrazně tak napomohli k rychlému úklidu techniky,
nábytku, papírových kartoték a dalších věcí. Pan doktor navíc průběžně ordinoval v autě před
zdravotním střediskem v opravdu polních podmínkách a jeho přístup byl za dané situace příkladný.
Začátkem června bylo definitivně ukončeno přezkoumání hospodaření městyse Machov za rok
2012. Přezkoumání provedly pracovnice oddělení kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
a v průběhu kontroly prověřily spoustu činností, účetnictví, hospodaření s majetkem a dodržování
různých zákonů a vyhlášek. Může nás těšit, že vše dopadlo bez závažnějších připomínek a výrok
„nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ těší letos dvojnásob vzhledem k situaci, kdy naše účetní byla
dlouhodobě ve stavu nemocných. Poděkování v tomto směru patří nejen jí, ale všem zaměstnancům
úřadu, kteří s hospodařením městyse a příslušnými evidencemi přicházejí do styku.
V průběhu června také dospělo ke svému závěru jednání o odkoupení části Obecního domu
a přilehlých pozemků, které dosud byly v soukromém vlastnictví. Po téměř půlročním jednání se
zastupitelstvo nakonec dohodlo s vlastníky na kupní ceně a celý objekt Obecního domu tak už bude
mít jediného majitele – městys Machov. Odpadne tak řada problémů se vzájemným pronajímáním
prostor, s domlouváním údržby objektu a prostory i zakoupené pozemky budou moci být perspektivně
využity dle potřeb úřadu městyse.
Ve dnech 14. -. 15. 6. se v Bělém uskutečnily oslavy 130. výročí založení SDH Bělý.
Za zastupitelstvo obce jsem se zúčastnil slavnostní schůze spojené s přednáškou o historii SDH
od založení sboru až do roku 1910 (přednášel p. Zuda) a slavnostního průvodu hasičských sborů
a historické hasičské techniky. Součástí oslav byla dále soutěž v hasičském sportu „O Bělský
džbánek“ a večerní taneční zábava u rybníka, které se zúčastnilo více než 250 platících. Počasí přálo
a tak se dá říci, že se oslavy vydařily a úsilí organizátorů z SDH Bělý ještě jednou tímto způsobem
oceňuji a přeji celému sboru hodně dalších úspěšných let v této záslužné činnosti.
V průběhu měsíce června také probíhala rekonstrukce lesní cesty „ve Rzu“ v Nízké Srbské.
Specialitou použité metody je využití stávajícího materiálu (pískovcové balvany) ke zhutnění cesty.
Tato více než 600 metrů dlouhá cesta bude po rekonstrukci osazena na obou dvou vjezdech závorou
a bude používána pouze pro vjezd lesní techniky. Ani při této akci jsme se nevyhnuli některým
negativním jevům, které jsou bohužel obvyklé v dnešní společnosti – část nalámaných pískovcových
kamenů se někomu hodila a ukradl je dříve, než se stihlo jejich použití pro výstavbu cesty. Morální
vlastnosti některých našich spoluobčanů jsou bohužel na velice nízké úrovni a krádež je pro ně úplně
normálním jednáním, ať už jde o zmíněné kameny, ale třeba i o dřevo z obecních lesů a podobně.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 5. 2013 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 076 obyvatel. V průběhu dubna – zemřel
1 občan
- narodili se
2 občánci
- odhlásil se
1 občan
- přihlásili se
2 občané.

Společenská kronika
V měsíci červnu 2013 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Maria
Lidmanová z Machovské Lhoty – dožila se 80 let. Oslavenkyni byli za všechny spoluobčany
pogratulovat členové našeho zastupitelstva Ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.
Dne 22. 6. 2013 se uskutečnil svatební obřad v přírodě – na louce na Dolečkem. Do svazku
manželského zde vstoupili snoubenci Lenka Krtičková a Jan Škarka. Čerstvým novomanželům
přejeme hodně štěstí a spokojenosti na společné cestě životem.

Dovolená praktického lékaře
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje svým pacientům, že bude čerpat řádnou dovolenou
v období 1. 7. až 12. 7. 2013 - zástup MUDr. Zemanová ve firmě WIKOV Hronov. Dále znovu
upozorňujeme, že ordinace MUDr. Maršíka v Machově je dočasně přemístěna do prostor knihovny –
vchod z boku Obecního domu.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 29. 5. 2013 se uskutečnilo 2. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v letošním roce. .
Na programu byly zejména následující záležitosti:
- schválení účetní závěrky městyse za rok 2012
- schválení směny pozemků s Biskupstvím královéhradeckým
- schválení Rozpočtového opatření č. 1/2013
- přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje – DT 4
- schválení Nařízení městyse Machov č. 1/2013 – zákaz podomního prodeje,
- schválení dodatků nájemních smluv na pronájem obecních lesů,
- projednání návrhu změny stanov DSO Lesy Policka
- majetkové záležitosti městyse,
- schválení návrhu na objednání auditu hospodaření městyse za rok 2013 u Kr. úřadu Král. kraje,
- informace o průběhu jednání s Královéhradeckým biskupstvím (hřbitovní zeď) a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Červenec: 4.-7.7. – Pivní slavnosti ve Velkých Petrovicích.
5.7. - Machovská kopačka – 15. ročník turnaje v malé kopané
6.7. - Folkové ostrovy – folk a country festival v Bražci – Na ostrovech od 11 hod
(Žalman, Marien, Bohadlo Band, Šantré, Epy de Mye a další)
13.7. - Běh na Hvězdu – závod v běhu do vrchu pro děti, dorost i dospělé v Polici
14.7. - Suchodolský den – od 14 hod. dětské odpoledne, v 18 hod. taneční zábava

5. Poděkování
Chtěli bychom tímto poděkovat dobrovolným hasičům z Nízké Srbské – jmenovitě pánům Ivo
Šulcovi, Janu Koláčníku a Vaškovi Cvikýřovi.
Jmenovaní si připravili pro děti z MŠ Machov pěkné odpoledne. Dětem ukázali například
hasičská auta s jejich vybavením, hasičskou zbrojnici, obleky pro hasiče a ještě spoustu dalších věcí,
které hasiči potřebují a používají. Seznámili je i s kroužkem mladých hasičů. Děti si vyzkoušely
stříkání na terč, hasičské helmy …..
S mlsnými jazýčky našich dětí hasiči také počítali a připravili pro děti malé pohoštění. Na
pohoštění se podílela i paní Pavlína Bejšovcová, které též velice děkujeme.
Věříme, že tato návštěva nebyla poslední a už se zase těšíme na další.
Učitelky a děti z MŠ Machov
Poděkování učitelkám z MŠ Machov
Naše poděkování patří učitelkám z MŠ Machov, které i letos připravily pro naše děti velmi pestrý
školní rok. V průběhu školního roku tradičně pořádaly ve školce „Barevné dny“, letos dokonce
rozšířené o „Puntíkatý“, „Kytičkový“ a „Růžový“.
O Vánocích nám rodičům udělala radost „Andělská besídka“ od našich andílků.
V březnu pak byly děti přímo nadšeny z návštěvy sokolnice, která ve školce ukázala vystoupení
s dravými ptáky. Tato akce byla pro děti velmi zajímavá a neobvyklá.
Tradiční besídka ke Dni matek potěšila zase všechny maminky. Letos paní učitelky musely s dětmi
pilně nacvičovat, protože nám předvedly krásné 3 pohádky a všechny děti i ty nejmenší to zvládly na
výbornou.
Ke Dni dětí velkým překvapením byly pro nás všechny obří balónky, které nám zaplnily domovy.
Velké poděkování patří i hasičům SDH Nízká Srbská, kteří si připravili velmi zajímavý program
s praktickou ukázkou výstroje a hašení.
Všichni rodiče si vážíme obětavé práce našich učitelek, přejeme jim krásné prázdniny a těšíme se,
že po prázdninách připraví pro naše děti neméně zajímavý program.
Rodiče dětí z MŠ

6. Stomatologická pohotovost v červenci 2013
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červenci 2013 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
5 .- 6. 7.
MUDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466
7. 7.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
13 .- 14 .7. MUDr. Růžička, ml. ,poliklinika Broumov 603 479 084
20. - 21. 7. MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
27 .- 28. 7. MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381

7. 130 let bělských hasičů
Ve dnech 14. a 15. června 2013 proběhly v Bělém oslavy 130 let založení Sboru dobrovolných
hasičů .
V pátek se konala slavnostní schůze na 10 „ u Laubů“ za účasti členů SDH a hostů. (členů SDH
nebyla ani polovina).
V sobotu 15. června prošel Bělým slavnostní průvod. V čele jeli koně , slavenská stříkačka a dále
se zúčastnily všechny okolní sbory s prapory a technikou. Od 14.00 hod. proběhla soutěž o „ bělský
džbánek“ za účasti 14. sborů. První místo obsadil SDH Bezděkov, v pivní štafetě patří prvenství SDH
Suchý Důl. V 19.00 hod. začala taneční zábava, hrála skupina BTK, přišlo 250 platících a všem se
akce moc líbila.
Na závěr bychom chtěli poděkovat těm, kteří nám s touto akcí pomohli, zvláště sponzorům.
Starosta SDH Bělý a velitel SDH Bělý

8. Tour de Torpedo 2013

9. Machovská kopačka – 15. ročník turnaje v malé kopané
- termín konání patnáctého ročníku – pátek 5. 7. 2013
- kde ? – hřiště fotbalového oddílu Jiskra Veba Machov
- informace a přihlášky do turnaje předem:
Jaroslav Martinec - č. telefonu mobil - 732 541 065
- 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
- konec turnaje v cca 16h, nástup družstev a předávání diplomů a cen
Přijďte si zahrát i zafandit!!!

Srdečně Vás zve pořadatel FO Jiskra Veba Machov

10. Vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Na základě žádostí některých našich spoluobčanů zveřejňujeme znovu celé znění Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v Machově:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
na území městyse Machov

Zastupitelstvo městyse Machov se na svém zasedání dne 23. 6. 2009 usnesením č. 15/3/2009 usneslo
vydat v souladu s § 10 písm. a) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, nebo být v rozporu
s dobrými mravy
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, nebo být v rozporu s dobrými mravy je:
a) rušení nočního klidu;
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Článek 2
Vymezení nočního klidu
Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hod. každého dne.
Článek 3
Vymezení nevhodné denní doby pro účely této vyhlášky
Nevhodnou denní dobou pro účely této vyhlášky je:
a) sobota v době od 6,00 hod. do 8,00 hod.
b) neděle a státem uznaný den pracovního klidu
Článek 4
Vymezení hlučných strojů
Za hlučné stroje se pro účely této vyhlášky považují zejména sbíječky, bourací kladiva, vrtačky,
motorové sekačky, křovinořezy, motorové kosy, drtiče větví, motorové pily, cirkulárky,
rozbrušovačky, elektrocentrály, kompresory a podobná hlučná zařízení.
Článek 5
Omezení činností
1) Pořádání akcí s nadměrným hlukem v době nočního klidu (např. plesy, zábavy, večírky,
hudební produkce, venkovní oslavy s hudbou apod.) lze pořádat pouze s povolením úřadu
městyse Machov, vydaným na základě žádosti o výjimku z ustanovení této vyhlášky.
Formulář Oznámení akce a žádosti o výjimku je součástí této vyhlášky jako příloha č. 1.
2) Každý je povinen zdržet se používání hlučných strojů uvedených v čl. 4 této vyhlášky v době
nevhodné pro jejich použití, která je specifikována v čl. 3 této vyhlášky.
Článek 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 24. 6. 2009.
Ivo Šulc

Ing. Jiří Krtička

místostarosta

starosta

11. Oslavy 745 let obce Vysoká Srbská – 5.-6. 7. 2013
V pátek 5.7.2013 od 10.00 hod. :Hospoda Na Kopci: Setkání rodáků a přátel Vysoké Srbské a Zlíčka.
Výstavy obrazů pana Petra Čuhaniče, výstava fotografií ze života obce před 60 lety.
V sobotu 6.7.2013 - 10.00 hodin: Hospoda Na Kopci: Slavnostní zahájení oslav
- 12.00 hodin: slavnostní mše svatá v kapličce s hudebním doprovodem barokní muziky: Marcin
Mielczewski, MISSA A6. Zpívá pěvecký sbor STA ALLEGRO, Kudowa Zdrój, na dobové nástroje
hraje F.A.G.U.S Consort, Jaroměř. Připravil a řídí, na varhanní positiv hraje a zpívá Michael Pospíšil,
Praha.

- 13 hodin se představí Folklorní soubor Barunka z České Skalice v lidových krojích v programu
„Devatero řemesel, desátá bída“. Vedoucí a choreografka Martina Pavlasová.
-14.00 hod. proběhne turnaj ve fotbale dětí do 10 let, české – polsko.
-14.00 hod. místní hasičská jednotka provede ukázku hasičské techniky.
- 15.00 hodin bude hrát k tanci a poslechu cimbálová skupina z Pardubic
Pro děti bude k dispozici kolotoč a skákací hrad. Občerstvení zajištěno po celý den.
- 20.00 hodin: Taneční zábava na sále v místní hospodě.

12. Kulturní události 2013 ve Stroužném
30. 6. 2013 - Den mlynářství a pekařství
Všechno, co je spojeno s chlebem v polské a české tradici. Vystoupení lidových souborů,
ukázky obřadu čepení nevěsty, pečení a degustace tmavého chleba z domácího kvásku.
6. 7. 2013 (14 – 16 hod.) - Setkání bývalých a současných obyvatelů Stroužného
Projevy a zdravice pozvaných hostů. Koncert lidového souboru. Tradiční pohoštění.
Slavnostní sázení jalovců bývalými a současnými obyvateli Stroužného.
7. 7. 2013 (11 – 17 hod.) - Vystoupení lidových souborů pohraničních krajů „RóŜa
Kłodzka“
24. 8. 2013 - Mše, procesí a posvěcení kříže
Mše svatá v kapli bl. Jana Pavla II., procesí a posvěcení kříže na území muzea s účastí sboru
Sta Allegro (Kudowa Zdrój) a F.A.G.V.S CONSORT (Jaroměř), kteří uvedou skladby
ze 17. století připravené pro tuto příležitost. Úprava a provedení - Michael Pospíšil.
15. 8. 2013 (11 – 17 hod.) - Cepowisko – aneb obřady a obyčeje spojené se žněmi
Mše svatá v přírodním divadle muzea, průvod ženců, práce při žních, vystoupení lidových
souborů.
22. 9. 2013 12 – 17 hod.) – Svátek brambor
Kopání brambor. Tradiční jídla z brambor. Vystoupení lidových souborů.
5. 10. 2013 (12 – 16 hod.) - Podzim na venkově
Příprava zavařenin, sušení ovoce, kvašení zelí, výroba medoviny, vína, lihových extraktů.
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