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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
ještě máme v živé paměti vánoční svátky i Silvestrovské oslavy a již je za námi téměř celý první
měsíc roku 2018. Sváteční náladu rychle vystřídaly každodenní starosti, ať už pracovní, či soukromé.
Pro úřad městyse rok začal organizací voleb prezidenta ČR, pro zastupitelstvo zase tak jako každý rok
pořádáním Machovského obecního plesu. Ten se letos konal v sobotu 13. ledna a byl jubilejním
desátým plesem pořádaným naším zastupitelstvem. Zájem o obecní ples byl letos výjimečný – pobavit
se přišlo téměř 160 příznivců tance a dobré muziky. A je třeba dodat, že většina z nich odcházela
z plesu spokojena nejen s hudební produkcí, ale také s hezkými ukázkami předtančení v podání členů
Tanečního klubu Akcent z Dobrušky, s bohatou tombolou a v neposlední řadě i s dobrým jídlem, které
pro účastníky plesu připravil pan Vašíček s rodinou. V tombole se letos sešlo 230 většinou hodnotných
cen. O hudební doprovod se postarala skupina Reflex z Hronova pod vedením pana Lokvence a dle
hodnocení účastníků plesu hrála opravdu dobře. Poděkování patří hlavním sponzorům i všem ostatním
přispěvatelům do tomboly. Podle předběžných propočtů příjmů a výdajů nakonec ples vyšel dobře i po
finanční stránce a stejně jako v minulých letech tak nebylo třeba použít na pořádání žádné prostředky
z rozpočtu městyse.
12. a 13. ledna se uskutečnilo první kolo přímé volby prezidenta ČR. V městysu Machov byla
otevřena volební místnost v obřadní síni úřadu. Z celkového počtu 920 oprávněných voličů přišlo
k volební urně 607, z toho platných hlasů bylo 601. Volební účast v Machově 67,37 % byla o dost
vyšší než byl celostátní průměr. Výsledky prvního kola v Machově byly následující:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jiří Drahoš
Miloš Zeman
Michal Horáček
Marek Hilšer
Pavel Fischer
Mirek Topolánek
Petr Hannig
Jiří Hynek
Vratislav Kulhánek

209
181
66
59
54
25
4
3
0

34,78%
30,12%
10,98%
9,82%
8,99%
4,16%
0,67%
0,50%
0%

Po sečtení hlasů v celé naší republice postoupili do druhého kola prezidentské volby kandidáti na
prvních dvou místech, což byli Jiří Drahoš a Miloš Zeman.
Ve dnech 26.-27. ledna se uskutečnilo druhé kolo prezidentské volby. V Machově tentokrát přišlo
volit 642 voličů, což je 72 % z celkového počtu oprávněných voličů. Po kontrole a sečtení 636
platných hlasů bylo pořadí následující: - Jiří Drahoš
383 hlasů tj. 60,22 %
- Miloš Zeman
253 hlasů tj. 39,78 %.
Celostátně, jak již jistě všichni víte, zvítězil Miloš Zeman s 51,36 % hlasů.
Pokud jde o další záležitosti, určitě si zaslouží pozornost následující:
- v průběhu ledna byly podány dvě žádosti o dotace z dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj,
na nichž jsme pracovali v závěru roku. Jedná se o žádost o dotaci na rekonstrukci tělocvičny v hodnotě
3,3 mil. Kč a dále o dotaci na rekonstrukci místní komunikace od čs. hřbitova směrem k Machovské
Lhotě v hodnotě 2,3 mil. Kč.
- dne 15. ledna jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace od SFŽP ČR na akci „Instalace
rekuperačního systému – Základní a mateřská škola Machov“. Celkové předpokládané náklady na
uvedenou investici činí 1,317 mil. Kč, přičemž dotace by nám měla pokrýt 70% těchto nákladů (tj.
cca 922 tis. Kč).

- od ledna letošního roku dochází ke změně v záležitosti oprav veřejného osvětlení v obci –
dlouholetého opraváře pana Oldřicha Ševců, jemuž tímto ještě jednou děkujeme za odvedenou práci,
nahradil pan Jan Sadílek.
- hned od začátku roku pokračují práce na plynofikaci obecního domu a bytu v čp. 126 a dále práce na
rekonstrukci elektroinstalace na čistírně odpadních vod v Nízké Srbské.
- do odpadového hospodářství městyse byl nově zkušebně zařazen sběr rostlinných olejů
z domácností. Více se dočtete v další části dnešního zpravodaje.
- ve fázi jednání je snaha o zajištění dalšího divadelního představení – na sál Obecního domu
v Machově jsme pozvali osvědčený ochotnický divadelní soubor z Meziměstí s bláznivou komedií
„Rodina je základ státu“. Pokud vše dobře dopadne, měli bychom vidět zmíněnou úspěšnou komedii
v neděli 15. dubna.
- začátkem ledna proběhla i v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Letos se ve prospěch Charity ČR
vybralo 26.002,- Kč.
- termín další pravidelně konané kulturní akce s podporou městyse Machov – Masopustního průvodu
po Machovské Lhotě – vychází tentokrát na 13. únor. Bližší informace najdete v tomto zpravodaji.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 12. 2017 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.073 obyvatel. V průběhu prosince – se odhlásili 3 občané
- zemřel 1 občan.

Společenská kronika
V měsíci lednu 2018 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Hana
Vondráková z Machova – dožila se 80 let. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.

Vybírání místních poplatků v Bělém
Pro občany Bělého jsme připravili i letos speciální termín ve čtvrtek 15. února 2018 od 14 hod.
do 15.30 hod., kdy mohou místní poplatky (likvidace odpadů, psi) pro rok 2018 zaplatit přímo
v Bělém. V uvedené době bude poplatky vybírat pracovnice úřadu paní Thérová v domě Grossových
na křižovatce. Využijte tuto možnost a ušetřete si cestu do Machova.

Dovolená praktického lékaře 22. 2.
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům termín čerpání dovolené v pondělí
22. února - v nutných případech ho zastupuje MUDr. Máslo ve své ordinaci na zdravotním středisku
v Hronově.

3. Stomatologická pohotovost v únoru
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci únoru 2018 – vždy v době od
9,00. do 11,00 hod.:
3. - 4. 2.
MUDr. Kopecký, 17. listopadu, Police n. M.
602 304 594
10. - 11. 2.
MUDr. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
491 502 425
17. - 18 .2.
MUDr. Neoral ml., ZS Police nad Metují
491 541 654
24. - 25. 2.
MUDr. Farná, Police nad Metují
491 512 277

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 20. 12. se konala pracovní porada zastupitelů se starostou a ve stejný den pak i 9. veřejné
zasedání v roce 2017. Na programu byla následující témata:
- příprava obecního plesu,

rozpočtová opatření č. 9/2017 a 10/2017,
výběr dodavatele na realizaci veřejné zakázky „Nákup a dodávka traktorového nosiče
kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů“,
- rozhodnutí o zpracování žádosti o dotaci na akci „Výstavba místní komunikace na Záduší“,
- rozhodnutí SFŽP ČR o poskytnutí dotace na akci „Zateplení ZŠ a MŠ Machov“,
- souhlas pro ZŠ a MŠ Machov s přijetím sponzorského daru na činnost ZŠ,
- schválení strategických dokumentů MAS Stolové hory v oblasti rozvoje vzdělávání,
- majetkové záležitosti (prodeje, pronájmy pozemků),
- podání opakované žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci tělocvičny u MMR ČR,
- rozhodnutí o zahájení příprav zpracování „Změny č. 2 územního plánu městyse Machov“,
- informace ze schůzky starostů s firmou Marius Pedersen – změny v odpadovém hospodářství,
- projednání žádosti SDH Machovská Lhota o spolupráci při organizaci dětského karnevalu,
- informace o zahájení příprav na vyhlášení konkursního řízení na obsazení funkce ředitele
příspěvkové organizace městyse ZŠ a MŠ Machov.
Dne 8. ledna se konala první letošní porada starosty se zastupiteli, na které se řešila pouze
organizace obecního plesu.
-

5. Kulturní a sportovní akce
Únor: 3.2. – Ples sportovců, Obecní dům Machov, pořádá FO Jiskra Machov, Ledvin Stones,
3.2. – Farní ples – Pellyho domy Police nad Metují od 20 hod., hraje EMMA,
7.2. – Záhada zlatého vlaku – záhadolog M. Kučera v ZŠ Teplice od 18 hod.
9.2. – Ples podnikatelů a živnostníků – Dřevník Broumov
10.2. – Krausberry – koncert v klubu Eden v Broumově od 20 hod.
10.2. – Dětský karneval na sále Obecního domu Machov od 14 hod., hraje EMMA,
13.2. – Masopustní průvod po Machovské Lhotě
13.2. – Thelma – temný thriller, kino Police n. Met. v 19 hod.
17.2. – Krucipüsk, Vladivojsko – koncert v klubu Eden v Broumově od 19 hod.
20.2. – Diashow 11 fotografů – Kolárovo divadlo Police v 19 hod.
22.2. – Lenka Filipová – koncert v Kolárově divadle v Polici od 19 hod.
24.2. – Ples SDH Nízká Srbská, hrají Ledvin Stones Broumov
27.2. – Zpívej – animovaný film pro děti, kino Police n. M. v 17,30 hod.

6. Pořízení změny č. 2 Územního plánu městyse Machov – výzva
občanům
Vzhledem k tomu, že stávající ÚP městyse Machov vč. změny č. 1 vykazuje určité
nedostatky (ÚP není digitalizován, není schváleno úplné znění a zpráva o uplatňování ÚP, je
stanoven nízký index zastavitelnosti ploch a také je evidováno několik nových požadavků
občanů na změnu ÚP …), Zastupitelstvo městyse Machov po konzultaci s odborem výstavby
a územního plánování MěÚ Náchod rozhodlo na svém posledním zasedání v prosinci
loňského roku o nutnosti pořízení změny č. 2 Územního plánu městyse Machov a zároveň
uložilo starostovi zajistit přípravu návrhů a požadavků na změny ÚP.
V této souvislosti proto vyzýváme občany Machova, vlastníky pozemků a ostatních
nemovitostí v územním obvodu obce, aby předkládali na Úřad městyse Machov svoje
požadavky na úpravu stávajícího územního plánu, týkající následujících oblastí :
- vymezení zastavěného území,
- rozvoje území, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a sídelní zeleně,
- koncepce veřejné infrastruktury vč. komunikací a dalšího občanského vybavení,

- koncepce uspořádání krajiny, návrhy změn využití pozemků, systému ekologické stability,
protierozních opatření, ochrany před povodněmi aj.
Návrhy a požadavky v písemné formě můžete zasílat poštou nebo předkládat
osobně v kanceláři Úřadu městyse Machov do 30. dubna 2018. Na požadavky podané po
uvedeném termínu nebude při přípravě změny č. 2 ÚP brán zřetel.

7. Zprávy z machovské školy
Počty žáků, dětí k 1. 1. 2018: Základní škola – 1. stupeň ….. 50 žáků
2. stupeň …...47 žáků
Mateřská škola – 25 dětí

Celkem: 97 žáků

Před několika dny jsme otevřeli první stránku v novém kalendáři. Začal rok 2018. Vánoce se
pomalu stávají jen vzpomínkou. Vánoční prázdniny si děti letos opět moc neužily. Sníh se objevuje
teprve nyní, kdy většina z nich sedí u učebnic a připravuje se na pololetní zkoušení.
Uteklo to opravdu jako voda! Půl roku práce mají školáci téměř za sebou! Prvňáčci již pěkně
čtou a rodičům dokázali napsat i přání k Vánocům. Starší žáci zvládli také spoustu nového učiva. Ti
nejstarší teď usilovně přemýšlejí o své budoucnosti. Již brzy budou podávat přihlášky na střední školy.
Koncem ledna si všichni odnesou ze školy pololetní „výplatu“. K vysvědčení patří i pochvala. Všichni
si ji zaslouží. Pracovali přece, jak nejlépe mohli, ať se na vysvědčení objeví samé jedničky nebo
dvojky, trojky či čtyřky. Každý přece umí něco jiného! Jednomu jde matematika, jiný nemá problém
s pravopisem a jdou mu dobře i jazyky, někdo má rád dějiny nebo zeměpis, přírodopis, fyziku či
chemii. Někdo je náruživý čtenář. Jiný je šikovný na práci, někdo zas pěkně kreslí či zpívá. O tom, jak
krásně umí Vaše děti zpívat, jste se mohli přesvědčit na našem 1. vánočním koncertu, který se
uskutečnil 22. prosince v kostele sv. Václava v Machově. Sponzorem všech školních předvánočních
aktivit se opět stala firma Wikov Hronov, které touto cesto velice děkujeme. Z finančních prostředků,
které nám firma Wikov poskytla, jsme nakoupili ceny pro soutěžící v tradičních soutěžích Vánoční
šplh a Vánoční laťka.
Škola opravdu běží na plné obrátky. Hned v prvním týdnu si žáci vyzkoušeli volbu zástupce
třídy. Dnes si na volby jen hráli. Ale i je v blízké či vzdálené budoucnosti čeká tento důležitý akt, ve
kterém se rozhoduje o budoucnosti jich samotných i jejich budoucích dětí. Možná by vás překvapilo,
s jakou vážnosti k volbě přistupovali.
Děti z mateřské školy a žáci 2. a 4. ročníku začnou koncem ledna jezdit na plavecký výcvik do
Broumova. Žáky 8. a 9. ročníku čeká lyžařský výcvik v Teplicích nad Metují. Žáci druhého stupně se
připravují na olympiády. Děvčata Magdalena Nawrat a Tereza Sadílková mají za sebou možná tu
nejtěžší – olympiádu z dějepisu. Výsledky budou znát až koncem ledna. Pevně věříme, že se v příští
zprávě dozvíte o jejich výborném umístění. Napilno mají i žáci, připravující se na olympiádu
v zeměpisu, angličtině, matematice a přírodopisu. Těšíme se i na okresní kolo dopravní soutěže.
Děkujeme všem žákům i jejich učitelům za výbornou reprezentaci školy. Jsme „malí, ale šikovní“!
Na 1. stupni se naplno rozběhl projekt „Ukaž, co umíš“. Žáci, kteří mají zájem se pochlubit
svými volnočasovými aktivitami, připravují týden co týden v odpoledních hodinách pro spolužáky
prezentace, ve kterých představí své „koníčky“. Chlapci Šulcovi nám ukázali, jak se rybaří, Laura
Bejšovcová se předvedla jako nadějná tenistka. Viktorka Voláková, žákyně, která k nám přišla
z polické školy, seznámila děti s orientačním během. S prezentací ji dokonce pomáhal ve škole i její
otec. Dohodli jsme se, že na jaře se pokusíme připravit 1. ročník orientačního běhu pro rodiče s dětmi.
Příští týden se nám představí všichni muzikanti. A že jich ve škole je!? Těšíme se i na skokany,
hasiče, malíře, baletky, gymnastky….. Máme velkou radost z toho, že děti nesedí odpoledne pouze
u počítačů či televizí, ale věnují se zajímavým, zdraví prospěšným aktivitám.
Předpokládáme, že ve stejném pracovním duchu proběhne i celé 2. pololetí.
Mgr. Helena Martincová

8. Vostatkovej maškarní průvod po Lhotě
Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a pan Norbert Wintr, náš kamarád
a hlauni Nouzinskej mecenáš, pořádaj

v úterý dne 13. února 2018

„Vostatkovej maškarní průvod“
krz celou Lhotu, až do Nouzina,
s nevobyčejnym překvapenim u hranic,
no a přenáramnou veselici na sále u Lidmanů s hudbou
pana Maryšky
za laskavýho přispění a pochopení
Úřadu městyse Machov, Kvíčerouský pekárny z Police a mnoha jednotliuců.
Po celý cestě bude vyhrávat tradičně dechouka

„Broumovanka“

Začátek bude u mostku na Řejšnej v 15.30
Z vozu se budou prodávat túze dobrý jitrnice našich hošu šikounejch, po kterých se
voblizuje i sám Krakonoš.
K máni budou i předobrý, pořánně cukrovaný koblihy, kerý jediný na sjetě umí upíct
Kvíčerouská pekárna z Police.
Veškerý vobecenstvo z širokýho vokolí na tu slávu do Lhoty dovolujeme si
s úctou pozvat. Špalír, aby pořánnej kolem cesty zmáklo, na průvod mávalo
a kořaukou nepančovanou v dobrý náladě porád pryč udržovalo.
Soukromý a uzauřený zábavy v hospodě se može účasnit každej, kdo se jen malinko
vochomejtne kolem průvodu.

9. Tříkrálová sbírka 2018
Tak jako každoročně i letos se povedlo sestavit 6 skupinek, které procházely naším městysem.
Začínali jsme ve středu 3.1.2018 ve Lhotě. Skupinku tří králů, kterými byli Ondřej Ducháč, Vítek
Rücker a Anežka Rückerová, doprovázela paní Ludmila Kujínková. Ani déšť nás neodradil.
Ve čtvrtek jsme šli na "Kopec" a ulicemi směrem k náměstí. Třemi králi tentokrát byli Barbora
Šrůtková, Vendula Šrůtková a Edita Straubeová. Doprovod opět paní Kujínková.
V pátek jste mohli potkat skupinku tří králů na úseku od Lecnarových k Bolkovým. Třemi králi
byli Tereza Kujínková, Anežka Bolková a Martin Kujínek, který byl zároveň vedoucím.
Ostatní skupinky chodily v sobotu. Z náměstí až po Thérovy šli tři králové, kterými byli Diana
Mikešová, Petra Thérová a Pavlína Peková. Vedoucím skupinky byl pan Skála. V Nízké Srbské jste
mohli vidět tři krále, kterými byli Barbora Scholzová, Ondřej Scholz a Jan Nawrat. Vedoucím
skupinky byl pan Vladimír Scholz.
V Bělém chodili tři králové, kterými byli Karina Nováková, Sofie Golová a Tadeáš Macháň.
Doprovázela je paní Jana Jirmanová.
Všem chci poděkovat, že nelitovali vlastního volného času. Některé děti měly různé zájmové
kroužky, kam nešly, aby mohly být na tříkrálové sbírce. S nadšením chodily od domu k domu
a zpívaly. Velmi si toho vážím.
Děkuji všem dárcům, kteří tuto sbírku podpořili. Celková finanční částka za náš městys činí

26.002 koruny. Výtěžek sbírky je určen na přímou podporu osobám a rodinám v nouzi, na podporu
a pomoc starým, nemocným a handicapovaným lidem, na podporu aktivit pro děti a mládež z rodin
ohrožených sociálním vyloučením, na podporu sociálního zařízení Dům na půli cesty – Náchod,
na podporu sociálního zařízení Sv. Anna Domov pro matky s dětmi Náchod a na podporu Charitní
ošetřovatelské a pečovatelské služby Náchod.
Všem spoluobčanům přeji pevné zdraví a úspěšný rok 2018.
Ludmila Kujínková

10. Dotace na podporu sociálních služeb a sociálního začleňování
MAS Stolové hory, z. s. vyhlašuje dne 29. 1. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci
Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Stolové hory – Sociální služby a sociální začleňování I.
Cílem výzvy je přispět k sociálnímu začlenění co nejvyššího počtu ohrožených osob na území MAS
prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a podporou komunitní sociální
práce. Výzva se též zaměřuje na sociálně vyloučené lokality, kde budou podporovány programy prevence
sociálně patologických jevů a kriminality, vč. ochrany veřejného pořádku s podporou osvěty.
Finanční příspěvek můžete získat např. na odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče,
podporu samostatného bydlení, osobní asistenci či odlehčovací služby.
Podporovány budou dále i programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako např. programy prevence a řešení problémů především v
sociálně vyloučených lokalitách, podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, programy
prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky jakož i pro osoby
ohrožené závislostmi na návykových látkách, gamblingu a PC hrách atd.
Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace,
nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce,
poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.
Celková alokace pro tuto výzvu činí 3 385 000 Kč. Minimální výše rozpočtu projektu je 400 000 Kč,
maximální 1 692 500 Kč. Neziskové subjekty, školy a školská zařízení mohou získat 100 % způsobilých výdajů
projektu, obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco firmy, družstva či OSVČ
hradí 15 % nákladů projektu. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.
Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 29. 1. 2018 od 4.00 hodin pouze prostřednictvím elektronického
formuláře IS KP14+ a bude ukončen 16. 3. 2018 ve 12.00 hodin. Seminář pro žadatele proběhne dne 9. 2. 2018
od 10 hod. v kanceláři MAS, 2. patro, Náměstí 102, Velké Poříčí. Veškeré dokumenty týkající se této výzvy jsou
k dispozici na stránkách http://www.mas-stolovehory.cz. Konzultace k dané výzvě poskytne Pavel Pinkava,
730 514 364, pinkava.masstolovehory@gmail.com.
Pavel Pinkava, MAS Stolové hory

11. Postřehy k provozu kanalizace a ČOV a k likvidaci odpadů
Po zprovoznění splaškové kanalizace v Machovské Lhotě a dalších pomocných kanalizačních stok
v Machově a Nízké Srbské a po přímém napojení většiny nemovitostí je kapacita machovské čistírny
odpadních vod využita téměř na 100%. V loňském roce bylo uvedeno do provozu nové mechanické
předčištění (lapák hrubých nečistot a jemné česle) a na přelomu letošního roku byly zahájeny úpravy
již dožilé elektroinstalace na samotné ČOV. Přesto se při provozu kanalizace a ČOV potýkáme
neustále s dílčími problémy a to zejména na stokách, kde jsou umístěny přečerpávací stanice.
Největší komplikace nám způsobují nežádoucí předměty v kanalizaci a to především vlhčené
ubrousky, hadry, pleny, dámské vložky, zaznamenali jsme i klacky, PET lahve a jiné předměty
a také tuky.
Zejména se potýkáme s velkým nárůstem vlhčených ubrousků, které škodí nejvíce na stokách
s čerpacími stanicemi. Ubrousky jsou sice praktické a zejména v rodinách s dětmi velmi oblíbené, ale
do kanalizace nepatří, jelikož se nerozkládají a vcelku se dostanou až do přečerpávacích jímek,

poškozují řezací ústrojí čerpadel, namotávají se na hřídele a jsou schopné čerpadla zastavit, v horším
případě i zadřít. Největší problémy jsou s čerpací stanicí na stoce D v blízkosti firmy Doldy. Zde je
napojeno pouze 8 nemovitostí, ale přesto zde každý měsíc musíme alespoň jednou zasahovat, čistit
čerpadla nebo zajistit speciální čerpací vůz a čerpací jímku vyčerpat a od nežádoucích předmětů
vyčistit. Tím nás provoz kanalizace stojí zbytečné náklady navíc.
Dalším problémem jsou tuky z fritovacích olejů. Fritovací olej v kanalizaci ztuhne a usazuje se
na stěnách kanalizace, v šachtách v čerpacích jímkách a v kombinaci například s vlasy vytvoří
nerozpustné zátky a ucpává kanalizaci. Tuky a oleje jsou odpad a jako s odpadem je proto třeba s nimi
zacházet. Fritovací olej je žádoucí přelít do uzavíratelných nádob a předat při svozu nebezpečných
odpadů k dalšímu druhotnému využití.
Nezanedbatelným problémem jsou i zbytky jídla, které jsou žádaným pokrmem pro potkany,
kteří se kanalizací neuvěřitelně rychle šíří a následně způsobují další škody.
Takže do kanalizace v žádném případě nepatří:
- biologický odpad (zbytky jídel),
- tuky a fritovací oleje,
- hygienické potřeby jako vlhčené ubrousky, dámské vložky, dětské pleny, hadry apod.,
- chemikálie a léky,
- pevné předměty.
Žádáme všechny občany, aby alespoň tato minimální pravidla dodržovali.
Zkušební sběr rostlinných olejů z domácností:
Co se týká rostlinných olejů, ve spolupráci s firmou Marius Pedersen jsme na zkoušku umístili na
dvou sběrných místech (za nákupním střediskem v Machově a pod Hubkovými v Nízké Srbské)
sběrné nádoby (popelnice 230 l) červené barvy, do kterých lze v pevně uzavíratelných nádobách
(nejlépe v kanystru nebo PET láhvi) odkládat použité fritovací oleje. Upozorňujeme, že tyto nádoby
jsou určeny pouze pro rostlinné oleje! Pokud se sběr osvědčí, lze v budoucnu sběrnou síť doplnit o
další nádoby.
Ing. Miroslav Kryl, úřad městyse
Hrozba zvýšení poplatků za likvidaci odpadů
Organizace zastupující obce a města (SMS ČR, SMO) zjistily, že v poslanecké sněmovně je
připravena k projednání účelově navržená změna zákona o odpadech, která má být nesystémově
schválena, nikoli jako vládní návrh, ale jako poslanecký pozměňovací návrh zákona o odpadech. Bez
možnosti otevřeného veřejného připomínkování, bez jakékoli analýzy dopadů na obce a města, bez
možnosti vypořádání připomínek. Tento záměr novelizovat zákon s cílem zvýšit poplatek za
skládkování odpadů by finančně zatížil obce a následně i rodiny na celém území našeho státu.
Navrhované čtyřnásobné zdražení bylo naposledy odmítnuto ve vládním návrhu zákona o odpadech,
když ani napočtvrté neprošlo Legislativní radou vlády ČR. Jedním z hlavních důvodů byla absence
dostatečné analýzy ekonomických dopadů na obce a města a analýzy nezbytnosti navrhovaného
zdražení. Základním cílem předložené novely je zvýšení finální částky skládkovacího

poplatku na výši cca 2000 Kč/t místo současných 500 Kč/t, a to z důvodu vytvoření
ekonomického prostoru pro výstavbu nových nákladných spaloven odpadů v zájmu určité
skupiny podnikatelů v naší zemi (přitom Evropská unie stavbu dalších spaloven nedoporučuje).
Náklady na výstavbu drahých spaloven by tak nesli ve svém konečném důsledku všichni občané
České republiky.
Městys Machov, stejně jako řada dalších měst a obcí, sdílí obavy z připravovaného záměru
uměle zvýšit poplatky za skládkování odpadů, které by přineslo pro občany několikanásobné
zdražení poplatků za likvidaci odpadů a nesouhlasí se způsobem nestandartního předkládání
pozměňovacích návrhů zákonů bez řádného projednání a připomínkování odbornými orgány.
Uvedená problematika bude projednána i na jednání Zastupitelstva městyse Machov s cílem
oficiálně vyzvat organizace zastupující města a obce ČR k využití veškerých jejich možností
k odmítnutí nyní připravené změny zákona a k následnému zpracování objektivních podkladů,
které by zanalyzovaly a vyčíslily dopad navržených změn na obce i na jednotlivé občany.
Ing. Jiří Krtička, starosta městyse

12. Dětský karneval SDH Machovská Lhota

13. Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana
životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci
v posledních letech. Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už
v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale
již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku
lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo
zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i
nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838 na
panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba
dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu
ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí
úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen
v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých
rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za
úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění odpadů.
Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec
předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný odběr
elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned
dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny
získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých
látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje již 8. rok kolektivní systém EKOLAMP,
který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá na provoz sběrného místa,
zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří
městys Machov finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci
nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat kolem 5
miliónů kusů zářivek a výbojek. To představuje 25 - 30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla
znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a
přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.
Městys Machov má sběrné místo zřízené 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 ostatní dny od 8 °° do 12°° hodin. Sb ěrné 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.
Mapu všech sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.

14. Vysílání Východočeské televize
Východočeská televize V1 vysílá na samostatném kanálu 24 hodin denně
Kde a jak vysíláme
Vysílání V1 lze snadno naladit na území Královéhradeckého kraje
Jak naladit V1 v DVB-T
Stiskněte na dálkovém ovladači vašeho televizoru MENU a vyhledejte položku AUTOMATICKÉ
LADĚNÍ nebo AKTUALIZACE KANÁLŮ DVB-T. Držte se pokynů na obrazovce.
Pokud se program V1 v nabídce neobjevil, použijte v MENU funkci MANUÁLNÍ LADĚNÍ – V1 je
ve vysílací síti (Multiplex) 4, Digital Broadcasting, dle lokality: např. vysílač Náchod Dobrošov na
kanále 44, frekvence 658, vysílač Hr. Králové Chlum na kanále 45, frekvence 666 apod.
Po úspěšném dokončení aktualizace byste měli mezi programy vidět stanici V1.
Potřebujete pomoci? Volejte Horkou linku V1: 777 466 222 ve všední dny 8-18 hod.
Východočeská televize V1, Areál letiště, Piletická 542, 503 41 Hradec Králové, www.v1tv.cz
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