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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
často slýcháte nebo čtete o živelných pohromách na různých místech republiky. Machovu se
dosud vyhýbaly, ale letošní březnová vichřice to změnila. Silný vítr v noci ze 17. na 18. března si
vybral bohužel svou daň v obecních lesích, kde dle aktuálních odhadů bylo poškozeno vývraty a
zlomy více než 650 m3 dřeva. Škody se samozřejmě nevyhnuly ani soukromým lesům, ale ani
některým nemovitostem. Likvidace této kalamity bude trvat několik měsíců. Problémem jsou jednak
omezené možnosti odbytu dřeva (trh dřevem je zcela nasycen a ceny klesají) a také nedostatek
pracovníků na práci v lese. Časové prodlení s těžbou či odbytem pak může způsobit znehodnocení
dřevní hmoty z důvodu napadení různými škůdci či hnilobou.
Začátkem dubna se opět rozběhly práce na rekonstrukci krajských komunikací v obci. Nejprve
došlo na dokončovací práce v Machovské Lhotě (krajnice, opěrné zdi apod.) a od 16. dubna byly
postupně zahájeny práce na rekonstrukci mostů, rekonstrukce vozovky od Bezděkova k Machovu by
dle posledních informací měla začít ve čtvrtek 26. dubna. V souvislosti s uzavírkami byl vydán i
objízdný jízdní řád autobusů, kdy se částečně mění časy příjezdů i odjezdů. Bližší informace jsou
uvedeny v další části tohoto zpravodaje, jízdní řády pak jsou vylepeny na každé zastávce autobusu.
Do svého úplného závěru dospěla investiční akce vybudování turistického parkoviště u odbočky
na Řeřišný. Na letošní jaro ještě zbylo osazení některých laviček a stojanů na kola, hracích prvků pro
děti (hrazda, houpadla), informačního panelu pro turisty a konečné úpravy terénu včetně zamulčování
a osetí volných ploch travním semenem. V tomto měsíci nám byla řídícím orgánem programu Interreg
V-A schválena první platba dotace ve výši 2,75 mil. Kč (zhruba polovina schválené částky).
Slavnostní otevření parkoviště je naplánováno na sobotu 12. května.
V pondělí 16. dubna se na úřadu městyse uskutečnil konkurs na obsazení funkce ředitele
machovské školy, který byl vyvolán jednak koncem šestiletého funkčního období (dle zákona) a dále
na základě sdělení stávající ředitelky Mgr. Martincové, že nemá zájem o pokračování svého působení
v této funkci. Konkursní komise, která hodnotila vhodnost uchazečů o místo ředitele místní základní
a mateřské školy, byla sedmičlenná. Zasedli v ní zástupci odboru školství Krajského úřadu KHK,
České školní inspekce, 2 zástupci zřizovatele školy, zástupce – odborník pedagog, zástupce
pedagogického sboru školy a zástupce školské rady. Do konkursu se přihlásili dva kandidáti.
Z hlasování členů komise vyplynulo doporučení pro zřizovatele školy jmenovat do funkce ředitele
konkrétního kandidáta, přičemž pro starostu toto doporučení není závazné. Do 31. 7. 2018 musím
jmenovat do funkce ředitele jednoho z kandidátů dle svého rozhodnutí, přičemž samozřejmě přihlédnu
k názoru konkursní komise.
Od začátku května bude zprovozněna skládka bioodpadu u kravína v Nízké Srbské. Hlavní
komoditou, která by zde měla být shromažďována, je posečená tráva. Občané budou mít možnost
přivézt posečenou trávu přímo na skládku, nebo k její likvidaci použít velkokapacitní kontejnery
rozmístěné na území obce, přičemž jejich obsah bude poté rovněž vyklápěn na skládce bioodpadu. Po
čase bude naopak umožněno občanům získat ze skládky kvalitní kompostovou hlínu. Ořezané větve či
proutí se nadále bude shromažďovat u čistírny odpadních vod v Nízké Srbské. Bližší informace
k systému likvidace bioodpadu jsou zveřejněny v další části dnešního zpravodaje.
Procesem přezkoumání hospodaření prošel Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka, který jsem při
auditu zastupoval společně s výkonným ředitelem svazku panem Binarem a účetní DSO. Přezkoumání
provedli dne 19. dubna pracovníci oddělení kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Pokud jde o tradiční jarní divadelní představení, zajistil Městys Machov na neděli 15. dubna
komedii „Rodina je základ státu“ v nastudování divadelního souboru J. K. Tyl z Meziměstí. Ochotníci
pod režijním vedením Ireny Kozákové předvedli výborné výkony a diváci se dle ohlasů po představení
výborně bavili. Přestože bylo krásné jarní počasí, které lákalo spíše k procházkám a na zahrádky než
do divadla, přišlo se divadlem pobavit 110 diváků.
Z dalších plánovaných kulturních akcí bych chtěl upozornit na veřejné představení knihy
„Bezděkovský kostelíčku“ na úřadu městyse, na zahájení dvou výstav obrazů machovského rodáka
Hynka Martince (jedna v Broumově, jedna v Praze) či na tradiční pálení čarodějnic v Nízké Srbské.
Bližší informace nejen o těchto akcích najdete v dnešním zpravodaji.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 3. 2018 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.075 obyvatel. V průběhu dubna: - přihlásili se
4 občané
- odhlásil se
1 občan
- zemřel
1 občan
- narodili se
2 občánci.

Společenská kronika
V měsíci dubnu 2018 oslavili významné životní jubileum naši spoluobčané:
- paní Jarmila Draschnerová z Machovské Lohty oslavila 85 let,
- pan Walter Kastner z Nízké Srbské oslavil 80 let.
Oběma přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Dne 27. dubna. 2018 slaví krásné životní jubileum – zlatou svatbu – občané Machova Marie
a Jaroslav Lidmanovi. Jménem městyse přejeme oslavencům ještě mnoho společných let naplněných
štěstím, spokojeností a zdravím.

Nabídka knihy „Bezděkovský kostelíčku“
Všem zájemcům o knihu „Bezděkovský kostelíčku“, věnovanou životu a dílu benediktinského
mnicha a kněze Sigismunda Boušky, sdělujeme, že knihu je možno zakoupit za zvýhodněnou zaváděcí
cenu na úřadu městyse v úředních hodinách.

3. Kulturní a sportovní akce
Duben: 29.4. – Koncert Švédského symfonického orchestru a dětských orchestrů ZUŠ Police
v Kolárově divadle v Polici nad Metují od 17 hod.
30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – pořádá SDH Nízká Srbská od 18 hod.
na hřišti v N. Srbské
Květen: 30.4. - 3.5. – Výstava květů na zámku Ksiaž u Walbrzychu
5.5. – Jarní spanilá jízda historických vozidel – z náměstí v Polici n. Met. v 9 hod.
5.5. – Vernisáž výstavy Hynka Martince v Galerii Dům v Broumově v 17 hod.
6.5. – 17.6. – Výstava „Kilián Ignác D“ – obrazy Hynka Martince – galerie Dům
v Broumově v klášterní zahradě
6.5. – Soutěž mladých hasičů – hřiště Nízká Srbská v 9,00 hod.
7.5. – Volný vstup do Muzea papírových modelů v Polici nad Metují
7.5. – Představení knihy „Bezděkovský kostelíčku“ na úřadu městyse v 17 hod.
12.5. – Slavnostní otevření turistického parkoviště v Machovské Lhotě v 11 hod.
13.5. – Závody horských kol „Nova Cup“ – start na náměstí v Machově
15.5. – Hastrman – kino Police v 19 hod. – český film
17.5. – Kluci z hor – kino Police v 19 hod. – český film Tomáše Magnuska
18.-20.5. – Myslivecká přehlídka trofejí lesní zvěře – sál Pellyho domů Police n. M.
19.5. – Mezinárodní polický vandr – start od 7 do 9 hod. z polického fotbal. hřiště
20.5. – Broumovanka – kulturní sál Střelnice Broumov od 14 hod.
22.5. – Čertoviny – kino Police v 17.30 hod. – česká pohádka
26.5. – Květnový koncert Police Symphony Orchestra ve Vambeřicích v 17 hod.
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4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 9. 4. se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu bylo mimo jiné
projednání těchto bodů:
- příprava výstavy Sigismunda Boušky v Machově,
- příprava divadelního představení „Rodina je základ státu“ v Machově dne 15. 4.,
- návrh na změnu obecně závazné vyhlášky o nočním klidu,
- informace o aktuálním harmonogramu rekonstrukce krajských komunikací,
- informace z jednání DSO Policko – mimo jiné změny v provozování Domova důchodců v Polici
- návrh dodatků nájemních smluv na obecní lesy s DSO Lesy Policka
- zadání rekonstrukce povrchu „zadní cesty“ po Bělém,
- vypsání poptávkového řízení na nákup stomatologické soupravy pro místní ordinaci zub. lékaře,
- informace o vydání Rozpočtového opatření č. 1/2018,
- informace o škodách způsobených vichřicí dne 17. 3. v obecních lesích,
- projednání podmínek systému sběru bioodpadu v obci a provozu skládky bioodpadu v N. Srbské,
- příprava slavnostního otevření turistického parkoviště v Machovské Lhotě dne 12. 5.,
- informace o přípravě projektu na dostavbu a přestavbu hasičské zbrojnice v Nízké Srbské,
- informace o zahájení provozu restaurace Obecní dům od 15. 4.,
- průběh dotačních projektů týkajících se výstavby a opravy místních komunikací,
- informace o schválení instalace zrcadel na některých výjezdech z místních komunikací na krajskou
komunikaci III/303.17,
- informace o přípravě na aplikaci nařízení EU ve věci ochrany osobních dat (GDPR),
- majetkové záležitosti (záměry prodeje pozemků, pronájmy pozemků a prodeje pozemků) a další.

5. Stomatologická pohotovost v květnu 2018
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci květnu 2018 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
1. 5.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
5. - 6. 5.
MUDr. Farná, Tyršova 327, Police n. M.
491 512 277
8. 5.
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
603 479 132
12. - 13. 5.
MUDr. Blažek, ZS Police n. M.
491 543 844
19. - 20. 5.
MUDr. Neoralová, Teplice n. M.
602 333 460
26. - 27. 5.
MUDr. Kubec, ZS Police n. M.
491 543 398

6. Aktuální harmonogram rekonstrukce krajských komunikací
Po projednání na koordinační schůzce zainteresovaných subjektů v rámci probíhající
rekonstrukce krajských komunikací III/30315 a III/30317 a na základě Veřejné vyhlášky – opatření
obecné povahy – vydané Městským úřadem v Náchodě, odborem dopravy a silničního hospodářství
zveřejňujeme harmonogram prací na uvedené akci v 1. pololetí letošního roku:
1) Rekonstrukce mostu v Machovské Lhotě (u Prokopových) je naplánována v termínu 16. 4. - 21. 5.
Objízdná trasa bude opět vedena po místní komunikaci od autobusových garáží "Bránou" (semafory)
směrem ke lhotskému kravínu a dále okolo čsl. hřbitova k Machovu.
2) Rekonstrukce vozovky v úseku od Bezděkova po začátek Machova (k hasičárně) je naplánována v
termínu 23. 4. - 13. 5. V tomto termínu budou rekonstruovány podkladní vrstvy vozovky až po vrchní
štěrkovou vrstvu. Objízdná trasa bude vedena od Hotelu na Mýtě směrem na Vysokou Srbskou a dále
do Machova.

3) Rekonstrukce vozovky v úseku Mýto - Vysoká Srbská - Machov je naplánována v termínu 14. 5. 10. 6. (dokončení rekonstrukce mostů, frézování asfaltu a pokládka nového asfaltu). Objízdná trasa
bude vedena od Mýta přes Bezděkov do Machova.
4) V termínu 11. 6. - 16. 6. by měla proběhnout pokládka živičných vrstev v úseku od Bezděkova po
Machov.
5) V termínu 24. 5. - 11. 6. bude probíhat rekonstrukce dvou mostů v Nízké Srbské u odbočky na Doly
a v Machově (u Kubínových). Práce budou probíhat po polovinách mostů bez nutnosti řešení
objízdných tras.
6) Na žádost městyse Machov se nyní přepracovává řešení objízdných tras při rekonstrukci mostu u
křižovatky na Bělý, kde jsme nesouhlasili s navrženými objízdnými trasami (nevyhovující parametry
místních komunikací pro veškerou dopravu) a navrhli provizorní přemostění potoka přes parčík
naproti Schwarzovým. Dle momentálně dostupných informací je navrženo úplné uzavření mostu od
21. 5. do 30. 9. s tím, že ve směru na Bělý bude průjezdný pouze jeden úzký jízdní pruh pro osobní
dopravu a veškerá nákladní i osobní doprava do Machova bude vedena přes provizorní most.

7. Slavnostní otevření turistického parkoviště v M. Lhotě

8. Představení knihy „Bezděkovský kostelíčku“ v Machově
Městys Machov zve všechny zájemce o historii a literaturu vztahující se k Machovu na
představení knihy Bezděkovský kostelíčku, věnovanou životu a dílu benediktinského mnicha
a kněze Sigismunda Boušky. Knihu představí osobně její autor a zároveň vydavatel Petr Bergmann
z Broumova.

Představení knihy se uskuteční v pondělí 7. května v 17 hodin v obřadní síni městyse.
Kniha „Bezděkovský kostelíčku“ je důstojným, nadčasovým a v mnoha aspektech objevným
dokumentem o osobnosti Sigismunda Boušky, doplněným řadou historických fotografií.
Sigismund Bouška (1867–1942) zůstával mnoho let zcela neprávem stranou hlubšího zájmu badatelů i
širší veřejnosti. Splacením tohoto dluhu se stává publikace Petra Bergmanna, který s erudicí osvětluje
Bouškovy životní osudy. Představuje Boušku nejen jako básníka, spisovatele, malíře, grafika, literárního
a výtvarného kritika, ale také jako vášnivého obdivovatele japonských dřevorytů a obětavého kněze,
který část svého života prožil i na faře v Machově.

9. Informace z SDH Nízká Srbská
Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská si dovoluje pozvat širokou veřejnost do Nízké Srbské
na následující akce:

Stavění máje s pálením čarodějnic, které se koná 30. 4. 2018
Program :
- 18:00 hod. – Stavění máje - tradiční stavění máje na hřišti u has. zbrojnice. Po upevnění koruny
májky, upevnění hada, usazení a ozdobení věnců dojde k ručnímu postavení a usazení májky.

- 18:30 hod. – Průvod masek - sraz dětí do průvodu pod Hubkovými (odbočka na Doly, Bělý). Odtud
průvod po zadních cestách ponese čarodějnici k hasičské zbrojnici, kde bude čarodějnice umístěna na
vrchol hranice. Po příchodu děti ještě uvidí závěrečné stavění a ukotvování májky. Po postavení máje
bude hranice podpálena i s čarodějnicí.
Jako každý rok je připraven vyhřívaný stan, občerstvení i dřevo na táboráčky na opékání buřtů.
Proto si nezapomeňte přinést buřty a klacky na opékání. Občerstvení zajištěno. Přítomné opět prosíme
o pomoc při tradičním stavění máje.
Věříme, že si tuto noc přijdete k nám užít s celými rodinami.

Soutěž „O pohár starosty SDH“
Dále si Vás dovolujeme pozvat k hasičské zbrojnici v Nízké Srbské v neděli 6. května 2018 od
9:00 hod. na dětskou soutěž v požárním sportu.
Přijďte si zpříjemnit nedělní den a povzbudit naší mládež v soutěžích: - štafeta dvojic
- štafeta 4 x 60m
- požární útok
Soutěže se pravidelně účastní okolo 35 družstev mladých hasičů. Občerstvení zajištěno. Věříme,
že se bude na co dívat a že si tento den u nás užijete.
Připravujeme :
9. 6. 2018 – rocková zábava se skupinou NANOVOR
30. 6. 2018 – Tour de Torpedo (Spolek Nízkosrbský baroni)

10. Informace ze ZŠ a MŠ Machov
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy ZŠ Machov se uskutečnil 9. 4. 2018. K zápisu se dostavilo 15 dětí. Rodiče tří
dětí požádali o odklad školní docházky, všem bylo vyhověno. Do 1. ročníku bylo přijato 12 dětí.
Předpokládáme tedy, že do 1. ročníku nastoupí v září dvanáct žáků.
Poděkování za spolupráci při sběru starého papíru
Žáci a učitelé ZŠ Machov děkují všem spoluobčanům, kteří odevzdali starý papír do vchodu
sboru CČSH. Výtěžek ze sběrové akce použijeme jako příspěvek na školní výlety všech žáků a dětí
základní školy i mateřské školy.

11. Závody horských kol MTB APACHE Stolové hory 2018
Borský klub lyžařů Machov a BBS Pro Hradec Králové pořádají v neděli 13. 5. 2018 další ročník
závodů horských kol MTB APACHE Stolové hory 2018. Těšíme se, že rodiče předškoláky a
školáky přihlásí v co největším počtu - startovné je pro ně zdarma.
Časový program:
7.00 - 9.30 hodin
10.00 hodin
11.15 hodin
13.00 hodin
16.00 hodin

prezentace
starty dětských kategorií na odstrkovadlech a na 2 a 4 km na kolech
starty kategorií na 18, 42 a 72 km.
vyhlášení dětských kategorií
vyhlášení kategorií na 18,42 a 72 km

Děkujeme všem za pochopení při částečném omezení dopravy v Machově ve směru z náměstí
k šestibytovce a dál ke lhotskému kravínu a uzavření celého náměstí před školou a ulice k Husitskému
sboru a ke garážím směr Hůrka od 7.00 hodin do 19.00 hodin.
Stanislav Jirásek

12. Výstava obrazů Hynka Martince v Broumově (klášterní zahrada)

Hynek Martinec / Kilián Ignác D.

6. 5. – 17. 6. 2018
Vernisáž 5. 5. 2018 od 17 hodin
Výstava KILIÁN IGNÁC D. v Galerii Dům představí autorskou komponovanou instalaci (fotografie,
obraz, objekt) malíře Hynka Martince (nar. 1980) věnovanou baroknímu architektu Kiliánu Ignáci D.,
který dle určitých indicií podnikl cestu na Island s vizí zrealizovat zde stavbu barokního chrámu.
Broumovský projekt KILIÁN IGNÁC D. volně rozvíjí a doplňuje Martincovu hlavní pražskou
výstavu nazvanou Voyage to Iceland, kterou pořádá Národní galerie v Praze ve spolupráci s Galerii.
K výstavě vydává Národní galerie katalog propojující oba projekty. Kurátorem broumovské výstavy je
Petr Vaňous.
Malíř Hynek Martinec učinil náhodný objev. A protože cosi objevil, rozšířil své pole působnosti a na čas se stal
mimo svou výtvarnou profesi také badatelem. Vlastní malířská praxe dovedla autora Hynka Martince k tomu,
aby vědomě překročil svazující rámec média, kterému se věnuje – formát obrazu – a vkročil svou tvorbou do
pole, které je konstituováno diskursivně. Učinil tak z toho důvodu, že diskurzivní pole umožňuje vyvázání se z
šablony jednoznačného autorství ve prospěch svobodné hry. Anebo se tu nabízí třetí možnost, totiž že „založení
diskurzivity“ vnímá jako akt znovuoživení vazeb mezi zapomenutými věcmi a prvky, které jsou jak autorské tak
interpretační či přímo zcizené (apropriované). Anebo prostě Hynek Martinec potřeboval na čas jako autor
„zmizet“, „vytratit se“, stát se šedou eminencí, zákulisním strůjcem projektu, v němž se jeho autorství rozplývá
za diafánní strukturou komponovaných faktů, reálií a hypotéz. Stát se hercem ve vlastním „filmu“, jehož
kompars se omezuje na jediného hrdinu – architekta Kiliána Ignáce D., který svým rozhodováním a jednáním,
tedy praxí, vytváří scénář, v němž po expozici, kolizi a krizi Vše směřuje k možnému dějinnému rozuzlení. (Z
textu kurátora Petra Vaňouse).

Hynek Martinec (nar. 1980 v Machově na Broumovsku) je výrazný představitel současné popisné
iluzivní malby žijící v Londýně. V letech 1999-2005 absolvoval pražskou Akademii výtvarných
umění, ateliér klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana. Pravidelně vystavuje od r. 1999.
Jedny z prvních prezentací proběhly v rámci tzv. Náchodského výtvarného podzimu. Do kontextu
světové malby zařadila díla Hynka Martince mimo jiné výstava Beyond Reality/ British Painting
Today, kterou připravila Galerie Rudolfinum v Praze v r. 2013 (koncepce Milena Slavická; kurátor
Petr Nedoma). Autor je zastupován prestižní londýnskou galerií Parafin. Více o autorovi na jeho
oficiálních webových stránkách: http://www.hynekmartinec.com/.

13. Otevření restaurace „Machovský hostinec“

Provozovatelé „Machovského hostince“ oznamují, že v úterý 1. května bude restaurace
mimořádně uzavřena.

14. Dovolená obvodního lékaře
Obvodní lékař MUDr. Maršík oznamuje všem svým pacientům, že jeho ordinace v Machově
bude uzavřena z důvodu čerpání dovolené v pondělí 7. května 2018. V akutních případech zastupuje
MUDr. Krtičková ve své ordinaci v Hronově.

15. Sběr a likvidace bioodpadu v Machově
Biologicky rozložitelné komunální odpady tvoří významnou skupinu komunálních odpadů.
Uvádí se, že tvoří až 40% objemu komunálních odpadů. Nejčastěji vznikají v domácnostech
jako kuchyňské zbytky, při údržbě zahrad a veřejné zeleně.
V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění musí obce od 1. 4.
2018 zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů rostlinného
původu, tj. odpadů, které nepřišly do styku se živočišným odpadem.
O které odpady se jedná? Je to biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, jako např.
ovoce a zelenina, květiny, tráva, plevel, drny se zeminou, zbytky rostlin, listí, seno, sláma,
popel ze spalování dřeva, dřevní štěpka, větve keřů a stromů a dále biologicky rozložitelný
odpad z kuchyní jako zbytky z ovoce, zeleniny, slupky.
Městys Machov zvolil cestu zřízení malých zařízení (komunitních kompostáren)
s částečnou kombinací kontejnerového sběru na vybraných místech. Co to znamená? V obci
jsou zřízena 3 místa pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu:
1. u kravína v Machovské Lhotě (na pozemku 15/3 v k.ú. Machovská Lhota);
2. za kravínem v Nízké Srbské (na pozemcích p.č. 116/1,116/2 a 715 v k.ú. Nízká Srbská);
Na těchto dvou místech lze odkládat pouze bezdřevý odpad ze zahrad a parků lehce
rozložitelný, tj. trávu, květiny, plevel, drny, zbytky rostlin, listí, seno, slámu, popel ze
spalování dřeva, dřevní štěpku, spadané ovoce, zeleninu. Tato místa nejsou určena pro
odkládání větví stromů a keřů.
Tento materiál zde bude postupně zpracováván na kompost, který bude využit k údržbě
veřejné zeleně a ploch, případné přebytky budou poskytnuty zájemcům z řad machovských
občanů. Obě místa budou pro návoz biomasy volně přístupná po celý rok. Bude pouze nutné
dodržovat pravidla dle provozního řádu.
3. u ČOV Machov v Nízké Srbské (na pozemku p.č. 111/5 v k.ú. Nízká Srbská);
Zde lze ukládat dřevitý odpad ze zahrad a veřejných ploch (větve stromů a keřů).
Větve zde budou periodicky štěpkovány a část štěpky využívána k údržbě veřejných ploch
a část pro kompostování.
Městysu Machov se prostřednictvím dotačního programu MŽP podařilo nakoupit techniku
(kontejnerový podvozek a 5 ks velkoobjemových kontejnerů), která bude dodána na přelomu
dubna a května. Tato technika bude od května využívána pro sběr biomasy.
Záměr je takový, že 2 x ročně, vždy na jaře (březen, duben) a na podzim (listopad)
budou kontejnery rozmístěny na vybraných místech v obci pro sběr dřevitého odpadu –
větví ze stromů a keřů a v období od května do října pro sběr nedřevitého odpadu –
zejména trávy a listí.
Předběžně byla pro umístění kontejnerů vytypována následující místa: v Nízké Srbské na
lesní manipulační ploše u Vrbových, na veřejném prostranství pod Hubkovými, v Machově
u garáží u parkoviště pod náměstím, v Machovské Lhotě u požární zbrojnice, v Bělém u
bývalé váhy aj.. Harmonogram umístění kontejnerů bude pravidelně vždy na měsíc dopředu
zveřejněn v Machovském zpravodaji.
Sebraný odpad bude dále převážen na stálá sběrná místa a dále zpracováván.
Ing. Miroslav Kryl

16. Pomoci recyklovat staré elektro můžete i netradičně
Těžko by se dnes asi našel někdo, kdo neví, kam s vysloužilým elektrospotřebičem. Systém jejich
sběru a recyklace, který se v České republice buduje už od roku 2005, postupně přinesl tisíce a tisíce
možností, jak se domácích vysloužilců zbavit na nejrůznějších sběrných místech. Proč si ale se starým
elektrem ještě naposledy neužít trochu zábavy nebo neudělat dobrý skutek?
Jen samotný ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektra, už
vytvořil na 13 500 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 19 milionů vyřazených
elektrospotřebičů o hmotnosti více než 330 tisíc tun.
Sběrné dvory s jasně danou provozní dobou, kontejnery trvale umístěné na veřejně přístupných
místech nebo třeba mobilní sběry organizované pravidelně obcemi jsou možností, na niž už jsme si
všichni zvykli. Možná ale netušíte, že starým spotřebičem můžete také obdarovat potřebné lidi,
nakrmit zvířata v ZOO, nebo rozšířit muzejní sbírky.
Když „staré“ neznamená nefunkční
Možná máte doma spotřebič, který stále dobře funguje, vy jste se ale rozhodli koupit nový, který
má víc funkcí, menší spotřebu - nebo se vám prostě svým designem víc hodí do domácnosti. Pak máte
šanci pomoci potřebným lidem.
K tomu je určen projekt „Jsem zpět“, který rovněž organizuje ELEKTROWIN. Dává možnost
nabídnout k dalšímu použití spotřebiče, kterých se lidé chtějí zbavit, přitom jsou ale stále funkční a
mohly by po odborném posouzení, se zárukou, dále sloužit potřebným.
Projekt reaguje na požadavek zákona o odpadech, který zavedl pojem „opětovné použití“.
Rozumí se tím „použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponentů
takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně
určeny“.
Na webových stránkách www.jsemzpet.cz najdete kromě podrobných informací také formulář,
přes který lze nabídnout svůj spotřebič k opětovnému použití. Odborníci na základě zadaných údajů
posoudí vyplněné parametry zařízení, a pokud vyhovuje, přijedou si pro spotřebič rovnou k dárci
domů.
Jen za rok 2017 bylo takto získáno a umístěno 101 spotřebičů, za celou dobu trvání projektu –
tedy od roku 2014, kdy začala jeho pilotní fáze – už přes 300. Příjemci jsou vesměs neziskové
organizace.
Zvířata žehličkou nepohrdnou
Víte, čím se živí mara stepní? Nebo třeba medvěd grizzly, kočkodan Dianin a další zvířata
chovaná v českých zoologických zahradách?
Jestli nevíte, nevadí. Přesto je můžete pomoci nakrmit. Vhod jim přijde například stará žehlička,
rychlovarná konvice nebo třeba toustovač. Ne, není to vůbec takový nesmysl, jak se může zdát.
Celkem v sedmi zoologických zahradách byly v roce 2017 umístěny speciální kontejnery na
vysloužilé spotřebiče, jejichž obsah pomůže nakrmit chovaná zvířata. Postaral se o to ELEKTROWIN,
který za naplněný kontejner vyplatí zoologickým zahradám finanční odměny. A ošetřovatelé už vědí
nejlépe, co pro chovaná zvířata obstarat za ty peníze dobrého.
Pokud se v nejbližší době chystáte na výlet do ZOO, podívejte se včas na její webové stránky,
jestli právě v té, kterou jste si vybrali, takový kontejner nestojí. Pokud ano, nezapomeňte vzít s sebou
nějakou tu elektrickou dobrotu.
Hurá do muzea!
I letos se mohou obyvatelé celé republiky zapojit také do projektu Máte doma muzejní kousek?,
který ELEKTROWIN připravil ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Možnost přihlásit
„historické“ elektrozařízení do projektu mají všichni od 1. března až do konce roku 2018.
Pokud jste přesvědčeni, že máte doma spotřebič, který byste rádi věnovali do sbírky Národního
technického muzea, stačí udělat pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej, doplňte jeho popis - odhadované
stáří, stav, dochované příslušenství, případně další informace (manuál, návod, prodejní doklad, apod.)
a zašlete emailem do 31. prosince 2018 na adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a
odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí
spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy
za 13 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 19 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o
celkové hmotnosti více než 330 000 tun.

Vysloužilé lednice na cestě do drtiče

17. Výstava loveckých trofejí

Příští číslo vyjde ve 21. týdnu 2018. Uzávěrka příspěvků ke dni 20.5.2018
Machovský zpravodaj – vydává Městys Machov, tel. 491 547 121, e-mail ou.machov@worldonline.cz, č.ú. 1183009319/0800
Evid.č. MK ČR E 13449. Vychází nepravidelně v nákladu 510 výtisků. www stránky městyse – www.machov-obec.cz

