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F i r m a ČÁP a syn, Pěkov
nabízí
PALIVOVÉ DŘEVO tvrdé i měkké
v sortimentu smrk, bříza, buk
dubové brikety
Palivo je dováváno – naštípané v délce polen 30 cm, nebo
v balících o délce 4 m.
Doprava až k zákazníkovi zajištěna.
Informace na telefonech 491 543 441, 603 859 294
Pracovní doba: Po – Pá 8-12, 13-16, So 8-12

mob.+420 608 280 563
email: vera.novakova.avareal.cz
www.novakova.avareal.cz

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
informace v minulém vydání Machovského zpravodaje jsem končil pozvánkou na
koncert souboru Barocco Sempre Giovane a nyní bych se jen krátce k tomuto koncertu vrátil.
Myslím, že se již podařilo dostat tuto tradiční kulturní akci do povědomí širokého okruhu
příznivců kvalitní vážné hudby a letošní účast posluchačů předčila veškeré naše očekávání.
Na koncertu se sešlo přibližně 280 lidí a na některé bohužel nevyšlo ani místo k sezení.
Zvýšené úsilí při propagaci koncertu přineslo své ovoce a podle ohlasů byla většina

posluchačů nadšena kvalitou přednesených skladeb i výkony všech tří sólistů v čele s naší
rodačkou Aničkou Skálovou. Věřím, že spolupráce s tímto čím dál známějším souborem
zůstane zachována i pro další roky a budeme se opět moci těšit na jejich vystoupení
v machovském kostele.
Další informace se týkala vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše úřadu městyse.
Práce na této akci pokročily – byla zakoupena nová střešní krytina a pracovníci technické čety
našeho úřadu nyní začnou s její výměnou. Toto by mělo trvat přibližně dva až tři týdny (podle
počasí) a následovat by měla montáž fotovoltaických článků.
Blíží se termín dalších voleb – tentokrát komunálních a v některých částech republiky
i senátních. U nás v Machově proběhnou pouze volby komunální a uskuteční se ve dnech
15.-16. října 2010. Uzávěrka pro podávání kandidátek byla 10. srpna. Za sebe a stávající
zastupitelstvo mohu nyní pouze říci, že jsme se rozhodli kandidovat znovu i pro další volební
období v téměř nezměněném složení. Bližší informace k volbám přineseme v dalším vydání
Zpravodaje.
Dne 12. 8. jsem byl pozván na jednání Valné hromady TJ Jiskra Veba Machov, která se
sešla po téměř 10 letech. Předmětem jednání bylo vypořádání majetku této původní TJ,
ze které se vyčlenily nynější tělovýchovné organizace v Machově – BKL a Fotbalový oddíl.
Byl zvolen nový výbor TJ, který dostal mandát k prodeji některých částí majetku a k řešení
některých sporných případů – zejména právního stavu objektu Kukuldy.
V průběhu srpna jsme vyhlásili humanitární sbírku na pomoc oblastem Liberecka
postiženým ničivými povodněmi. Přestože se jednalo o bleskovou akci, která trvala pouhé tři
dny, sešlo se poměrně dost věcných darů, ale i finančních prostředků, za které jsme nakoupili
hygienické a čistící prostředky. Ještě jednou bych zde chtěl poděkovat všem spoluobčanům,
kteří do sbírky přispěli a vyjádřili tak solidaritu s lidmi postiženými touto katastrofou.
V polovině srpna probíhaly také práce na údržbě turistických cest na Tkalcovském
stezníku pod Borem. Tyto práce financuje občanské sdružení Julinka z Police n. Met. ze
získané dotace. Byly zde odstraněny zetlelé dřevené chodníčky, které již byly docela
nebezpečné a podstata dalších prací byla zejména v odvodnění turistické stezky a vybudování
protierozních úprav na žluté turistické trase ke kamenným schodům na vrcholek Boru.
Spoustu prací zde provedli někteří naši spoluobčané ručně a těžší práce byly prováděny
bagrem. Výsledkem by měla být lepší schůdnost stezníku pro turisty i sjízdnost pro cyklisty
a zároveň možnost udržovat celou trasu v zimních měsících jako součást upravovaných
běžeckých lyžařských tras. Současně se zvýši dostupnost celé oblasti pro provádění lesních
prací.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 7. 2010 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 124 obyvatel.V průběhu července 2010 - se odhlásili: 3 občané
1 občan
- se přihlásil
- narodil se:
1 občánek,
- zemřeli:
2 občané.

Společenská kronika
Dne 13. srpna oslavili významnou událost – zlatou svatbu – manželé Marie a Gerhard
Stephanovi z Machovské Lhoty. Jménem zastupitelstva a všech spoluobčanů byly popřát
manželům k tomuto významnému výročí zastupitelka městyse Ivana Doležalová a matrikářka
Lada Krbová. Ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších společných
let.

3. Běh na Hejšovinu
Městys Machov, město Radków a Lhoťáci se svolením Parku

Narodowego Gor Stolowych pořádají
14. ročník běhu do vrchu

BĚHU NA HEJŠOVINU
SZCZELINIEC WIELKI
Součást Českého poháru v běhu do vrchu a součást 2. ročníku poháru Stolových hor.

Neděle 26.září 2010 v 10.00 hod.
Prezentace – na náměstí v Machově v Obecním domě do 9,45 hod
!!! PAS NEBO OBČANSKÝ PRŮKAZ PODMÍNKOU STARTU !!! - cíl je na
polském území
Kategorie – Ženy, muži, veteráni, junioři, juniorky
Trať – délka 8 km, převýšení 480 m, povrch terén, asfalt, schody
Startovné – 60 Kč
Ceny – první tři v každé kategorii + tombola

Převoz svršků do cíle zajištěn. Návrat do ČR všichni po svých.
INFORMACE – Oldřich RÜCKER, Machov – Lhota 45, 549 63
tel. 491 547 270, mobil 737 537 832

Občerstvení – zajištěno v restauraci Obecní dům
Traťové rekordy – Petr Pechek – 31:21,20
Taťána Metelková – 34:42,00
Dodatkový závod pro děti a všechny příchozí na trati 2,3 km
se startem na náměstí v Machově a cílem na hraničním
přechodu do Polska v Machovské Lhotě
Přijďte povzbudit závodníky ke startu v 10.00 hod. na náměstí i
podél trati závodu. Rovněž zveme všechny zájemce na vyhlášení
vítězů kolem 12.00 hod., po němž bude následovat posezení
s country hudbou pro širokou veřejnost před úřadem městyse
(případně na sále Obecního domu při nepřízni počasí). K poslechu
zahraje country kapela D o m a m a z e c .
Na této trati se uskuteční v příštím roce Mistrovství ČR veteránů
v běhu do vrchu – využijte letošní možnosti seznámit se s tratí.

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 28. 7. 2010 se uskutečnila pracovní porada starosty a zastupitelstva a dne 18. 8.
2010 se uskutečnilo 5. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v letošním roce. Na
programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- odprodej akcií ČSAD Ústí nad Orlicí,
- objednávka divadelního představení meziměstských ochotníků na 7. 11. 2010,
- schválení veřejné finanční podpory BKL Machov, Fotbalovému oddílu Jiskra Machov,
oddílu mládeže při SDH Nízká Srbská a organizaci Českého svazu včelařů Machov,
- schválení souboru rozpočtových opatření pro rok 2010,
- schválení podpisu smlouvy o dílo s firmou Šindlar s.r.o. na zpracování Studie
odtokových poměrů Židovky,
- žádost ZŠ a MŠ Machov o schválení výjimky z počtu žáků v ZŠ,
- nabídka intenzivního kursu polštiny pro veřejnou správu od Euroregionu Glacensis,
- majetkové záležitosti – prodej části pozemku manž. Krupovým, majetkoprávní
vyrovnání pozemků Na Sekyře, žádost p. Topinkové o odprodej pozemku, žádost
BKL o odprodej pozemku, ,
- návrh na nákup komunální techniky prostřednictvím dotace přes DSO Lesy Policka,
- informace o průběhu investičních akcí – zastávky autobusů, opravy místních
komunikací, oprava střechy Obecního domu,
- přehled daňových příjmů k 30.7.,
- návrh Bor s.r.o. na odprodej panelů v komunikaci ke kravínu v Nízké Srbské městysu,
- příprava komunálních voleb a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Září: 4.9. – Běh Broumovskými stěnami (25 km) – start 10,30 hod. Hony, cíl 12,30-14,00 hod.
v Machovské Lhotě „U Limanů“
5.9. – Borský pohár – Český pohár ve skoku a kombinaci žáků – pořádá BKL Machov
3.-5.9. – zahrádkářská výstava v Teplicích nad Metují s doprovodným programem,
7.9. – Kuky se vrací – dobrodružný film ČR – kino Police od 17 hod.,
11.9. – oslava výročí 450 let od založení obce Hony – zahájení ve 14 hod. na Honech,
11.-12.9. – turnaj v plážovém volejbalu v Polici nad Metují – pořádá PEDRO Police,
14.9. – Muži, kteří nenávidí ženy – krim.í thriller podle skutečnosti – kino Police 19 hod.
16.9. – varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici v 18 hod.
18.9. – Pivní triatlon – u rybníka v Hlavňově – pořádá SSK Pedro Police n. Met.
26.9. – Běh na Hejšovinu – mezinárodní závod v běhu do vrchu se startem v Machově
do 30.9. – výstava „Lidová architektura na Policku“ v chodbě kláštera v Polici n.Met.

6. Povídání se včelaři z Machova
Čas dětských školních prázdnin – čas radovánek i poučení. Vedoucí dětského tábora
v přírodě pod Vysokou Srbskou p. Jakub Hanuš a sl. Radka Švorčíková dojednali pro své
svěřence v počtu 10 dětí besedu o včelách u nejstaršího člena Českého svazu včelařů
v Machově p. V.Kulicha na jeho pozemku a včelíně, které se účastnili i další členové svazu
včelařů.

Dětem bylo nejprve možno formou besedy nahlédnout a seznámit se se životem včel,
jakožto významného opylovatele rostlin. Jako druhořadý význam mají včely přínos medu pro
sebe a včelaře. I přes sebelepší ošetřování včel je včelař bezmocný proti počasí, které je
v posledních jarech a létech nepředvídavé. Práce kolem včel je opravdu hodně a včelaři není
nikdy dlouhá chvíle – ani v zimě. Bylo by dlouhé povídání, co je zapotřebí dělat pro dobrý
chov včel. Vzpomněli jsme na letošní měsíc květen, který je pro včely jako nejhojnější měsíc
potravy – pylu a nektaru, kdy nemohly pro zimu a déšť létat. V měsíci květnu by měly mít
včely nejprudší rozvoj do síly, ale bylo tomu právě naopak. Matky omezily plodování a
částečný výpadek v síle byl patrný v měsíci červnu a červenci. Když připomeneme, že jedno
včelstvo spotřebuje za rok pro sebe 40 kg pylu a 80 kg medu a navíc ještě něco chce včelař –
je to až nepředstavitelná píle včel. Povídali jsme si též o zimním krmení včel a jak by měl být
včelám umožněn zimní klid pro zdárné vyzimování. Zrovna tak, jak důležitá je první pastva
na vrbách – jívách /zv. kočičky/, které kdekdo plení a proletí komínem. Bylo by dobré v rámci
možnosti tyto dřeviny nechat k obnově růstu. Dále jsou to různá pláňata třešní, jabloní,
šípkových keřů, pámelníků atd., aby včely měly různý zdroj potravy v různou dobu. Louky se
dnes během dvou týdnů posečou a potom se čeká, zda nebude náhodou medovice.
Dále jsme si s dětmi ukázali na grafu co obsahuje potravina – jako je cukr nebo med. Cukr je
pouhé sladidlo bez výživových hodnot a naopak med obsahuje všechny možné vitamíny pro
zdraví člověka. Ještě jsme si řekli co je to propolis – z čeho vzniká a k čemu je důležitý pro
včely a jak slouží i lidem. Probírali jsme i léčení včel proti varoáze, jak se se včelstvem
rozmnožuje a jak včelám škodí. Dětem byla umožněna prohlídka včelína i nakouknutí na
včelí hemžení za okénkem úlu. Byla jim připravena malá výstavka různého včelařského
nářadí, rámků, zavíčkovaného medu v rámku, mezistěny, oplodňáku a jak se med vytáčí
z rámků. Nakonec byla ochutnávka tmavého čerstvého medu. Byla radost se na děti dívat, jak
jim chutnal. Mnozí zprvu ani nevěděly, co že je to v misce a o to dřív byla miska medu
snědena.
Tím bylo ukončeno povídání si o včelách ke spokojenosti dětí. Po sladké ochutnávce a
večeři se děti připravily na spánek v přírodě takzv. pod širákem. Ráno na posilněnou byla
snídaně – chléb s máslem a medem. Děti odcházely spokojené a možná i s pěknou
vzpomínkou – po čase – o včelím povídání. Každý z nich dostal leták o medu, aby oni i rodiče
se něco dověděli o této pro lidi významné potravině.
Besedu připravili členové Českého svazu včelařů z Machova, zapsala př. Mazurková

7. Závody ve skoku na lyžích a severské kombinaci v Machově
V neděli 5.září 2010 pořádá Borský klub lyžařů Machov republikový kvalifikační závod
ve skoku a severské kombinaci žactva, který je součástí letního Mistrovství ČR. Závodí se na
můstcích K 6 , 13 a 19 metrů ve čtrnácti kategoriích a v běhu na 0,5 , 1 , 2 a 3 km.
Zkušební kolo ve skoku začíná v 9.30 a skokanský závod od 10.15 hodin. Druhá část
severské kombinace - běh začíná u můstků ve 13 hodin.
Přijďte povzbudit naše nové adepty a budoucí reprezentanty tohoto náročného sportu. Na
zdejších můstcích vyrůstali a závodili mnozí čeští reprezentanti počínaje Láďou Ryglem,
Milanem Kučerou, bratry Jiroutky, a konče současnými Pavlem Churavým, Mirkem
Dvořákem, Tomášem Slavíkem, Janem Maturou, Romanem Koudelkou, Tondou Hájkem a
dalšími.
Srdečně zvou pořadatelé – BKL Machov

8. S plasty můžete pracovat, nebo si hrát
Z odpadu vyhozeného do žlutých kontejnerů vznikají pěkné věci.
Zkusili jste si někdy spočítat, jak dlouho používáte kelímek od jogurtu, než ho vyhodíte?
Nebo kolikrát použijete igelitovou tašku, než skončí v koši? Plasty se v našem životě
objevují čím dál častěji a stejně s nimi se objevuje i otázka, co s nimi po jejich použití.
„Podíl plastů v komunálním odpadu se neustále zvyšuje. Největší podíl v plastech nejen
v Evropě, ale i v České republice představují PET lahve. Naštěstí se materiál, ze kterého jsou
PET lahve vyrobeny, dá velmi dobře recyklovat. Podpora a nárůst recyklace znamená, že
vracíme do surovinového oběhu materiály, které jsou vyráběny z neobnovitelných přírodních
zdrojů,“ upřesnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, zabývající se
tříděním a recyklací odpadu.
20 kusů dvoulitrových lahví váží přibližně 1 kg. A co se dá z 1 kg vytříděných PET lahví
vyrobit? Například čtyři pěkná trička nebo jeden svetr z umělého vlákna. 1,5 kg PET lahví
pak stačí na výrobu fleesové bundy a necelé 2 kg dokonce na výrobu náplně spacího pytle.
Domů si můžete pořídit koberec z recyklovaných PET lahví. Na výrobu jednoho metru
čtverečního se spotřebuje zhruba 60 kusů PET lahví. To znamená, že koberec v běžném
obývacím pokoji, může být vyroben z více než 1500 kusů lahví.
Užívejte si léta a prázdnin, mlsejte sladkosti a dobroty, ale nezapomeňte, že obaly od nich
patří do barevných kontejnerů na tříděný odpad.
Další informace o třídění odpadů v Královéhradeckém kraji najdete na www.cistykraj.cz.
Kontakt: T. Pešek, reg. manažer EKO-KOM, a.s. Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz

9. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů dne 2. října 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.
na náměstí
10,55 – 11,15 hod.
u hasič. zbrojnice 11,20 – 11,35 hod.

Vybírané nebezpečné odpady:





oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie

(sobota)










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

10. Informace úřadu městyse
Nabídka konstrukcí autobusových čekáren v obci
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí autobusových čekáren v Machově nabízí úřad
městyse k odprodeji stávající kovové konstrukce na autobusových zastávkách v obci. Cena
byla stanovena 1 tis. Kč./ks (cena železného šrotu) s tím, že zájemce si rozebrání a odvezení
zajistí ve své režii. Zájemci se mohou hlásit na úřadu městyse u ing. Kryla.

Poděkování
Děkujeme všem za projevenou soustrast při úmrtí maminky Marie Zítkové.
Heli a Jiřka s rodinami

Svoz nadměrného odpadu
Upozorňujeme všechny občany, že svoz nadměrného odpadu se uskuteční ještě letos
na podzim, předpokládaný termín svozu je 23. října 2010.
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