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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v závěru prvního červnového týdne se uskuteční na celém území Evropské unie volby do
Evropského parlamentu. Také v Machově bude ve dnech 5. a 6. června otevřena volební
místnost, kde budete moci zvolit své zástupce do tohoto nejvyššího orgánu unie. K zajištění
voleb byla ustanovena pětičlenná volební komise, do níž navrhli své zástupce některé
politické strany a zbylé členy jsem jmenoval v souladu se zněním příslušného zákona.
Zapisovatelem komise byl jmenován ing. Kryl, předsedou komise byla vylosována paní
Renata Thérová, místopředsedou pan Aleš Kujínek. K Vaší případné účasti ve volbách bych
chtěl říct pouze tolik, že i když se na první pohled může zdát, že naši zástupci v Bruselu mají
omezené možnosti cokoliv v Evropě ovlivnit, úplná pravda to není. Pokud dokážeme zvolit
takové zástupce, kteří budou odborníky (a nikoliv jen zasloužilými straníky), mohou i na
evropské úrovni ovlivnit program a vývoj v různých oblastech života. A i když se nám mnohé
věci v souvislosti s Evropskou unií nelíbí, bohužel nežijeme ve vzduchoprázdnu a i v těchto
volbách máme možnost vyjádřit náš názor, zda chceme být součástí hlavního evropského
proudu, či stát někde na okraji bez možnosti ovlivnit naši budoucnost. Proto doporučuji
pozorně sledovat, co která strana či uskupení chce dosáhnout a nevolit jen známá jména či
populistické sliby.
Na přelomu dubna a května se v Náchodě konala další porada starostů a dalších
pracovníků obecních úřadů na téma elektronizace veřejné správy. Už jsem se zmiňoval
v minulých vydáních Zpravodaje, že tato rozsáhlá změna v zasílání úředních dokumentů nás
čeká od 1. července. Dodnes bohužel není jasno v celé řadě otázek, systém není odzkoušen
v nějakém zkušebním provozu, takže ostrý start zřejmě přinese celou řadu problémů, které se
budou řešit takříkajíc za pochodu. Ale termín nikdo nezmění. Povinnost zřídit takzvané
datové schránky nebudou mít od tohoto data pouze státní úřady, ale veškré firmy a
podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku. Fyzické osoby si mohou o zřízení datové schránky
rovněž požádat.
Dne 12. května proběhla za účasti odboru výstavby MěÚ Police a dalších dotčených
orgánů kolaudace přístavby základní školy v Machově. Celé roky byla tato nová budova školy
užívána bez kolaudace a existovalo veliké riziko postihů pro zřizovatele i provozovatele
školy, pokud by došlo k nějakému problému či neštěstí. Pro úspěšný průběh kolaudace bylo
třeba vyřešit některé problémy zejména z oblasti požární ochrany – zajištění únikových cest,
doplnění hasicí techniky, instalování samozavíračů na dveře a podobně. Myslím, že kolaudace
proběhla úspěšně a tento letitý rest bude konečně odstraněn.
Další nemilé překvapení nám přichystalo Ministerstvo vnitra ČR. V květnu jsme obdrželi
dopis, ve kterém nás informuje o záměru změnit průběh státní hranice s Polskou republikou
v Řeřišném v tom smyslu, že by Polsku bylo předáno 34 hektarů lesa jakožto kompenzace
územního dluhu České republiky vůči Polsku z roku 1958. Konkrétně byl navržen pozemek
napravo od cesty, která vede z křižovatky „U zabitého“ k Machovskému kříži. Součástí tohoto
pozemku je i asfaltová cesta z křižovatky „U zabitého“ směrem nahoru ke Lhotě. Uvedený
záměr jsme jednak projednali v zastupitelstvu a dále jsem jej konzultoval s dalšími orgány,
které se k tomuto návrhu budou vyjadřovat. Na ministerstvo byl odeslán dopis, který odmítá
tento návrh a zdůvodňuje naše námitky. Zároveň jsem požádal další dotčené orgány, zda by se
mohli vyjádřit souhlasně s naším názorem. Teď budeme čekat, jestli proběhne ze strany
ministerstva nějaké místní šetření přímo v Řeřišném a zda bude na naše připomínky brán
nějaký zřetel.
Ve druhé půlce května jsem se zúčastnil celokrajského setkání starostů a místostarostů
Královéhradeckého kraje, které se uskutečnilo v Hradci Králové. Smyslem setkání bylo
seznámit přítomné se změnami v legislativě, týkající se konkrétně měst a obcí. Celým

jednáním se však prolínal jeden zásadní problém – dopad současné hospodářské a finanční
krize do obecních rozpočtů. Byly nám předloženy výhledy v oblasti daňových příjmů pro
druhé pololetí letošního roku a dá se říci, že nic příjemného nás nečeká. Momentální
prognózy a odhady mluví o výpadku obecních příjmů ze sdílených daní ve výši asi 10 %. Pro
Machov to konkrétně bude znamenat snížení rozpočtovaných příjmů o cca 1 mil. Kč a tato
částka bude muset být ušetřena v jednotlivých kapitolách výdajů. Běžné provozní výdaje nám
nedávají moc možností k úsporám, takže zřejmě budeme muset přehodnotit zejména
investiční záměry pro letošní rok. Přesto s celým zastupitelstvem věřím, že alespoň některé
z naplánovaných akcí se nám podaří ve druhém pololetí tohoto roku uskutečnit.
Závěrem dnešního příspěvku bych chtěl tímto poděkovat všem našim spoluobčanům,
kteří se věnují úpravám a údržbě nejen svých domů a zahrádek, ale přiloží ruku k dílu a
udržují i další pozemky v okolí svého bydliště, i když se jedná o pozemky obce či součást
silničního tělesa. Moc obci pomáhá každý, kdo poseče nejbližší krajnice vozovky či příkopy
a přispěje tak k hezkému vzhledu naší obce. Naši zaměstnanci se sice také snaží udržovat
sečením trávy maximum takových ploch, ale bez pomoci řady obětavých občanů by se údržba
veškerých ploch stihla jen velice těžko.

2. Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 5. a 6. června 2009 se uskuteční volby do Evropského parlamentu.
Pro hlasování bude na území městyse Machov zřízen pouze jeden volební okrsek s jednou
volební místností, a to na Úřadu městyse Machov (Machov 119).
Volební místnost bude otevřena : v pátek 5. června 2009 v době od 14°° do 22°° hodin,
v sobotu 6. června v době od 8°° do 14°° hodin.
Voliči zdravotně postižení, popřípadě v době voleb nemocní, mohou ústně nebo telefonicky
(na č. tel. 491 547 121) volební komisi požádat o své právo volit a komise je s přenosnou
volební schránkou navštíví doma.
Podrobné informace o prokázání totožnosti voliče, způsobu hlasování a úpravě hlasovacích
lístků, obdrží každý volič v souladu se zákonem o volbách v předepsaném termínu spolu
s hlasovacími lístky.

3. Svoz velkoobjemného odpadu
Kdy : v sobotu 13. června 2009
Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ................................7,30 – 7,50 hod.
- pod Hubkovými................................. 7,55 – 8,15 hod.
Machov – proti Lokvencovým (u obecních garáží) ......... 8,20 – 8,40 hod.
724na náměstí ................................................... 8,45 – 9,15 hod.
Machovská Lhota – u hasičské zbrojnice ......................... 9,20 – 10,10 hod.
Bělý – u bývalé váhy ....................................................... 10,20 – 10,40 hod.

Předmět svozu : - velkoobjemný odpad:

- nábytek
– matrace
– linolea
– koberce
– dřevotříska
– kočárky, objemné hračky
– sportovní potřeby (lyže…)

Další podmínky : - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů, tj. ti, kteří
řádně platí poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je
svoz bezplatný !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně,
ponechání odpadu na veřejném prostranství bez osobního dohledu je
nepřípustné !!!!!!!!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!
Úřad městyse Machov

4. Školení aktuálních dopravních předpisů
Městys Machov ve spolupráci s Autoškolou Fiedler Broumov připravil proškolení svých
zaměstnanců z aktuálních dopravních předpisů. Zároveň tuto možnost nabízí všem zájemcům
z naší obce. Pokud tedy máte zájem poslechnout si řadu aktuálních informací z oblasti
dopravních předpisů, zveme Vás ve středu 17. června 2009 v 15 hodin do obřadní síně
místního úřadu. Účast na školení je bezplatná, předpokládané ukončení do 17,00 hod.

5. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 30. 4. 2009 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 116 obyvatel.V průběhu dubna 2009 se narodila 1 osoba.

Společenská kronika
V měsíci květnu 2009 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní
Božena Walterová z Bělého – dožila se 80 let.
Ještě jednou přejeme oslavenkyni jménem zastupitelstva městyse i jménem všech
spoluobčanů hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Nabídka prázdninových pobytů od ČČK
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou nabízí prázdninové
pobyty dětí o letošních prázdninách. Děti je možno přihlásit jednak na tuzemské letní tábory –
buď v Potštejně, nebo v Deštném v Orlických horách. Dále je možno využít nabídky na
pobyty dětí (případně i s doprovodem) u moře v Chorvatsku (Gradac), nebo v Itálii
(Martinsicuro). Bližší informace o cenách, termínech a kontakty na ČČK jsou k dispozici na
úřadu městyse Machov.

6. Kulturní a sportovní akce
Červen: 9.6. – Normal – kino Police n. Met. v 19,00 hod. – thriller ČR/Makedonie podle
Skutečného případu sériových vražd – do 15 let nevhodný;
11.6. – Francouzská polynésie, ostrov Bora Bora – sál Pellyho domů Police n.M.,
19,00 hod., cestopisná přednáška Dany Židek.
13.6. – Rallye Sudety – závod silničních kol, pořádá Redpoint Teplice n. Met.,
předpokládaný průjezd Machovem 11,30 – 12,30 hod.
16.6. – Koncert SFYS Santa Fe (USA) – symfonický orchestr mladých, Pellyho domy
Police n. Met. 18,00 hod.
19.6. – Jazz Generation – koncert na terase Pellyho domů Police v 19,00 hod.
20.6. – Hasičská soutěž „O bělský džbánek“ a taneční zábava – pořádá SDH Bělý
20.6. – Pochod kolem Machova – pořádá BKL Machov, start v 10,00 hod. z náměstí
23.6. – Milionář z chatrče – kino Police n. Met. v 19,00 hod. – drama USA/VB
27.6. – Tour de Torpédo – tradiční závod historických kol – pořádají
Nízkosrbský Baroni
28.6. – Děda Mládek Illegal Band – koncert známé skupiny na sále Pellyho domů
v Polici n. Met. – 19,00 hod.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 4. února 2009 se uskutečnila další letošní pracovní porada zastupitelstva městyse.
Na programu bylo mimo jiné projednání následujících bodů:
- příprava voleb do Evropského parlamentu,
- projednání nákupu chemických WC pro zřízení veřejných záchodků,
- problematický vývoj daňových příjmů ze sdílených celostátních daní,
- návrh na změnu vytápění úřadu městyse, nákupního střediska a tělocvičny,
- příprava školení aktuálních dopravních předpisů pro zaměstnance úřadu i veřejnost,
- návrh občanů na vydání Obecně závazné vyhlášky městyse, která by řešila noční klid i
dodržování klidu v určitých hodinách o víkendu či svátku,
- postup přípravy na zprovoznění nových webových stránek městyse,
- příprava smlouvy na zhotovení autobusové zastávky před býv. hotelem Bor,
- příprava kolaudace přístavby základní školy a další.
Dne 20. května 2009 se uskutečnilo druhé letošní veřejné zasedání zastupitelstva městyse
Machov, tentokrát v hasičské zbrojnici v Nízké Srbské. Projednány a schváleny byly zejména
následující záležitosti:
- závěrečný účet městyse za rok 2008,
- rozpočtové opatření č. 1/2009,
- dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu lesů DSO „Lesy Policka“,
- dodatek č. 1 k Zásadám pro hospodaření s prostředky Fondu soc. potřeb a rozpočet
tohoto fondu na rok 2009,
- smlouva o dílo s firmou Šindlar s.r.o. na dokončení projektové dokumentace pro
územní řízení na dostavbu dalších částí kanalizace v obci,
- žádost o poskytnutí dotace z programu Královéhradcekého kraje na zhotovení studie
odtokových poměrů ve středním toku Židovky a zároveň smlouva o dílo na zhotovení
této studie s firmou Šindlar, s.r.o.,
- smlouva o výpůjčce pozemku od SÚS KH kraje na umístění autobusové zastávky
a čekárny (před býv. hotelem Bor),
- výběr dodavatele na základě poptávkového řízení a uzavření smlouvy o dílo s firmou
truhlářství Lamka, Suchý Důl na zhotovení a dodávku čekárny autobusové zastávky,
- prodeje obecních pozemků R. Petrovi, A. Jiřičkovi, L. Térovi, manželům Čečo,

-

směna pozemků s manželi Mudrovými,
zřízení věcného břemene stavby kanalizace a komunikace na pozemku A. Jiřičky,
žádost o dotaci od Úřadu práce Náchod na zřízení jednoho pracovního místa na
veřejně prospěšné práce v podzimních měsících tohoto roku,
spolupráce s firmou Redpoint Teplice při pořádání silničních cyklistických závodů
Rallye Sudety (zajištění hlídek na křižovatkách), finanční příspěvek nebyl schválen,
přijetí dotace z Programu obnovy venkova na úhradu části úroků z úvěru na stavbu
ČOV v Machově ve výši 101 tis. Kč,
oznámení ZŠ Machov o uzavření provozu MŠ o hlavních prázdninách,
provedení údržby alejí v Machově (ke studánce) a v Nízké Srbské (drážní kousky),
žádost CHKO na omezení vjezdu motorových vozidel do prostoru „U studánky“,
nákup dvou kusů chemických záchodů pro zřízení veřejných záchodků v blízkosti
náměstí v Machově.

8. Placená inzerce
Osobní a rodinné finanční poradenství
Pod záštitou firmy se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm
garantujeme svým stávajícím i novým klientům:
Provedení analýz potřeb klienta,uzavírání smluv a návrhu
kombinací programů se státní podporou s dalšími spořícími i
pojistnými produkty nejvýznamnějších finančních institucí.
• Životní,úrazové,investiční pojištění
•
Pojištění domácností,nemovitostí,vozidel
•
Pojištění nákladů na veterinární léčbu psa
• Penzijní připojištění
• Stavební spoření – Úvěry
• Bankovní hypotéky a úvěry
Poradenství našim klientům provádíme zcela zdarma formou klientských servisů
v pohodlí domova nebo v kanceláři v Polici nad Metují a to vždy ve ST-10-16h.
Ke každé nově uzavřené smlouvě navíc klient dostává malý dáreček dle
uzavřeného produktu!!
Nově nabízíme možnost spolupráce na VPP,později na HPP.
• U dobře odvedené práce nadstandardní plat
• Školení špičkovými školiteli
• Práce v pohodovém kolektivu
• Po zapracování možnost služebního telefonu a dalších výhod
Požadujeme:
1. Dokončené vzdělání minimálně SŠ
2. Spolehlivost,komunikativnost
3. Mít chuť se vzdělávat a poznávat nové lidi
4. Řidičský průkaz a praxe v obchodních dovednostech výhodou
Těšíme se na Vás v kanceláři na adrese: 17.listopadu 237 v Polici nad Metují
(budova reklamního studia ARHIS ) nebo na tel. číslech : 777 782 565 – Bornová Iva
724 983 783 – Citová Jana
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9. Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke specialistům
Může se Vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě ledascos využít – šroubek, klička,
motor, kompresor – víte ale, co tím můžete způsobit?
Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat obtížně souhlas krajského úřadu – musí
splnit spoustu podmínek – stavební úpravy v dílnách, technické vybavení, odbornou
způsobilost. Při demontáži musí dodržet zákonem stanovený postup, odejmout všechny části
obsahující nebezpečné látky tak, aby neohrozily ani zdraví ani životní prostředí.
Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném zacházení!
Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako je kadmium, rtuť, olovo, šestimocný chrom,
polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny nebo azbest.
V chladničkách se nacházejí také freony – a to jak v chladicím okruhu, tak ve většině případů
také v izolační pěně v korpusu chladničky. Pokud dojde k poškození okruhu – např.
odstřižením kompresoru nebo chladící mřížky, uniká nejen olej, ale právě i freon do ovzduší.
Důsledky freonu v ovzduší jsou již asi obecně známé – freon zamezuje vzniku ozonu, tím se
ztenčuje ozónová vrstva a na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které způsobují různá
onemocnění – zánětem spojivek počínaje a rakovinou kůže konče.
Kadmium je toxická látka, která se dříve hojně využívala k ochraně kovů před korozí –
především právě v elektrotechnickém průmyslu. Do těla se kadmium dostává potravou a
dýcháním, tam se ukládá především v ledvinách ale také v játrech, která poškozuje. Může také
způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium také patří mezi karcinogenní látky.
Rtuť je jediným kapalným kovem – je velmi toxická. Usazuje se v ledvinách, játrech a slezině.
Při jednorázové dávce vyvolává bolesti břicha, zvracení a průjmy, při dlouhodobém vystavení
účinkům rtuti dochází k vypadávání vlasů, chudokrevnosti, revmatickým onemocněním či
onemocnění ledvin.
Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty a může vést až k perforaci nosní přepážky nebo
k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu vystavení se účinkům šestimocného chrómu na kůži
vznikají ekzémy nebo vředy. Sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.
Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž složena z malých vláken, které se při vdechování
zabodávají do plic a postupně může vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu, expozicí jiných míst
může vyvolat rakovinné bujení nazývané mesotheliom. Na azbest můžete narazit např. ve
starých sporácích nebo pračkách.
Stojí to za to?
Proto, aby nedocházelo k poškozování zdraví a životního prostředí, uložila Evropská unie
výrobcům aby tyto látky již nadále pro výrobu nových spotřebičů nepoužívali, případně pro
jejich použití tam, kde jsou nenahraditelné, omezili na nezbytné minimum.
Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takového spotřebiče někdo odmontuje to, co si
myslí, že jednou použije nebo o čem je přesvědčen, že se podaří výhodně prodat, vystavuje
sebe i své okolí zdravotnímu riziku.
Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebírání vysloužilých spotřebičů je fakt,
že ke zpětnému odběru,, který je bezplatný, je možné odevzdávat pouze kompletní
spotřebiče, za ty nekompletní platí obec jako za odpad – mnohdy jako za nebezpečný odpad –
a tyto náklady poté promítá obec do poplatků za odpady nejen dotyčnému, ale i sousedům.
Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví sobě i
svému okolí!

10. Návrh na vydání vyhlášky – regulace hlučných činností
V průběhu letošního jara se na úřadu městyse sešlo několik stížností občanů a zároveň
návrhů na vydání obecně závazné vyhlášky, která by pomohla zajistit dodržování nočního
klidu a regulaci hlučných činností o víkendech a svátcích. Občané navrhují, aby tato oblast
občanského soužití byla upravena závaznými pravidly, tak jako to má řada měst a obcí
v okolí. Jedná se zejména o stanovení doby, ve které by nebylo přípustné používat hlučné
stroje a zařízení, jež svým provozem ruší odpočinek ostatních občanů. Takovými hlučnými
stroji jsou například motorové sekačky na trávu, křovinořezy, motorové pily, cirkulárky,
rozbrušovačky, kompresory, sbíječky, bourací kladiva apod.
Na pracovním jednání zastupitelstva byly porovnány podobné vyhlášky z několika
okolních obcí a proběhla diskuse jednak k samotnému záměru regulace a dále k jejímu
případnému rozsahu. Nakonec zastupitelé rozhodli umožnit všem spoluobčanům vyjádřit se
k této problematice a na základě reakcí teprve navrhnout příslušné znění vyhlášky. Proto Vám
v dnešním zpravodaji předkládáme krátkou anketu a prosíme o její vyplnění a doručení na
úřad městyse či některému ze zastupitelů. Anketní lístky je též možno vhodit do schránky
vedle úřední desky u úřadu městyse.

ANKETA
k záměru regulace hlučných činností v obci

1) Mělo by podle Vás být regulováno používání hlučných strojů a zařízení v Machově?
ANO

NE

(zakroužkujte Váš názor)

2) Pokud by podle Vás mělo být používání hlučných strojů a zařízení regulováno, jaký rozsah
regulace navrhujete?
1. varianta:

sobota do 8,00 hod. ráno a od 18,00 hod. večer
neděle a svátky do 10,00 hod. ráno a od 12,00 hod. odpoledne

2. varianta:

sobota do 8,00 hod. ráno a od 18,00 hod. večer
neděle a svátky celý den

3. varianta:

dle Vašeho návrhu: sobota: ………………………………………………...
neděle a svátky: ……………………………………….

(zakroužkujte prosím příslušnou variantu)
V úvahu budou brány anketní lístky vrácené na úřad městyse do 15. června 2009.

11. Soukromá inzerce
PRODÁM:
- válcový šrotovník s pohyblivým sítem na mouku s plochou řemenicí o rozměrech:
šířka 1m, délka 2m, výška 1,5m. Levně – cena dohodou
- zánovní dámské kolo zn. Favorit s přehazovačkou, plně vybavené, fialové barvy,
velmi pěkné. Cena 1.500,- Kč (poř. cena 3.850,- Kč).
- venkovní dveře dvoukřídlové, dřevěné, celé prosklené, 2x85cm, výška 2m. Použité
jen krátce, velmi zachovalé. Dále dveře plné (bez skla) stejných rozměrů.
Informace na tel. 491 547 011.

12. Pochod kolem Machova „Nordic Walking Machov 2009“
Borský klub lyžařů Machov navazuje na tradici pochodů kolem Machova a 20.06.2009 pořádá
nultý ročník NORDIC WALKING MACHOV 2009 - pochodu a běhu po machovských vrškách.
Nordic walking-chůze a běh s holemi je nejzdravější způsob trávení volného času v přírodě, v celém
světě prožívá tento způsob pohybu velký rozmach a u nás v Česku se také pomalu a jistě zabydluje a
vchází do podvědomí turistické veřejnosti.
Nordic walking :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zvyšuje tepovou frekvenci o 5-17 tepů za minutu (běžná chůze představuje přibližně 130
srdečních tepů za minutu, chůze s holemi - Nordic Walking až 147 tepů)
zvyšuje tělesnou spotřebu kalorií díky pohybu s holemi o průměrně 20 % ve srovnání s
normální chůzí
může zvýšit tělesnou spotřebu kalorií až o 46 %
uvolňuje svalové napětí v oblasti zádových a ramenních svalů
zvyšuje významně pohyblivost páteře
zapojuje do pohybu a tím také posiluje 90 % svalů v těle
šetří klouby a kolena
snižuje zátěž kolen u osob s nadváhou
spaluje až 400 kalorií za hodinu (ve srovnání s pouhými 280 kaloriemi za hodinu při normální
chůzi)
dodává díky pohybu s holemi jistotu na hladkém a klouzavém povrchu

Trasa pochodu je dlouhá 10 a 20 km a je rozdělena do několika kategorií:
-pochod na 10 km s holemi i bez holí
-pochod na 20 km s holemi i bez holí
-běh na 20 km s holemi.
Účastníci pochodu obdrží upomínkový diplom a vítězové v běhu věcné ceny.
Startovné se neplatí.
Start pochodu i závodu je na náměstí v Machově od 10 hodin a cíl je tamtéž. Časový limit je do 15.00
hodin.
Bližší informace budou zveřejněny na stránkách www.bklmachov.eu a ve vývěsce BKL na náměstí.

13.Tour de Torpedo
I letos se chystá již 13. ročník cyklistického recesistického závodu Tour de Torpédo a mně
dovolte Vás na tuto akci pozvat. Jako každý rok se koná poslední sobotu v červnu, tj.
27.6.2009. Pokračujeme v loňském časovém harmonogramu, který se osvědčil. I speciality, na
které jste již zvyklí, jako je pečený bůček na lorně, pečená kuřecí stehna, klobásy z udírny,

domácí kuchyně uvnitř hospůdky a nápoj „poserse“ se měnit nebudou. K poslechu a tanci
zahraje skupina TaM, ved. Zdeněk Mazač. Závodu se může zúčastnit každý, kdo splní
podmínky startu. Překoná se letos nejvyšší počet startujících, který v roce 2007 byl 158 (v
roce 2008 bylo 153 startujících)? Nebo bude překonán traťový rekord 12:49 min, či váhový
rekord 162? Jste všichni srdečně zváni, buď jako startující, nebo se jen podívat, jak to letos
dopadne.

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 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).

Těšíme se na každého návštěvníka akce a již předem přejeme Všem

zúčastněným příjemnou zábavu.
Plno doplňujících informací, fortografií a statistik naleznete na internetových stránkách
www.baroni.estranky.cz
Za realizační tým Nízkosrbských Baronů
Ivo Šulc

14. Cyklobusy Kladským pomezím
Informujeme všechny občany – cykloturisty, že i v letošní letní sezoně budou v provozu
speciální cyklobusy v celém Kladském pomezí. Jízdní řády těchto cyklobusů jsou k dispozici
v podobě brožurky na úřadu městyse, dále také na webových stránkách městyse Machov
www.machov-obec.cz, na obecních vývěskách, nebo na adrese www.kladskepomezi.cz.
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