Machovský zpravodaj
Vydává Městys Machov

Toto číslo vyšlo 30. července 2015

Uvnitř dnešního vydání zpravodaje najdete:
1. Informace starosty
2. Informace úřadu městyse
3. Informace z jednání zastupitelstva
4. Kulturní a sportovní akce
5. Stomatologická pohotovost v srpnu 2015
6. Elektronovela zákona o odpadech ulehčí život spotřebitelům
7. Inzerce
8. Vyhláška městyse o regulaci hlučných činností

Sponzorem tohoto vydání Machovského zpravodaje je:
ELEKTROWIN a. s.,
Michelská 300/60, 140 00 PRAHA 4

tel. 241 091 835, e-mail: info@elektrowin.cz

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první letní měsíc a také polovinu prázdnin, řada z Vás už má po dovolené, další
se teprve na volné dny těší. V tomto letním čase průběžně čerpají dovolenou i pracovníci úřadu
městyse. Přestože v některých agendách není možné zcela zajistit zastupitelnost, snažíme se průběžně
zajišťovat veškeré služby pro obyvatele bez uzavření úřadu. Většinou se ale vše daří individuálně
domluvit a požadavky občanů vyřizovat k jejich spokojenosti.
Bez ohledu na čas dovolených pokračuje projekt budování kanalizace v obci. Fyzické práce při
pokládce kanalizačního potrubí bohužel nabraly zhruba čtrnáctidenní skluz, který je způsoben řadou
objektivních i subjektivních důvodů. Mezi hlavní důvody zdržení je jednak složitější práce na stoce J
v Machovské Lhotě z důvodu silných pramenů a průsakům spodní vody do výkopu. Voda se musí
neustále odčerpávat a práce tak pokračují pomaleji. Zároveň probíhá rekonstrukce vodovodního řadu,
s čímž původní harmonogram nepočítal a tím se také zpomaluje postup výstavby. Dalším významným
faktorem komplikujícím stavbu kanalizace je souběžná rekonstrukce opěrné zdi potoka a krajské
komunikace v Machovské Lhotě. Kvůli všem výše uvedeným důvodům proběhlo několik jednání na
Státním fondu životního prostředí a podařilo se předjednat prodloužení termínu dokončení výstavby
kanalizace na 25. září 2015. Nyní probíhají práce na stavbě stoky J po Machovské Lhotě, zároveň se
buduje kanalizační i dešťová stoka K a L od tělocvičny směrem k Vovsovým. Připravuje se ještě
dobudování stoky H od Ježkových k Danihelkovým, stoky E u čsl. hřbitova a stoky A6 v oblasti
křižovatky v Nízké Srbské. Kromě těchto hlavních stok ještě zbývá dobudovat některé veřejné části
domovních přípojek.
Samostatnou kapitolou, i když i to je součástí projektu budování kanalizace, je asfaltování krajské
silnice III. tř. v úsecích dotčených stavbou. Pokládka asfaltu by měla proběhnout v týdnu od 24. do 28.
srpna. Zatím stále probíhají jednání o rozsahu asfaltování i o dodavateli prací. Jisté je zatím to, že
pokládku asfaltů v jednom jízdním pruhu provede firma Strabag a tato část prací bude financována
z projektu budování kanalizace. Zároveň probíhají složitá jednání o asfaltování druhého jízdního
pruhu tak, aby byl opraven povrch v celé šíři vozovky. Hlavním problémem zde je financování těchto
prací, přičemž veškeré naše úsilí směřuje k tomu, aby druhou část vozovky uhradil ze svého rozpočtu
správce komunikace, což je SÚS Hradec Králové. Tento týden by měla Rada Královéhradeckého kraje
projednat naši žádost a rozhodnout o způsobu financování opravy vozovky. Ve hře je buď celková
finanční úhrada opravy, nebo jen dílčí úhrada s částečnou spoluúčastí městyse Machov. Úplně nejhorší
variantou by bylo financování pokládky asfaltu v druhém jízdním pruhu z rozpočtu městyse, k čemuž
doufám nedojde. O výsledku jednání Rady KHK budu informovat na jednání zastupitelstva, či
v dalším zpravodaji.
V průběhu července byly definitivně dokončeny terénní úpravy za obnovenou zdí katolického
hřbitova. Pan Kohl ze Suchého Dolu odvedl dobrou práci a nyní už zbývá jen upravený terén osít
travní směsí a na podzim zasadit nějaké dřeviny jako náhradu za jeřáby, které musely být pokáceny
v průběhu obnovy hřbitovní zdi.
Pokud jde o kulturu v obci, chtěl bych upozornit na dvě záležitosti:
- provozovatel obecní knihovny oznamuje všem čtenářům, že knihovna bude v měsíci srpnu
zavřena z důvodu čerpání dovolené a také z důvodu malého zájmu o výpůjčku knih v létě;
- v sobotu 25.7. se v kostele sv. Václava uskutečnil koncert dua Vrtiška – Kubeček. Krásný
zážitek si z koncertu odneslo téměř 60 posluchačů. V souvislosti s koncertem bych zde chtěl
poděkovat panu Šťastnému za poskytnutí kytiček pro vystupující umělce.
V měsíci červenci se na úřadu městyse vystřídaly i některé kontrolní orgány. Nejprve byla
předmětem kontroly práce matriky a následně úřad navštívily pracovnice Úřadu práce v souvislosti se
zaměstnáváním pracovníků na veřejně prospěšné práce. Obě dvě kontroly proběhly bez zjištění
závažnějších nedostatků a poděkování tím pádem patří zaměstnancům úřadu, kteří uvedené agendy
zajišťují.
Na závěr bych ještě jednou rád Vám všem popřál hezké prožití letních týdnů s mnoha příjemnými
zážitky a načerpání mnoha sil a energie pro dny, kdy sluníčka a tepla nebude tolik jako nyní.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 6. 2015 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.074 obyvatel. V průběhu června: - se přihlásilo 8 občanů,
- odhlásili se 4 občané.

Společenská kronika
V měsíci červenci 2015 oslavila významné životní jubileum náše spoluobčanka paní
Marta Švejdarová z Nízké Srbské – dožila se 90 let. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let.

Dovolená praktického lékaře v letošním roce
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům termíny čerpání dovolené v r. 2015:
17.8. – 18.8. – zastupuje MUDr. Prager, zdravotní středisko Hronov, tel. 491 483 307
19.8. – 21.8. – zastupuje MUDr. Krtičková, Hronov, Jiřího z Poděbrad 221, tel. 491 482 224.

Stolní kalendář Machova pro rok 2016
Upozorňujeme všechny občany, že pro příští rok se připravuje vydání stolního kalendáře
s historickými fotografiemi Machova a okolí. Kalendář je připravován ve spolupráci městyse Machov,
pana Jana Stillera a spisovatelky Evy Koudelkové. Vydání kalendáře, ve kterém budou fotografie Jana
Stillera doplněny texty paní Koudelkové, se předpokládá na přelomu srpna a září. Kalendář bude
k dispozici na úřadu městyse a na dalších prodejních místech v Machově i v okolních městech.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Ve středu 29. července se v obřadní síni úřadu městyse uskutečnilo 3. veřejné zasedání
zastupitelstva v letošním roce. Na programu jednání byly následující záležitosti:
- rozpočtové opatření č. 3/2015,
- poptávkové řízení na dodavatelskou firmu – výstavba kanalizačních stok E 10 a E 10-1
v Machově,
- informace o průběhu výstavby kanalizace v obci,
- majetkové záležitosti,
- návrh změny jízdního řádu autobusu,
- rozhodnutí o pořádání obecního plesu 2016 a další.
Dne 8. 7. se uskutečnila pracovní porada starosty a zastupitelů. Na programu jednání byly
následující záležitosti:
- informace o průběhu výstavby kanalizace v obci,
- kronika městyse za 1. pololetí 2015,
- informace o zahájení jednání o zavedení stočného v obci,
- žádost o.p.s. Branka – povolení vjezdu techniky na úpravu lyžařských tratí mimo komunikace,
- informace o zahájení provozu restaurace Obecní dům, pojistné plnění za vodovodní škodu,
- návrh na zhotovení zábradlí do uličky kolem Taucových (Kopec),
- informace o zřízení „obecního hrobu“ pro uložení ostatků ze zrušených hrobů,
- informace o terénních úpravách v areálu kravína v Nízké Srbské – záměr zřízení komunitní
kompostárny,
- majetkové záležitosti a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Srpen: 1.8. – O Sněhurce – loutková pohádka, Kolárovo divadlo Police od 16 hod.
1.8. – Rocková vánice – festival rockových skupin na hřišti v Nízké Srbské,

31.7 –8.8. – Jiráskův Hronov
1.8. – Koncert Vladimíra Merty – terasa Pellyho domů v Polici od 20 hod.
1.8. – Za poklady Broumovska – Dvořákovo trio, kostel Božanov od 18 hod.
1.8. – Sahar – profesionální vystoupení skupin orientálních tanců v Jiráskově parku
v Hronově od 20 hod.
8.8. – Za poklady Broumovska – Ivan Vokáč-violoncello, kostel Otovice v 18 hod.
8.8. – Nanovor v Teplicích nad Metují
14.-16.8. – Polická pouť
15.8. – Za poklady Broumovska – Trio La Musica, kostel Heřmánkovice v 18 hod.
22.8. – In-line bruslení v Petrovických zatáčkách
27.-30.8. – Mezinárodní horolezecký festival v Teplicích nad Metují
29.8. – Za poklady Broumovska – Kühnův smíšený sbor, kostel sv. Vojtěcha Broumov

5. Stomatologická pohotovost v srpnu 2015
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci srpnu 2015 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
1. - 2. 8.
8 .- 9. 8.
15. - 16. 8.
22. - 23. 8.
29. - 30. 8.

MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
MUDr. Neoralová, Teplice n.M.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují

491 582 381
603 479 084
491 524 334
491 581 394
491 541 654

6. Elektronovela zákona o odpadech ulehčí život spotřebitelům
Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v České republice do praxe nové
požadavky evropské směrnice, začala platit od 1. října 2014. Některá její ustanovení nabyla účinnosti
ihned, jiná během roku 2015. Poslední změny vstoupí v platnost až v roce 2018. Novela vychází ze
Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, která mimo jiné nařizuje
členským státům, aby - na základě uplatnění zásady rozšířené odpovědnosti výrobce - dosáhly
stanovené minimální úrovně sběru vypočítané z průměrného množství elektrozařízení uvedených na
trh za předcházející tři roky. V roce 2016 to má být 40 %, v roce 2021 už 65 %. Pro splnění tohoto cíle
plánuje Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR
pro roky 2015-2024, meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru
se pohybuje na úrovni 30 %.
Nové povinnosti
V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna například povinnost prodejců elektra s prodejní
plochou větší než 400 m2 zdarma odebírat a předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti
zakoupit nové zboží.
Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel sběrného dvora či jiného místo zpětného
odběru, už také nesmí přijímat elektrozařízení a elektroodpady. Výkupny kovů, ale i sběrné dvory,

pokud nemají smlouvu s výrobcem nebo s provozovatelem kolektivního systému, tedy musejí tyto
věci odmítnout. S tím souvisí také ta část novely, podle které vyjma zpracovatele nesmí nikdo
elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoliv upravovat, využívat nebo odstraňovat.
I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné informovat o způsobu zajištění jeho zpětného
odběru, sběrná místa musejí být povinně zřízena ve všech obcích a městských částech s více než 2000
obyvateli.
Další ustanovení elektronovely se týkají nových povinností výrobců a jimi zřízených kolektivních
systémů. Od 1. ledna 2015 musejí například vést evidenci toku zpětně odebraných spotřebičů z míst
zpětného odběru až po zpracovatele.
S platností od 1. června roku 2015 má také vzniknout jednotný registr míst zpětného odběru za
účelem sdílení informací pro spotřebitele o možnosti odevzdat elektrozařízení. Údaje do něj budou
poskytovat prostřednictvím dálkového přístupu všichni výrobci a provozovatelé míst zpětného odběru.
Tento registr tak bude jediným a jednotným zdrojem pro občany, pokud budou hledat, kde mají
odevzdat své spotřebiče a nemusejí informace vyhledávat na webových stránkách jednotlivých
systémů (www.mzp.cz).
Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do skupin. Ze stávajících 10 se stane
pouze šest. Změna ale vstoupí v platnost až k 15. 8. 2018 a bude mít dopady především na výrobce a
zpracovatele.

7. Inzerce

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

Příští číslo vyjde ve 35. týdnu 2015. Uzávěrka příspěvků ke dni 21.8.2015
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