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1. Informace starosty
Vážení občané,
s blížícím se podzimem pokročily práce na některých investičních akcích spolufinancovaných či
zcela financovaných z rozpočtu městyse Machov. Jedná se zejména o následující:
- ke svému závěru se nachýlily práce na rekonstrukci kotelny ZŠ a MŠ Machov. Je instalována nová
technologie plynového vytápění, došlo k vyvložkování komínu, úpravě elektroinstalací a nyní již
probíhají pouze dokončovací práce. Také po administrativní stránce se stav změnil – ministerstvo
financí nám konečně zaslalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na tuto akci, takže je možno proplácet
dodavatelské faktury.
- ke konečnému rozhodnutí dospělo výběrové řízení na dodavatele jednotlivých částí akce „Stavební
úpravy obecního hřbitova Machov“. Vítězem stavební části akce se stala firma ElisaTex s.r.o. Velký
Třebešov, vítězem pro dodávku osvětlení hřbitova je firma ELPOL Police s.r.o. Police nad Metují a
vítězem dendrologických prací na lipovém stromořadí před hřbitovem se stala firma ÁLMA-Linné,
s.r.o. Hradec Králové. Některé práce proběhnou ještě v letošním roce, největší objem prací je pak
plánován na jaro příštího roku. Tuto akci spolufinancuje Královéhradecký kraj z dotačního titulu
Program obnovy venkova.
- po několika odkladech byla konečně 22. září zahájena rekonstrukce mostu na místní komunikaci
směrem na Peterák, předpokládaná doba uzavření mostu je cca 2 měsíce.
- pro akci „Přírodní zahrada MŠ v Machově“ byly doplněny další části projektové dokumentace,
týkající se terénních úprav zahrady, které by měly být realizovány ještě v letošním roce. Na jaře pak
dojde k instalaci výukových a herních prvků spolufinancovaných z dotace ministerstva financí.
- u projektu rekonstrukce krajských komunikací po Machově jsem již poněkolikáté uplatnil reklamaci
na některé závady – zejména na stav krajnice od křižovatky v Nízké Srbské směrem k Bezděkovu.
Štěrk z krajnice je zde opakovaně vyplavován na silnici a žádná z dešťových vpustí instalovaných
v krajnici silnice neplní svoji funkci. Byla přislíbena návštěva náměstka Správy silnic KHK
s projektantem s cílem navržení zlepšení funkčnosti odvodnění silnice v tomto úseku.
- v letošním roce končí pětiletá záruka na splaškovou kanalizaci v Machově a Machovské Lhotě.
V rámci této záruky byly opraveny některé úseky krajské komunikace i místních komunikací, kde
došlo k propadu asfaltových vozovek nad vybudovanými kanalizačními stokami. Opravy provedla
firma REPARE Trutnov, investorem oprav byl tehdejší zhotovitel kanalizace – firma R. Dudek. Nyní
ještě bude dokončeno vodorovné dopravní značení (bílé označení krajnic vozovky) na zbývajících
úsecích v Machově a v Machovské Lhotě.
Z dalších záležitostí týkajících se naší obce stojí za zmínku následující:
- do finále se blíží hlasování celostátní soutěže „Strom roku 2020“. V průběhu celého hlasování se
nominovaná jabloň na zahrádce restaurace U Lidmanů v Machovské Lhotě pohybuje na předních
příčkách, ke dni tvorby tohoto článku dokonce o pár hlasů na prvním místě. Hlasování končí 11. října,
přičemž v posledním týdnu nebudou již zveřejňovány průběžné výsledky. Konečné výsledky se
dozvíme dne 20. října na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v Brně. Pokud tedy chcete podpořit
nominovaný strom ze Lhoty, můžete tak učinit SMS-kou ve tvaru DMS STROM8 30 na telefonní
čáslo 87777.
- v pátek 11. září navštívila úřad městyse delegace starostů a místostarostů obcí sdružených v MAS
Hustířanka na Jaroměřsku. Tato akce se konala na pozvání MAS Stolové hory, přičemž delegace
navštívila v rámci výměny zkušeností nejprve obecní úřad ve Žďáru nad Metují, obecní úřad
v Suchém Dole a nakonec úřad městyse v Machově. Ve všech třech obcích se svými kolegy
z Jaroměřska diskutovali starostové – ve Žďáru n. M. pan Šubíř, v Suchém Dole paní Klímová,
v Machově pan Krtička a také zástupci MAS Stolové hory pan Rejchrt, slečna Soldánová a předseda
pan Škop.
- na neděli 11. října připravil městys Machov ve spolupráci s nájemci obecní restaurace divadelní
představení „Hospoda na mýtince“ podle známé hry Divadla Járy Cimrmana v podání ochotníků z DS
Jirásek v Novém Bydžově. Představení se uskuteční, pokud tomu nebudou bránit aktuální
protiepidemiologická opatření v důsledku šíření nemoci Covid-19.
- další divadelní představení, tentokráte komedie „Když se zhasne“, je plánována v podání
broumovských ochotníků na neděli 8. listopadu.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 8. 2020 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.083 obyvatel. Za uplynulý měsíc došlo k následujícím změnám v evidenci obyvatel Machova –
odhlásili se 2 občané, zemřeli 2 občané a přihlásilo se 6 občanů.

Společenská kronika
V měsíci září 2020 slaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
- paní Hedwiga Bittnarová z Machova oslavila 95. narozeniny,
- paní Mária Šebestová z Nízké Srbské slavíla 80. narozeniny.
Oběma oslavenkyním přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
V průběhu uplynulého měsíce uzavřely před Úřadem městyse Machov manželství tyto páry:
- pod jabloní restaurace „U Lidmanů“ Luděk Řehůřek a Martina Holubová,
- pod jabloní restaurace „U Lidmanů“ Pavel Kubeček a Lenka Ansorgová.

Slavnostní vítání občánků městyse Machov
V neděli 13. září 2020 se uskutečnilo tradiční přivítání nových občánků žijících se svými rodiči
v městysu Machov. Obřadní síň městyse byla tentokrát zaměněna za hezké prostředí travnatého
paloučku za úřadem městyse. Důvodem byla epidemiologická situace z důvodu šíření nemoci Covid19, při které by účastníci slavnostního aktu v obřadní síni museli mít na obličejích ochranné roušky.
Tomuto řešení naštěstí přálo krásné letní počasí. Obřad se uskutečnil na dvě etapy, kdy v deset hodin
začalo přivítání první čtveřice občánků a od jedenácti hodin pokračovalo další čtveřicí. Členka
zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová společně s matrikářkou paní Dagmar Krtičkovou Heritesovou
slavnostně přivítaly mezi občany Machova tyto malé občánky:
- Mariana Čečo z Nízké Srbské,
- Mikuláše Chvojku z Bělého,
- Jana Jakuba Pešku z Nízké Srbské,
- Anežku Knapikovou z Machova,

- Šimona Krtičku z Machova,
- Elu Novák z Řeřišného,
- Antonína Hubku z Nízké Srbské,
- Adélu Kubečkovou z Machovské Lhoty.

Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní základní školy pod
vedením učitelů Mgr. Pavla Kubečka a Mgr. Dagmar Šolínové.

Nabídka kominických služeb
Městys Machov ve spolupráci s kominíkem Jiřím Meierem
(http://meier.kvalitne.cz) nabízí občanům kontrolu a čištění (vymetení)
spalinových cest (tuhá paliva a plyn) před topnou sezónou dle zákona o požární
ochraně č. 133/1985 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a
revizi spalinových cest. Dále je možno objednat kontrolu kotlů na tuhá paliva zn.
HS Flamingo a OPOP. Služby si můžete objednat individuálně na telefonním
čísle 723 684 834.

Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce a.s. vyzývá ve smyslu ust. § 25, odst. 3, pís. g) zákona č. 458/2000 Sb. vlastníky
a uživatele dotčených pozemků k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování elektrické distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce a.s.. Zásah je nutno provést v období vegetačního klidu, nejpozději v termínu do 15.
listopadu tohoto roku. Pokud neprovedete v uvedené lhůtě zásah sami a bude ohrožena bezpečnost a
spolehlivost distribuční soustavy, vstoupí ČEZ na dotčené pozemky a zásah provede sama. V případě,
že by zásahem byla ohrožena bezpečnost osob, volejte linku 800 850 860. Bližší informace je možno
získat na www.cezdistribuce.cz, nebo na úřadu městyse Machov v úředních hodinách.

Kalendáře 2021
Oznamujeme všem případným zájemcům, že na úřadu městyse bude na přelomu září a října
k dispozici stolní kalendář na rok 2021 s fotografiemi z Machova i blízkého okolí, připravený ve
spolupráci obcí v rámci DSO Policko.

Informování o plánovaných odstávkách elektřiny
Firma ČEZ distribuce informuje občany, že od 1. 1. 2021 již nebude oznamovat plánované
odstávky elektřiny formou výlepu papírových oznámení v dotčeném území. Nově lze informace
o poruchách či plánovaných odstávkách získat e-mailem po registraci na www.cezdistribuce.cz/sluzba.
Platná oznámení je možno také sledovat on-line na www.cezdistribuce.cz/odstavky nebo na
www.bezstavy.cz.

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat celému personálu Domova důchodců v Polici nad Metují
za starostlivou a laskavou péči o maminku, babičku, prababičku paní Olgu Červenkovou z Nízké
Srbské až do jejích posledních dnů. Oceňujeme profesionální přístup a děkujeme, že nám bylo
umožněno se s maminkou rozloučit i v době všudypřítomných opatření.
Rodina Šedkova z Machova

3. Stomatologická pohotovost v říjnu 2020
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci říjnu 2020 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
3. - 4. 10.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 398
10. - 11. 10.
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n. M.
602 333 460
17. - 18. 10.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí, Školní 196 491 582 381
24. - 25. 10.
MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 132
28. 10.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV
775 717 666
31. 10.
.MDDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 2. 9. 2020 se uskutečnilo 4. letošní zasedání zastupitelstva městyse. Na programu bylo
projednání následujících bodů:
- Rozpočtová opatření městyse Machov č. 3/2020 a č. 4/2020,
- schválení výběrového řízení na dodavatele jednotlivých částí projektu „Stavební úpravy obecního
hřbitova Machov“,
- schválení sazeb pronájmu tělocvičny, sálu na stolní tenis a venkovního hřiště u tělocvičny od 1.7.,
- přijetí dotace od MZe na spolufinancování projektu „Oprava drobných sakrálních staveb v Machově“
- mimořádný členský příspěvek městyse do DSO Policko (spoluúčast na projektu „Profesionální
veřejná správa regionu Policko“,
- smlouva darovací a smlouva o výprose s SDH Bělý na vozidlo zvláštního určení,
- podání žádosti o dotaci na vybavení, školení a zásahy JSDH Machov,
- majetkové záležitosti,
- průběh prací na stavební akci „Rekonstrukce kotelny ZŠ“,
- odsouhlasení přípravy projektu „Technický dvůr městyse Machov“,
- informace o stavební investiční akci týkající se rekonstrukce mostu v Níské Srbské (na Peterák),
- volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
- informace o průběhu prací na výměně svítidel a světelných trubic v budovách ZŠ a MŠ Machov,
- rozhodnutí o pořádání kulturních akcí – divadelních představení - na podzim 2020,
- informace o průběhu soutěže „Strom roku“ a propagaci účasti městyse Machov v této soutěži,

- informace o provedení záručních oprav vozovek a kanalizačních vpustí po budování splaškové
kanalizace v obci,
- informace o průběhu reklamačního řízení na vadný povrch venkovního hřiště u tělocvičny a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Září: 26.-27.9. – Putovní fotografická výstava „Strom roku“ na sále restaurace U Lidmanů
Říjen: 3.10. – Světáci – Kolárovo divadlo Police nad Metují od 19 hod.
11. 10. – Hospoda na mýtince – divadelní hra Divadla Járy Cimrmana v podání DS
Jirásek z Nového Bydžova – sál Obecního domu Machov od 17 hod.
11.10. – Borský kros – areál v Dolečku, pořádá BKL Machov od 9,30 hod.
11.10. – Hospoda na mýtince – divadlo na sále Obecního domu Machov v 17 hod.
24.10. – Krausberry – koncert v Undergroundovém klubu Eden v Broumově, 20 hod.

6. Vánoční strom pro Lhotu
Prosíme, našel by se někdo, kdo by daroval vánoční strom pro SDH Machovská Lhota? Tento
strom bude rozsvícen dne 28. 11. 2020 v 17:00 hodin na akci: ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU v Machovské Lhotě u garáží. Pokud vám na zahradě nebo v lese překáží hezký strom
vysoký od 5 – 8 metrů, prosíme, volejte na telefonní číslo: 737 928 867 – p. Tomáš Dostál. Děkujeme
za vstřícnost.
Lada Hlušičková za SDH Machovská Lhota

7. Hlásí se Přátelé z Městečka
V sobotu 19. září se uskutečnila první ohlášená komentovaná vycházka Machovem,
vedená Mgr. Janem Tůmou.
Počasí nám od rána přálo. Sešli jsme se v půl desáté na téměř posvátném místě
v Machově – U Božky v Nízké Srbské. Tentokrát však nešlo o hospodu ani o pivo. Na tomto
místě to prý vše ve 13. století začalo. Tady údajně stála první tvrz, kolem které později
vznikla obec Srbská Minor - dnes Nízká Srbská. Odtud se naše výprava vydala po stopách
minulosti naší obce směrem ke Lhotě. Zastávek s poutavým vyprávěním bylo hodně. Víte,
kdo byl doloženým zakladatelem – lokátorem původní obce? Víte, kde je nejstarší datovaný
kámen (rok 1583) v Machově a odkud se patrně vzal? Víte, kde a proč se říká Na Dupačce?
Spousta z vás by jistě tímto malým testíkem prošla. My už dnes odpovědi na tyto otázky
také díky panu Tůmovi známe.
Po třech hodinách jsme stáli před katolickým kostelem. Příjemně naladěni, plni krásných
zážitků z věcného a poutavého vyprávění, jsme se dohodli vycházku v nejlepším ukončit.
Informací bylo tolik, že je budeme ještě dlouho zpracovávat. Sluníčko nás pěkně rozpalovalo
a nohy se už také ozývaly. Rozešli jsme se s nadějí, že si to brzy dopovíme. Už teď se těšíme
na druhou část vycházky, tentokrát z Městečka k Nouzínu, na kterou jste i vy, kteří jste to
v sobotu nestihli, srdečně zváni. Včas dáme vědět.
Děkujeme panu Janu Tůmovi za úžasný výklad. Manželům Ježkovým děkujeme za
prohlídku jejich pily a panu Taucovi, který s námi prošel Machovem a jehož stavení jsme si
nechali jako třešničku na dortu až na příště. Děkujeme všem účastníkům výpravy za milou
společnost.
Na shledanou příště. Přátelé Na Městečku

8. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 10. října 2020 (sobota)
Stanoviště: BĚLÝ

MACHOV. LHOTA
MACHOV
NÍZKÁ SRBSKÁ

u bývalé váhy
u hasičské zbrojnice
na náměstí
proti Lokvencovým
pod Hubkovými
u hasičské zbrojnice

9,25 – 9,40 hodin
9,50 – 10,05 hodin
10,15 – 10,30 hodin
10,35 – 10,50 hodin
10,55 – 11,15 hodin
11,20 – 11,35 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
(pneumatiky osobní) – odevzdávejte přednostně zdarma v místech zpětného odběru
pneumatik – u prodejců, pneuservisů (obec za svoz pneumatik platí vysoké poplatky)
(elektrospotřebiče) – viz. Poznámka
Poznámka:

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky lze celoročně odevzdávat na sběrném místě v nákupním
středisku v Machově (zadní rampa), elektrospotřebiče proto budou odebírány
pouze ve výjimečných případech.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI
BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU!
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ!

9. Nabídka palivového dřeva od DSO Lesy Policka
Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka nabízí prodej palivového dřeva rovnaného jehličnatého:
- měrná jednotka: prostorový metr (prm),
- výřezy dlouhé 2 m nebo 4 m, tloušťka výřezů po domluvě s kupujícím,
- cena: 575,- Kč/prm (včetně DPH),
- minimální množství 3 prm, maximální množství 10,5 prm,

- doprava traktorem s vyvážecím vlekem, cena za dopravu: 1-10 km …. 150,- Kč
11-20 km …. 250,- Kč
21-30 km ,,,,, 450,- Kč,
- objednávky na tel. č.: 605 150 117 p. Luboš Binar.

10. Svoz velkoobjemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz velkoobjemných odpadů
Kdy : v sobotu 10. října
Kde : BĚLÝ
MACHOV. LHOTA
MACHOV

2020

NÍZKÁ SRBSKÁ

u bývalé váhy
u hasičské zbrojnice
na náměstí
proti Lokvencovým
pod Hubkovými
u hasičské zbrojnice

9,25 – 9,40 hodin
9,50 – 10,05 hodin
10,15 – 10,30 hodin
10,35 – 10,50 hodin
10,55 – 11,15 hodin
11,20 – 11,35 hodin

Předmět svozu : - velkoobjemný odpad: - nábytek, matrace, linolea,
– koberce, dřevotříska
– kočárky, objemné hračky
– sportovní potřeby (lyže…)
Další podmínky : - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů, tj. ty, kteří
řádně platí poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je
svoz bezplatný !!!
- odpad nesmí obsahovat větší kovové součásti !!!
- 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 a odpad nebude odvezen !!!!!!!!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!

Přineste nám svůj odpad! Chraňte naše životní prostředí!
11. Pozvánka do knihovny
Milí čtenáři,
od 10. 9. 2020 vzniká podle mimořádného opatření vlády opět povinnost nosit roušky i ve
vnitřních prostorách. Při návštěvě knihovny dodržujte bezpečnou vzdálenost, u vchodu do knihovny
pro vás mám připravenou desinfekci na ruce. Prosím, použijte ji.

V knihovně máme novou multifunkční tiskárnu:
- cena za 1 kopii nebo tisk 1 strany formátu A4 je 3,- Kč s DPH.
- cena kopie formátu A4 oboustranná je 4,- Kč s DPH
Ve čtvrtek 22. října 2020 bude knihovna z důvodu čerpání dovolené zavřená.
A teď už ochutnávka z nových knih:
TŘEŠTÍKOVÁ Radka: JAKO KDYŽ FOUKNEŠ DO PĚNY
Sedmačtyřicetiletá Vladěna jede napříč Evropou, až do Portugalska k oceánu, chce utéct bolestným vzpomínkám
i přítomnosti a najít si svou cestu. Má za sebou tragické dětství s matkou alkoholičkou, otec, kterého velmi
milovala, od nich odešel za jinou ženou, sama má problematický vztah k dceři Robin a právě odešla od manžela,
kterého podezírá z nevěry. A tak jede stále dál v manželově elektromobilu, potkává se s lidmi, přemýšlí a
vzpomíná, až na sám konec světa, dál už to nejde.
ŠŤASTNÁ Barbora: LÁSKA PRO SAMOUKY
Jak vypadá single život a randění v době moderních technologií a aplikací po čtyřicítce? Tak nějak podobně jako
ve zranitelném mládí, pouze už to nepůsobí tak roztomile.
ESCOBAR Mário: OSVĚTIMSKÁ UKOLÉBAVKA
Příběh Němky Helene Hannemannové, která za 2. světové války dobrovolně následovala svoji romskou rodinu
do cikánského tábora v Osvětimi.
BJORK Samuel: CLONA
V horském jezeře je nalezena zavražděná baletka. Opodál stojí prázdný fotoaparát, v jehož čočce je vyryté číslo.
O pár dní později najde recepční pochybného hotýlku v jednom z pokojů mrtvého saxofonistu. Stopy ukazují na
stejného pachatele, který zanechává policii podivné vzkazy. Detektiv Holger Munch proto k případu přizve
zkušenou vyšetřovatelku Miu Krügerovou. Společně musí zastavit vyšinutého vraha dřív, než si vyhlédne další
oběť.
FRANCOVÁ Eva: POLÉVKY ZE SVATOJÁNU
Recepty na přípravu zdraví prospěšných polévek ze zeleniny, luštěnin a obilovin, kterými lze nahradit hlavní
jídlo. Ze sezónních surovin od jara do zimy.
HUDÁČKOVÁ BAROCHOVÁ Věra: TEREZKA A UŠÁČEK
Vyprávění o prvňačce Terezce, která dostane za vysvědčení krásný, živý dárek, čímž ji však nastanou i nové
starosti a povinnosti.
VALACH Pavel: UKRADENÝ POKLAD
Veselý dobrodružný příběh o jedné ztracené pirátské truhle s pokladem. Doprovázeno komiksovými ilustracemi.
Pro čtenáře od 9 let.
BERÁKOVÁ Zora: BÁRA A FARAON
Bářin příběh začíná dětskou láskou k houpacímu koni a končí životní láskou ke koni živému. Kniha je určená
dívkám od 10 let.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice B. Kratochvílová

12. Borský kros 2020
BORSKÝ KLUB LYŽAŘŮ MACHOV
pořádá v neděli 11. října 2020 jubilejní

50. ročník BORSKÉHO KROSU
Memoriálu Vladislava Doležala a Lídy Ducháčové

Místo konání závodu:

Machov - areál běžeckých tratí v Dolečku

Tratě:
od 50 m po 10 km, od batolat po veterány
Start první kategorie v 9:30, start hlavního běhu na 10 km cca v 11:00
Občerstvení zajištěno:
pečená kýta, klobásy, sladkosti, nápoje, …..
Přijďte se proběhnout nebo podpořit závodníky na největší sportovní akci v Machově.
V loňském vydařeném ročníku startovalo rekordních 308 závodníků a z toho více než 50
z BKL Machov nebo z Machova.
Traťové rekordy: Pavel Brýdl: 38:04 z roku 2011, Marie Havlová: 45:12 z roku 2012.

13. Divadelní představení 11. 10. 2020
Městys Machov a Machovský hostinec
pořádají divadelní představení
na motivy hry Divadla Járy Cimrmana

HOSPODA NA MÝTINCE
ve velmi volném zpracování Divadel. souboru Jirásek, Nový Bydžov

Režie: Pavel Klepač

11. října 2020 od 17 hodin
na sále Obecního domu v Machově

Vstupné 80,-Kč, občerstvení zajištěno.
Představení se uskuteční, pokud tomu nebudou bránit
aktuální protiepidemiologická opatření.

14. Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky a jiná
elektrozařízení?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne
všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního
prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce
jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen
životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších světelných zdrojů
v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří
přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naší obec.
Obyvatelé městysu Machov mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další nefunkční
elektrozařízení, zdarma odevzdávat ve sběrném místě, které je 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. Sběrné 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.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další vysloužilá a nefunkční elektrozařízení
k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny,
zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě,
z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá
jako technický materiál. Při recyklaci dochází také k ekologickému zpracování nebezpečných látek,
které některá elektrozařízení obsahují (např. rtuť v zářivkách).
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2019 recyklovalo 706 t použitých světelných zdrojů, 587
t malých elektrozařízení a 1 586 t velkého elektra. Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně využít přes
95 % materiálů ze světelných zařízení a 90 % materiálů z malých a velkých elektrozařízení. To je
dobrá zpráva pro životní prostředí naší země.
Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně úsporných
zářivek hází do komunálního odpadu. Z úsporek a dalších elektrospotřebičů se tak do půdy mohou
dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak neporadí. Právě vy můžete pomoci tuto situaci
změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete

na www.ekolamp.cz.

15. Putovní výstava „Strom roku 2020“ o víkendu „U Lidmanů“
Tento víkend 26. 9. - 27. 9. 2020 máte možnost v sále restaurace U Lidmanů
v Machovské Lhotě zhlédnout putovní fotografickou výstavu k anketě Strom roku. Jabloň ze
zahrádky této restaurace je jednou z dvanácti finalistů, kteří soutěží o celorepublikový titul
„Strom roku 2020“. Putovní výstava vás seznámí se všemi finalisty včetně naší jabloně
u Lidmanů. Podpořte jabloň v hlasování, které trvá do 11. října, i aktivně. Zašlete esemesku
ve tvaru DMS STROM8 30 na telefonní číslo 87 777. Hlasů však lze poslat i více. Cena jedné
SMS je 30 Kč, přičemž peníze získané z hlasování budou použity na nové výsadby stromů.
Příští číslo vyjde ve 43. týdnu 2020. Uzávěrka příspěvků ke dni 20.10.2020
Machovský zpravodaj – vydává Městys Machov, IČ 00272809, tel. 491 547 121, e-mail ou.machov@worldonline.cz,
Evid. č. MK ČR E 13449. Vychází nepravidelně v nákladu 510 výtisků. www stránky městyse – www.machov-obec.cz

