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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
letos se jaro přihlásilo poměrně brzo a s ním je spojen i obvyklý jarní úklid. Údržba komunikací
po zimě tak mohla začít o něco dříve než v předešlých letech (krajskou komunikaci bude uklízet SUS,
místní komunikace naše technická četa s využitím techniky pana Kohla ze Suchého Dolu). Rovněž byl
objednán svoz nadměrného odpadu i nebezpečného odpadu (termíny najdete v tomto zpravodaji) a
v neposlední řadě proběhne také svoz železného šrotu, o který se postarají jako každým rokem místní
hasiči i fotbalisté. ZŠ a MŠ Machov zase zabezpečí sběr starého papíru.
Ve pondělí 17. března zastupitelstvo na svém prvním letošním zasedání schválilo rozpočet
městyse pro letošní rok. Práce na jeho sestavení byly docela náročné zejména z pohledu zajištění
dostatečného množství finančních prostředků na plánovanou výstavbu kanalizace po Machovské
Lhotě a v dalších částech obce. Celý projekt kanalizace je momentálně rozpočtován na přibližně 80
milionů korun, přičemž dotace z evropské unie i z národních zdrojů by měla činit přibližně 54 mil. Kč,
zbytek prostředků bychom měli uhradit z vlastních zdrojů, tzn. si ho půjčit. Začátek výstavby je
plánován na červenec letošního roku a dokončení na podzim 2015. Momentálně se zpracovává ještě
projektová dokumentace na kanalizační přípojky a probíhají výběrová řízení na zhotovitele díla a na
financující peněžní ústav, bez kterých není možné podle zákona o veřejných zakázkách v projektu
pokračovat. Pokud jde o výběr zhotovitele, v současné době je přihlášeno 19 stavebních firem
a probíhá vyhodnocování splnění požadovaných kvalifikací zástupců zhotovitelů. Samotné
vyhodnocení nabídek začne dne 22. dubna v Brně otevíráním obálek s nabídkami, pak bude následovat
jejich posouzení a výběr nejvhodnější nabídky. Záležitost výběru banky, která by poskytla úvěr
na pokrytí naší spoluúčasti na projektu, je ve fázi vypsání nového výběrového řízení a předpokládaný
termín vyhlášení vítěze je v druhé polovině dubna. Veškerá tato výběrová řízení jsou sama o sobě
finančně náročná a ve spojení s vlastní investicí do výstavby kanalizace tak nebude možné plánovat
žádné další větší investice. Naopak se pokusíme ušetřit maximum finančních prostředků i
z takzvaných mandatorních výdajů městyse. Kromě projektu kanalizace máme zažádáno o dotaci
na opravu hřbitovní zdi a počítá se i s úpravou některých místních komunikací a dalšími drobnějšími
akcemi.
Pokud jde o tradiční jarní divadelní představení v Machově, rád bych vás všechny pozval na
komedii „Dívčí válka“ od Františka Ringo Čecha, kterou nastudovali a v Obecním domě v Machově
sehrají ochotníci z divadelního souboru Jirásek z Chocně. Přijďte se odreagovat a pobavit při komedii,
kterou režírují Zuzka Pavlíčková a Honza Meissner. Svoje umění předvede soubor v neděli 27. dubna
v 17 hodin. Věřím, že představení bude mít minimálně stejný úspěch, jako měla představení různých
ochotnických souborů v minulých letech. Bližší informace k této kulturní pozvánce naleznete v další
části tohoto Machovského zpravodaje.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 28. 2. 2014 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 081 obyvatel. V průběhu února – se narodili
2 občánci
se odhlásil
1 občan
zemřel
1 občan.

Sběr starého papíru – ZŠ a MŠ Machov
ZŠ a MŠ Machov bude v týdnu od 7. 4. do 14. 4. 2013 opět sbírat starý papír. Za peníze získané v
podzimním sběru jsme nakoupili vánoční dárky pro děti z mateřské školy a ze školní družiny. Výtěžek
z jarního sběru bychom rádi věnovali na kulturní program "Bubulinář " ke Dni dětí. Sběr můžete
dávat ke vchodu do Husova sboru . Děkujeme Vám za spolupráci. Mgr. Helena Martincová

Nabídka kominických služeb
Městys Machov ve spolupráci s kominíkem Jiřím Meierem nabízí občanům čištění (vymetení)
spalinových cest po topné sezóně. V případě zájmu je možné provést i kontrolu spalinových cest dle
NV č.91/2010. Čištění by mělo být prováděno při sezónním provozu 2x ročně a pří celoročním 3x.
Kominické služby si můžete objednat na termín 18. - 19. 4. 2014 na telefonních číslech 724 926 819,
nebo 723 684 834. Je možné se domluvit i na individuálním termínu.

Sběr železného šrotu v Machově
Oznamujeme všem majitelům nemovitostí v Machově, že ve dnech 12. – 13. dubna proběhne
v obci sběr železného šrotu. V sobotu 12. 4. by měli šrot svážet fotbalisté po Machově a zároveň hasiči
po Nízké Srbské, v neděli 13. 4. pak lhotští hasiči po Lhotě a případné neodvezené zbytky šrotu
po celé obci.

Zápis do tanečních kursů v Polici n. Met.
Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy v Polici nad Metují vyhlašuje zápis do kursů
společenského tance pro sezonu 2014. Kursy se vyhlašují pro mládež i pro dospělé, tanečními mistry
jsou manželé Poznarovi z Červeného Kostelce. Je možno se hlásit do těchto kursů:
- mládež. kursy budou v sobotu, zahájení září 2014,
- dospělí začátečníci: kursy v sobotu, zahájení v říjnu 2014
- dospělí mírně pokročilí: kursy ve čtvrtek, zahájení v říjnu 2014
- dospělí pokročilí: kursy ve čtvrtek, zahájení v říjnu 2014.
Závazné přihlášky se podávají v Informačním centru v Polici n. Met., kde se platí i kursovné.

Sbírka „Kola pro Afriku“
Město Police nad Metují se minulý rok připojilo k výzvě města Miletín k podpoře sbírky „Kola
pro Afriku“.Uvedená sbírka byla nyní PRODLOUŽENA. Máte-li tedy doma nepotřebné
provozuschopné kolo, které byste mohli poslat do Afriky, doručte ho prosím do 15. dubna
2014 na služebnu městské policie v Kostelní ulici v Polici nad Metují. Pomůžete tím dobré věci.

Schůze honebního společenstva Machov
Zveme členy Honebního společenstva Machov (majitele pozemků) na společné posezení
s občerstvením a hudbou, které se koná ve Vojtěchově pohostinství v Bezděkově v sobotu dne 29. 3.
2014 od 18 hod.
Za HS: Plný Břetislav

3. Stomatologická pohotovost v dubnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci dubnu 2014 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
5. - 6. 4.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 541 654
12. - 13. 4.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
19 4.
MUDr. Růžička, ml. ,poliklinika Broumov
603 479 084
20. 4.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
491 524 334
21. 4.
MUDr Houštěk, ZS Machov
602 333 466
26. - 27. 4.
MUDr. Neoral,ml. ZS Police nad Metují
491 541 654

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 26. 2. proběhla pracovní porada starosty se zastupiteli a dne 17. 3. se uskutečnilo první
letošní veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v roce 2014. Na programu bylo mimo jiné
projednání těchto bodů:

- účetní závěrka městyse za rok 2013
- účetní závěrka ZŠ a MŠ Machov za rok 2013
- návrh rozpočtu městyse na rok 2014
- návrh převodu hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Machov do rezervního fondu a fondu odměn
- návrh zadávacích podmínek pro výběrové řízení na poskytnutí bankovního úvěru – stavba kanalizace
- návrh příkazní smlouvy o autorském dozoru při stavbě kanalizace,
- návrh na zařazení území městyse do území působnosti MAS
- účast v turistické soutěži 99+1 Play Broumovsko
- návrh na účast v projektu vzdělávání obyvatel obce
- příprava divadelního představení „Dívčí válka“,
- majetkové záležitosti – žádost o směnu pozemků p. Jungwirtha,
- žádost manželů Klímových (Žďár) o odkup částí pozemků v k.ú. Bělý,
- majetkové řešení přístupové komunikace k čp. 19, 27 a 29 v Mach. Lhotě,
- návrh směrnice č. 1/2014 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- smlouva mezi knihovnou Police n. Met. a městysem Machov
- schválení kroniky obce za rok 2013
- žádost Hospice Anežky České o příspěvek na provoz
- nabídka firmy ASEKOL na elektronické zabezpečení sběrného dvora na elektrospotřebiče,
- ceník za pronájem hrobového místa od 1.4.2014.

5. Kulturní a sportovní akce
Duben: 6.4. – Výstava „Velikonoční stoly“ ve sportovní hale ve Scinawce Sr., Polsko
13.4. – Koncert folkové skupiny Chvíle, kostel CČSH v Machově ve 14 hod.
15.4. – Angelika – kino Police n. Met. v 19 hod., film ČR,Francie,Rakousko,Belgie
25.4. – Szidi Tobias – koncert známé šansonierky, Kolárovo divadlo Police v 19 hod.
27.4. – Dívčí válka – divadlo, Obecní dům Machov v 17 hod., DS Jirásek Choceň
29.4. – Colette – kino Police v 19 hod. – historický válečný film ČR, Slovensko, NL
30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – pořádá SDH Nízká Srbská od 18 hod.
na hřišti v N. Srbské, hudba, občerstvení

6. Ceník za pronájem hrobového místa
Ceník za pronájem hrobového místa, schránky v kolumbáriu a za uložení urny ve společném
veřejném hrobě
Cena za 1 m2 a rok za pronájem hrobového místa …………………………… 35,- Kč
Cena za pronájem schránky v kolumbáriu za jeden rok ………………………. 50,- Kč
Cena za uložení urny ve společném veřejném hrobě ………….......................... 200,- Kč
Ceník byl schválen Zastupitelstvem městyse Machov dne 17. 3. 2014. Kalkulace za služby spojené s nájmem
hrobového místa je k dispozici na Úřadu městyse Machov. Ceník je platný od 1. 4. 2014.

7. Rozšířená pracovní doba Finančního úřadu v Náchodě
Finanční úřad – územní pracoviště v Náchodě oznamuje všem plátcům daně z příjmů, že tak jako
v minulých letech, i v roce 2014 bude rozšířena pracovní doba pro přijímání daňových přiznání k dani
z příjmů za rok 2013. V období od 24. 3. do 1. 4. 2014 bude možno podávat přiznání v rozšířených
úředních hodinách v pracovních dnech od 8,00 - 18,00 hod. (pracoviště Náchod, Jaroměř, Broumov)
a v sobotu 29. 3. od 8,00 - 12,00 hod. (pracoviště Náchod).

8. Dívčí válka – divadelní představení v Machově 27.4.2014
Vážení příznivci kultury a zejména ochotnického divadla,
městys Machov pro Vás připravil jako již tradičně v jarních měsících divadelní představení –
tentokrát komedii s názvem „ Dívčí válka“ v nastudování divadelního souboru Jirásek z Chocně.
Scénář napsal František Ringo Čech a režie se ujali společně Zuzka Pavlíčková a Honza Meissner.

Legendární komedie Františka Ringo Čecha Dívčí válka se za dobu své existence
dočkala obrovského množství repríz a postupně ji nastudovaly různé profesionální či
ochotnické soubory. Nyní k nám přichází ve zpracování ochotníků z Chocně, které však ctí
genialitu originálu, ale ve vlastním originálním podání, kostýmech, s vlastní scénou a hlavně
s novou radostí a chutí!
Jiráskovy Staré pověsti české zná každý z nás. Ovšem ne všechno, co Alois Jirásek
napsal a co nás ve škole učili, musí být pravda! Úsměvný pohled do historie starých Čechů
z pera Františka Ringo Čecha vyvrací zažité pověry a mýty a přináší nový pohled na
notoricky známé události.

Představení se uskuteční v neděli 27. dubna 2014 v 17,00 hod.

na sále Obecního domu v Machově.
Akce je pořádána ve spolupráci s MAS Stolové hory.

9. Rozpočet městyse Machov na rok 2014
Zastupitelstvo městyse Machov na svém veřejném zasedání dne 17. 3. 2014 schválilo definitivní
podobu rozpočtu na letošní rok. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce městyse a byly do
něho zapracovány i opodstatněné připomínky. Rozpočet byl schválen jako schodkový, kdy rozdíl mezi
příjmy a výdaji bude pokryt formou financování ze zůstatku finančních prostředků na bankovních
účtech z minulého účetního období. Celý rozpočet vychází z doporučené predikce MF ČR, ovšem
s poměrně realističtějším náhledem na výběr sdílených daní, než ve svém výpočtu použilo
ministerstvo. Z toho pak vychází i struktura výdajů, kdy většina výdajových položek jsou mandatorní
výdaje. Limitujícím faktorem je především tvorba rezerv na krizový vývoj v obci a na úhradu dluhu
firmě Norex. Základní struktura rozpočtu je následující:
Příjmy :
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob z podnikání
daň z příjmu fyzických osob z kapitál. Výnosů
daň z příjmu právnických osob za obce
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
celkem daňový příjem
poplatky za komunální odpad
poplatek ze psů
pobytové poplatky
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovacích kapacit
příjmy z loterií
správní poplatky
převody z rozpočtových účtů
příjem z poplatků celkem
lesní hospodářství
prodej kalendářů atd.
služby ČOV
pronájmy
EKOKOM – za třídění odpadů
služby správy
příjem z úroků na běžném účtu
příjem z vlastní činnosti celkem

2.265.000,70.000,235.000,144.000,2.000.000,4.800.000,672.200,10.186.200,620.000,15.000,3.500,2.000,6.500,35.000,15.000,363.300,1.060.300,350.000,3.000,1.000,510.700,200.000,20.000,15.000,1.099.700,-

kapitálové příjmy celkem – prodej pozemků

20.000,-

dotace ze státního rozpočtu

302.700,-

výdaje městyse celkem pro rok 2014

12.668.900,- Kč

Financování :
zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2014

+ 3.852.897,-

splátky v roce 2014 :
Česká spořitelna – splátky úvěru
financování celkem

- 600.000,+ 3.252.897,-

Výdaje :
lesní hospodářství
cestovní ruch
místní komunikace
čistírna odpadních vod
škola /60.000,- opravy, zbytek příspěvek/
knihovna
kronika, památky, kultura
rozhlas
restaurace a sál
tělocvična a hřiště
tělovýchova, sportovní akce a zájmová činnost
zdravotnictví
bytové hospodářství
příspěvek Hospic Červený Kostelec
veřejné osvětlení
hřbitovy /hřbitovní zeď, oprava kontejnerů/
územní plán
technické služby a správa majetku obce
odvoz odpadu
vzhled obcí a veřejná zeleň
povinná rezerva na případný krizový stav v obci
hasiči
činnost místní správy a zastupitelstvo
/spotřeba energií, provoz budovy, počítačů, kopírek, opravy,
služby techniků, mzdy, příspěvky DSO Policko, Svazu měst
a obcí, poštovné, telefony atd./
bankovní poplatky
převody vlastním fondům
pojištění majetku městyse
daň z příjmu právnických osob za obce
vratky části dotací
režijní náklady celkem
Výdaje investiční :
ČOV + kanalizace / úroky z úvěru, projekty/
nákup nemovitostí /pozemky, lesy, budovy/
celkem investiční výdaje
kapitálové rezervy
rezerva Norex
rezerva celkem

1.330,20.000,650.600,380.000,1.161.000,35.000,132.030,5.000,158.000,343.000,135.000,33.000,20.000,5.000,170.000,329.000,40.000,1.494.000,803.000,96.530,50.000,337.000,3.096.663,-

25.000,363.300,29.000,144.000,19.733,10.076.186,-2.415.611,430.000,2.845.611,806.603,2.193.397,3.000.000,-

výdaje městyse celkem pro rok 2014

15.921.797,- Kč

10. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 12. dubna 2014 (sobota)
Stanoviště:

BĚLÝ

u bývalé váhy

9,25 – 9,40 hodin

NÍZKÁ SRBSKÁ
MACHOV
MACHOV. LHOTA

u hasič. zbrojnice
pod Hubkovými
proti Lokvencovým
na náměstí
u hasič. zbrojnice

9,55 – 10,10 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)
(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 !
Přineste nám svůj odpad! Chraňte naše životní prostředí!
: 494 629 050 fax:494 629 070

11. Plánované uzavírky komunikací v našem regionu
Rekonstrukce komunikace č. II/303 v obci Bukovice - uzavírka a objízdné trasy
V průběhu jara a léta bude realizována kompletní rekonstrukce komunikace č. II/303 z Police do
Broumova v úseku přes Bukovici (od křižovatky ulic Ostašská a Na Sibiři až po motorest Lucky
Luke). Rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky, neboť součástí stavby jsou kompletní
rekonstrukce vodovodu a kanalizace, a dále přeložky sítí elektronických komunikací či vedení
plynovodu. Objízdné trasy povedou dvěma směry, přičemž nákladní a dálková autobusová doprava
bude v rámci objížďky jezdit z Police na Žďár nad Metují a dále na Českou Metuji, Teplice nad
Metují; osobní automobily a linková doprava na trase Broumov – Náchod budou jezdit přes Suchý Důl
a Hlavňov.
Uzavírka komunikace bude zahájena dne 31. 3. 2014, přičemž její ukončení se předpokládá
v prvé polovině srpna. Dodavatel stavby přislíbil maximální možnou rychlost s ohledem na
povětrnostní podmínky a technologické postupy na stavbě, nicméně z loňské výstavby stoupacích
pruhů víme, že zejména počasí umí stavařům hodně zatopit.
V letošním roce budou realizovány i některé další významné rekonstrukce komunikací v okrese
Náchod: výstavba kanalizace ve Zbečníku a následně rekonstrukce komunikace Hronov – Červený

Kostelec /sil. II/567/), oprava chodníků a komunikace v ulicích Náchodská a 17. listopadu - sil. I/14 v
Červeném Kostelci, rekonstrukce křižovatky u Itálie v Náchodě, výstavba kanalizace a následná
rekonstrukce komunikace v Adršpachu a další.
Rekonstrukce kruhové křižovatky u Itálie v Náchodě včetně napojení nového autobusového
terminálu a dokončení rekonstrukce ulice Plhovské (sil. I/14) v úseku od okružní křižovatky (Itálie)
po křižovatku s místní komunikací, ulice Tylova na Plhovském náměstí.
1. etapa (17. 3. - 30. 4.) bude zahájena již 17. 3. 2014 rekonstrukcí okružní křižovatky u Itálie. Práce
v rámci rekonstrukce zahrnují současně přeložku teplofikace a kanalizace a napojení na nový
autobusový terminál, jehož dokončení je plánováno 30. 6. 2014. Tato etapa bude probíhat za úplné
uzavírky ulice Plhovská, Kamenice a Volovnice a za částečné uzavírky poloviny komunikace v ulici
Kladská a Plhovská (podjezd pod viaduktem), kde bude pouze jednosměrný provoz ve směru jízdy
od Hronova po ulici Kladské a v protisměru okružní křižovatky pod viadukt ulicí Plhovskou na
okružní křižovatku Čedok. Ve směru z centra tedy nebude možné vyjíždět ulicí Volovnice - bude
po tuto dobu provedena jako slepá pozemní komunikace, s umožněním vjetí pro zásobování objektů
v ulici Volovnice a obyvatelům této ulice.
2. etapa (1. 5. - 2. 6.) V tomto termínu bude provedena rekonstrukce druhé části okružní křižovatky,
tedy té části, po které byl veden jednosměrný provoz po dobu provádění rekonstrukce okružní
křižovatky v rámci první etapy. Při této etapě již bude umožněn průjezd z ulice Plhovská, Volovnice
i Kamenice, avšak pouze v návaznosti na vedení jednosměrného provozu z ulice Kladské a Plhovské
pod železniční viadukt. Tzn., např. že vozidla jedoucí z Volovnice a Kamenice budou moci jet pouze
vpravo pod železniční viadukt, vozidla jedoucí od Plhova budou moci jet přes okružní křižovatku
pouze přímo pod železniční viadukt a vozidla jedoucí od Hronova budou moci jet vpravo na Červený
Kostelec a přes okružní křižovatku pod železniční viadukt.
3. etapa (3. 6. - 31. 7.) V tomto období budou probíhat práce na zbylém úseku komunikace sil. I/14
v úseku od křižovatky s místní komunikací, ulice Za Teplárnou po křižovatku s místní
komunikací, ulice Tylova (do místa napojení na opravený úsek v I. etapě cca 600 m). V rámci tohoto
úseku bude stavba probíhat buď za částečného jednosměrného provozu za předpokladu možnosti
odklonění druhého směru, případně kyvadlově řízeným provozem a budou provedeny veškeré
dokončovací práce.
Provoz pro veškerou dopravu by měl být navrácen do původního stavu do 1. 8. 2014. Následně budou
probíhat pouze dokončovací práce za případných lokálních omezení. Provádění celé akce je velmi
náročné na přípravu a koordinaci dopravy v návaznosti na dokončení rekonstrukce autobusového
terminálu a realizaci prací dalších investorů (RWE – Teplárna Náchod, VaK Náchod).
Objízdná trasa pro nákladní automobily:
Ve směru od Hronova do Hradce Králové bude vedena jednosměrným provozem přes okružní
křižovatku. Ve směru od Červeného Kostelce bude nákladní doprava navedena objížďkou na
Červenou Horu, Žernov, Zlíč a zpět po silnici I/33 do Náchoda. Ve směru od Nového Města a od
Hradce Králové bude navedena z Náchoda na Českou Skalici a po stejné trase v opačném směru.
Objízdné trasy pro osobní automobily:
Ve směru od Hronova do Hradce Králové bude vedena jednosměrným provozem přes okružní
křižovatku. Ve směru od Červeného Kostelce přes místní komunikaci ulice Za Teplárnou do ulice
Borská a z ulice Borská do ulice Kladská. Ve směru od Hradce Králové po silnici I/33 od Čedoku ulicí
Běloveská, Polská až na křižovatku „u Hypernovy“ a dále po místní komunikaci přes železniční
přejezd v Bělovsi na silnici II/303, ulice Kladská.
Autobusová doprava bude v rámci první etapy částečně řešena pro směr na Červený Kostelec v místě
stávajícího dočasného autobusového stanoviště v ulici Za Teplárnou. Pro směry ostatní bude
autobusové stanoviště přemístěno na místní komunikaci ulice Raisova u školní jídelny. Pro směr jízdy
autobusů Hradec Králové-Náchod-Hronov-Broumov bude přestup na linky ve směru na Červený
Kostelec na stanovišti v ulici Raisova s nutností pěšího přesunu do prostor provizorního autobusového
nádraží v ulici Za Teplárnou a opačně. Od 2. 6. 2014 bude autobusová doprava navrácena v plném
rozsahu na provizorní autobusové nádraží v ulici Za Teplárnou.

12. Svoz velkoobjemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz velkoobjemných odpadů
Kdy :

v sobotu 26. dubna 2014

Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ................................8,00 – 8,20 hod.
- pod Hubkovými....................................... 8,25 – 8,45 hod.
Machov – proti Lokvencovým (u obecních garáží) ......... 8,50 – 9,10 hod.
- na náměstí ...................................................... 9,15 – 9,45 hod.
Machovská Lhota – u hasičské zbrojnice ......................... 9,50 – 10,20 hod.
Bělý – u bývalé váhy ....................................................... 10,50 – 11,20 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 !!!
- 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 !!!!!!!!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!
Úřad městyse

13. Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad, protože
z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Každého z nás to někdy potkalo. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak přemýšlíme, kam vyrazit
pro novou, a jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do
komunálního odpadu. Nepatří ale ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč
vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by
při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. Další možností, jak
správně naložit s nefunkční zářivkou je její odevzdání ve sběrném místě, které má městys Machov
zřízeno 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.

Obsluha sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby
se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen
přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci.
Tím našemu obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků určených pro nakládání s komunálním
odpadem.
Kde ty zářivky nakonec skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších sběrných míst EKOLAMP sváží kontejnery se zářivkami do
specializovaných recyklačních firem. Zde jsou pro opětovné použití získávány především kovy, plasty,
sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky
jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a
přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál
nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek. Opětovně je tak možné pro další výrobu
použít až 95 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství
zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

14. Informace CČSH Machov, koncert skupiny Chvíle

Aktuální dění v náboženské obci CČSH - v Husově sboru v Machově:
- v neděli 16.3. za účasti královéhradeckého biskupa Pavla Pechance si farářka Jaroslava Böhmová
(Zahrádková) připomenula chvíli, kdy před 50 léty v Husově sboru v Machově přijala kněžské svěcení.
Po slavnostních bohoslužbách byly při malém občerstvení promítnuty i fotografie z 15.3.1964-tak bylo
možné zavzpomínat.
- 30. 3. v 10 hodin - v čase pravidelných bohoslužeb se bude konat tzv. SHROMÁŽDĚNÍ
NÁBOŽENSKÉ OBCE, kde je možné se dozvědět jak náboženská obec žije, jak hospodaří, co
plánujeme, co se daří i co se nedaří.....
VELIKONOCE 2014 v Husově sboru v Machově:
- KVĚTNÁ NEDĚLE - 13. dubna v 10 hodin BOHOSLUŽBY a ve 14 hodin KONCERT "CHVÍLE"
- VELKÝ PÁTEK - 18. dubna v 16 hodin ČTENÉ PAŠIJE
- HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ - 20 dubna v 10 hodin BOHOSLUŽBY
Krásné, požehnané a naděje plné velikonoční svátky přeji všem. V úctě

Líbalová Olga

15. Rozpis mistrovských utkání FO Jiskra Machov – mužů
kolo
1.
2.
3.
4.
5.

den
SO
SO
SO
SO
SO

datum
29.3.2014
5.4.2014
12.4.2014
19.4.2014
26.4.2014

hodina
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ČT 1.5.2014 17:00
SO 3.5.2014 17:00
ČT 8.5.2014 17:00
NE 11.5.2014 17:00
SO 17.5.2014 17:00
NE 25.5.2014 17:00
NE 1.6.2014 17:00

13.
14.

SO 7.6.2014 17:00
SO 14.6.2014 17:00

soupeř
Opočno
Borohrádek
Předměřice
Přepychy
Černíkovice
České
Meziříčí
Vamberk
Opočno
Borohrádek
Předměřice
Přepychy
Černíkovice
České
Meziříčí
Vamberk

kde
venku
doma
venku
doma
doma
venku
doma
doma
venku
doma
venku
venku
doma
venku

16. Autobusové spojení Hronov – Kudowa
Od 17. března je zřízeno přímé autobusové spojení mezi městem Hronov a polským lázeňským městem
Kudowa Zdrój přes přechod v Malé Čermné. Linka by měla usnadnit cestování turistům i lidem, kteří jezdí
za hranice za prací. Provozovány budou dva páry spojů v pracovní dny a tři páry spojů o víkendu.
Jízdní řád: všední dny
Hronov – Kudowa 9,20 – 9,50, 11,20 – 11,50
všední dny
Kudowa – Hronov 10,10 – 10,40, 12,05 – 12,35
víkendy a svátky Hronov – Kudowa 9,20 – 9,50, 13,20 – 13,50, 17,20 – 17,50
víkendy a svátky Kudowa – Hronov 10,10 – 10,40, 14,10 – 14,40, 18,10 – 18,40.

17.Volné pobíhání psů a pálení odpadu v obci
S příchodem jara se opět objevují staré známé nešvary – pálení staré trávy a jiného nepořádku, či
znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy. Stále se mezi námi najdou spoluobčané, kteří nechávají
své čtyřnohé přátele venčit samotné a znečišťovat tak veřejná prostranství. Tím znepříjemňují údržbu všem, kteří
se starají o pořádek v obci (a zdaleka nejde jen o zaměstnance obce), nehledě na to, že někteří psi mohou
ohrožovat děti i dospělé. Znovu důrazně upozorňujeme, že zde platí omezení stanovená Občanským zákoníkem
i Obecně závaznou vyhláškou městyse Machov, která vlastníku (držiteli) psa ukládá mimo jiné následující
povinnosti (pod hrozbou finančního postihu):
- zajistit, aby pes nepobíhal na veřejném prostranství bez doprovodu;
- zabránit vstupu psa na místa určená pro hry dětí;
- odklízet neprodleně exkrementy způsobené drženým psem na veřejném prostranství.
Rovněž pálení staré trávy a jiného odpadu je jednak zakázáno na celém území CHKO Broumovsko. Navíc
tento způsob likvidace odpadu obtěžuje kouřem a zápachem ostatní spoluobčany a v neposlední řadě škodí celé
řadě živočichů, které při pálení odpadu přijdou o život.
Prosíme Vás proto, buďte ke svým spoluobčanům i k přírodě ohleduplnější a dodržujte tato elementární
ustanovení obecně závazných předpisů.
Úřad městyse Machov
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