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1. Oznámení o konání voleb

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta městyse Machov oznamuje
podle § 15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na
ustanovení § 55 zákona, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů, že:

1. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
- v pátek dne 25. října 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
- v sobotu dne 26. října 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Machov je volební místnost, kterou je
obřadní síň Úřadu městyse Machov, čp. 119, a to pro všechny voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu ve všech místních částech městyse Machov (Bělý,
Nízká Srbská, Machovská Lhota a Machov).
3. voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáží svoji totožnost a státní občanství
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem či
cestovním průkazem) a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
4. každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Machově dne 25. září 2013
Ing. Jiří Krtička
starosta

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 8. 2013 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.084 obyvatel. V průběhu srpna:
- odhlásili se
3 občané
- přihlásilo se
11 občanů

Společenská kronika
V měsíci září 2013 oslavily významné životní jubileum naše spoluobčanky:
- paní Božena Pfeiferová z Nízké Srbské – dožila se 80 let,
- paní Marie Valterová z Machova – dožila se 85 let.
Oslavenkyním byli za všechny spoluobčany pogratulovat členové našeho zastupitelstva Ještě jednou
přejeme oběma jubilantkám hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Nabídka kominických služeb
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům, že si mohou prostřednictvím úřadu objednat
kominické služby včetně vyhotovení revizní zprávy. Kominické práce provede kominík Jiří Meier,
návštěva v Machově je dohodnuta v termínu 17. – 19. října 2013. Přibližná cena za vyčištění jednoho
průduchu je 350 Kč. Objednávky přijímá p. Renata Thérová v úředních hodinách úřadu, nebo
telefonicky na tel. 491 547 121.
Jak probíhá čištění a kontrola spalinové cesty na pevná paliva: Od spotřebiče, demontáž
kouřovodu, ucpání sopouchu, prohlédnutí stavu spalinové cesty (kominické zrcadlo) nerezovým
kartáčem vhodného průměru stržení sazí ze stran komína, vybrání sazí z vybíracího otvoru, vyčištění
kouřovodu, tahová zkouška kouřovým perem. Návrat kouřovodu zpět na původní místo. Sepsání
zprávy o stavu a provozuschopnosti spalinové cesty.
Co by měl zajistit provozovatel komínu: Přístup ke spotřebiči, přístup k vybíracímu otvoru, přístup
k vrchní části komínu ( pokud není vymetací otvor na půdě, zajistit přístup na střechu), předložit
revizní zprávu, případně minulou kontrolní zprávu.
Jak probíhá čištění a kontrola spalinové cesty na plynná paliva: Od spotřebiče, demontáž
kouřovodu, prohlédnutí stavu spalinové cesty (kominické zrcadlo) tzv. sluníčkem vhodného průměru,
stržení nečistot ze stran komína, vyčištění dna spalinové cesty, kontrola a vyčištění nádoby
na kondenzát, kontrola funkčnosti odvodu kondenzátu,tahová zkouška kouřovým perem. Návrat
kouřovodu na původní místo. Sepsání zprávy o stavu a provozuschopnosti spalinové cesty.
Co by měl zajistit provozovatel komínu: Přístup ke spotřebiči, přístup k vybíracímu otvoru, pokud
není instalován nahlížecí otvor ve vložce komínu, zajistit přístup na střechu, předložit revizní zprávu,
případně minulou kontrolní zprávu.

Dovolená restaurace Obecní dům
Provozovatelé restaurace Obecní dům v Machově manželé Hubkovi oznamují, že v době
od 30. září do 26. října 2013 budou čerpat dovolenou a restaurace bude uzavřena. Prvním otevíracím
dnem po dovolené bude neděle 27. října 2013.

Soukromá inzerce
Koupím funkční odstředivku na mléko na ruční pohon.
Volejte na tel. 776 237 517.

Výzva k veřejnosti
Obracíme se na občany s prosbou, aby pomohli svými autentickými informacemi, vzpomínkami,
písemnými či fotografickými materiály týkajícími se koncentračního tábora Gross-Rosen
v blízkosti polského města Rogoźnica (nedaleko Wałbrzychu). Tento tábor měl pobočky i na našem
území a na začátku roku 1945 se z něho uskutečnil „pochod smrti“, který skončil masakrem vězňů u
Choustníkova Hradiště. Vaše informace pomohou při realizaci našeho projektu, jehož cílem je při
příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války přiblížit mladé generaci osudy lidí, které tento
válečný konflikt poznamenal. Svoje informace s kontaktem na sebe zasílejte prosím do 30. 11. 2013
na e-mail: Gross-Rosen@seznam.cz, případně se obracejte na uvedené adresy realizátorů projektu.
Děkujeme za spolupráci.
Okresní výbor
Českého svazu bojovníků za svobodu
Náchod
Palachova 1301, 547 01 Náchod

Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí
Náchodská 285
549 32 Velké Poříčí

3. Stomatologická pohotovost v říjnu 2013
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci říjnu 2013 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
5. - 6. 10.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 844
12.- 13. 10
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
491 524 334
19.- 20. 10.
MUDr. Růžička,poliklinika Broumov
603 479 084
26. 10.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
491 524 334
27. 10.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 844
28. 10.
MUDr. Neoral, ZS Police n.M.
491 541 654

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 26. 8. 2013 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu byly
zejména následující záležitosti:
- projednání strategie rozvoje městyse Machov na další roky
- návrh darovacích smluv – přerozdělení příjmů z loterií
- informace o přijetí dotace na stavbu kanalizace
- informace o jednání v Radkově ohledně hraničního přechodu v Machovské Lhotě
- nový vývoj v kauze SFŽP ČR vs. Městys Machov – výstavba kanalizace a ČOV
- projednání žádosti o výjimku z vyhlášky o ochraně nočního klidu
- informace o vývoji daňových příjmů městyse
- informace o získání osobního automobilu pro úřad městyse
- projednání dalších údržbářských prací v tělocvičně – úprava vytápění, malování .....
- příprava kulturních akcí městyse v zimní sezoně – divadlo, ples .....
- informace o dalším jednání s Biskupstvím o opravě hřbitovní zdi
- informace o stavu přípravy projektové dokumentace na kanalizační přípojky a další.
Dne 16. 9. 2013 se uskutečnilo 4. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v letošním roce,
tentokrát v hasičské zbrojnici v Nízké Srbské. Na programu byly zejména následující záležitosti:
- schválení výsledku výběrového řízení na manažera projektu „Dostavba kanalizace v Machově,
Nízké Srbské a v Machovské Lhotě“
- informace o přidělení dotace a půjčky ze SFŽP ČR na projekt „Dostavba kanalizace …“
- schválení strategie rozvoje městyse Machov na další roky
- dodatek č. 2 Zásad pro používání prostředků sociálního fondu
- schválení žádosti ZŠ Machov o povolení výjimky z počtu žáků
- rozdělení příjmů z výnosu loterií – schválení darovacích smluv pro tělovýchovné spolky
- majetkové záležitosti – změna nájemní smlouvy na NS Machov, prodej pozemků v M. Lhotě,
převod pozemků pod vodními toky na Povodí Labe,
- informace o výsledku soudního sporu mezi městysem Machov a SFŽP ČR a o dalších
požadavcích fondu v souvislosti s výstavbou ČOV a kanalizace v minulosti,
- příprava voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
- schválení rozpočtových opatření č. 3, 4 a 5/2013 a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Září: 28.9. – Vysvěcení zvoničky v Nouzíně a otevření naučné stezky „Jak se zde dřív žilo“
pořádá BKL s polským partnerem, sraz ve 14 hod. na hraničním přechodu
28.9. – Svatováclavský koncert – Police Symphony Orchestra a Dasha, 19 hod., kostel
Nanebevzetí v Polici n. Met.
29.9. – Běh na Hejšovinu – závod českého poháru v bězích do vrchu
30.9. – Tradiční suchodolské posvícení

Říjen: 4.10. – koncert kapely Čáry Máry z Plzně, 19 hod., Kolárovo divadlo v Polici
5.10. – Tři sestry – divadlo Hronov v 19 hod., DS Hronov
6.10. – Běh okolo Ostane
13.10. – Borský kros
15.10. – Království lesních strážců – kino Police v 17 hod., fantasy film USA
19.10. – Drobečky z perníku – divadlo Hronov v 19 hod., Divadlo Příbram – S. Stašová
20.10. – Borský pohár žáků a žákyň ve skoku a severské kombinaci

6. Běh na Hejšovinu
Městys Machov a Lhoťáci se svolením Parku Narodowego Gor Stolowych pořádají

17. ročník běhu do vrchu

BĚHU NA HEJŠOVINU
SZCZELINIEC WIELKI
součást Českého poháru v běhu do vrchu

Neděle 29. září 2013 v 11.00 hod.
Trať – délka 8 km, převýšení 480 m, povrch terén, asfalt, schody
Prezentace do 10,45 hod.
Startovné – 60 Kč
Ceny – první tři v každé kategorii + tombola
INFORMACE – Oldřich RÜCKER, Machov – Lhota 45, 549 63
tel. 491 547 270, mobil 737 537 832
- Ing. Jiří Krtička, mobil 604 569 525
Občerstvení – zajištěno v restauraci Obecní dům
Dodatkový závod pro děti a všechny příchozí na trati 2,3 km.
Start v 11,15 hod. na náměstí v Machově, cíl na hraničním přechodu v Machovské Lhotě.

Přijďte povzbudit závodníky ke startu v 11.00 hod. na náměstí
i podél trati závodu. Rovněž zveme všechny zájemce na vyhlášení vítězů kolem 13.00 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 .

7. Mobilní svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 12. října 2013 (sobota)

Stanoviště:

BĚLÝ
NÍZKÁ SRBSKÁ
MACHOV
MACHOV. LHOTA

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

9,25 – 9,40 hodin
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

8. Mobilní svoz velkoobjemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz velkoobjemných odpadů
Kdy :

v sobotu 26. října 2013

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.
- na 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, tzn. 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 !!!!!!!!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!
Úřad městyse

9. Čipové karty IREDO – změny u vícedenních jízdenek
Od 1. října vícedenní jízdenky pouze elektronicky
Nová čipová karta IREDO bude platit na zónové i časové jízdné IDS
IREDO, nejrozsáhlejšího dopravního systému v České republice.
Nová čipová karta IREDO nahradí stávající papírové jízdenky. Všechny papírové vícedenní
jízdenky tak budou mít svoji elektronickou variantu, která se na prodejním místě nahraje na kartu.
Karta tedy bude plnit roli jízdenky a prokazovat se jí budete při cestování v rámci všech autobusů a
vlaků Královéhradeckého a Pardubického kraje zapojených do Integrovaného dopravního systému
(IDS) IREDO. Jejich seznam najdete na www.oredo.cz.
Karta bude fungovat také jako elektronická peněženka pro nákup jednorázové jízdenky. Kredit si
koupíte (nabijete) v autobuse či na železniční stanici, kterým můžete platit ve všech autobusech a
vlacích zapojených v IDS IREDO.
Jak to funguje?
Při nákupu časové nebo zónové jízdenky na železniční stanici nebo v autobuse dojde k jejímu
nahrání na čipovou kartu. Současně vám bude vydán daňový doklad, sloužící ke kontrole platnosti
nahrané jízdenky i k reklamaci. (Daňový doklad ale neslouží jako jízdní doklad.) Na kartu lze nahrát
všechny druhy jízdného dle platného tarifu IREDO. Kontrola platnosti vícedenní nebo jednoduché
jízdenky bude probíhat přiložením čipové karty k odbavovacímu zařízení v autobuse, k přenosné
pokladně průvodčího ve vlaku nebo ke čtečce revizora.
Bude ještě možné jezdit i na papírovou jízdenku?
Čipová karta nahradí všechny papírové vícedenní jízdenky IREDO, jejichž prodej bude ukončen.
V papírové formě budou vydávány a uznávány pouze jednorázové nepřestupní jízdenky a to všech
typů (obyčejné, poloviční, žákovské, studentské, ZTP atd.) a jednodenní papírová síťová jízdenka.
Kde čipovou kartu IREDO koupím?
Novou čipovou kartu IREDO je možné zakoupit na kontaktních místech od 1. srpna 2013. Jejich
seznam najdete na www.oredo.cz.
ŽÁDOST A VYDÁNÍ ČIPOVÉ KARTY IREDO
Zažádat o kartu můžete od 1. 9. 2013 prostřednictvím elektronického formuláře na www.oredo.cz
nebo na kontaktním místě již od 1. 8. 2013. Seznam kontaktních míst najdete na www.oredo.cz.

Informace vám také poskytne v pracovní dny od 8:00 do 16:00 operátor na bezplatné telefonní lince
800 10 15 20. Vydávány budou také anonymní (přenosné) karty, které si mohou cestující půjčovat.
Na tento typ karty bude možné nahrát kredit na nákup jednotlivých jízdenek. Naopak časovou
jízdenku na anonymní kartu nebude možné zakoupit.
Ke zřízení karty budete potřebovat:
• vyplněnou Žádost o čipovou kartu IREDO
• doklad totožnosti (občanský nebo jiný průkaz obsahující jméno, datum narození a fotografii žadatele)
• průkazovou fotografii (3,5 × 4,5 cm)
• žáci a studenti – potvrzení o studiu v předtištěné kolonce Žádosti, nebo platný Žákovský průkaz
Za vydání karty zaplatíte 150 Kč. Děti a studenti zaplatí v rámci slevy od 1. 8. do 30. 9. za pořízení
karty pouhých 80 Kč.
U nezletilých do 15 let vyřizuje žádost i vyzvednutí karty IREDO zákonný zástupce, který předloží
rodný list žadatele nebo svůj platný občanský průkaz, má-li v něm dítě zapsáno.
Podat žádost a vyzvednout kartu může i třetí osoba (nejen manžel/manželka). Potřebovat bude
vyplněnou žádost a písemnou (neověřenou) plnou moc žadatele.
Při vyzvednutí čipové karty IREDO na kontaktním místě nebo na pokladně ČD předloží žadatel nebo
jeho zástupce potvrzení o přijetí žádosti nebo svůj průkaz totožnosti.
Životnost čipové karty je 6 let.
IREDO

10. Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., která je účinná od 15. července 2013
došlo k úpravě ochrany dřevin a povolování jejich kácení.
Zásadní změna nastala v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách. Majitel zahrady již
nebude muset ve správním řízení žádat o povolení pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě.
Zahrada je pro účel vyhlášky definována jako pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v
zastavěném území obce, tedy související se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový nebo
rodinný dům definovaný podle stavebního zákona, který je stavebně oplocený a nepřístupný
veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada splňovat současně. Tuto podmínku tedy nesplňují např.
pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot, tedy
rozhrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považován není. Na vlastní zahradě si tedy nově
může její majitel bez předchozího povolení obecního úřadu své vlastní stromy pokácet.
Výjimkou jsou dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku, či stromořadí, nebo jsou
vyhlášeny jako památný strom. Každý majitel zahrady by ale měl vědět, že k pokácení stromu by měl
přistoupit pouze v případech, kdy je k tomu pádný důvod. A mělo by to být zpravidla v období
vegetačního klidu.
Vyhláška nově upravuje definici stromořadí, pro jehož pokácení, i v případě jednotlivých stromů,
bude nově třeba povolení. Stromořadí má v sídlech i krajině svou nezastupitelnou historickou, funkční
a estetickou roli. Proto je potřeba vždy odpovídajícím způsobem vyhodnotit, zda je nutné kácet.
Stromořadí je pro účel vyhlášky definováno jako souvislá řada nejméně deseti stromů s
pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém úseku souvislé
řady některý strom, pořád se jedná o stromořadí. Za to se naopak nepovažují stromy rostoucí v
ovocných sadech a v plantážích dřevin. Povolení je tak potřeba i pro stromy, které tvoří stromořadí,
přestože nedosahují obvodu 80 cm.
Vyhláška také nově rozšiřuje ochranu zapojených porostů dřevin s obvodem kmene menším než
80 cm ve výšce 130 cm nad zemí přesahující plochu 40 m2, které často tvoří významný podíl zeleně
ve volné krajině i v sídlech. Pro jejich pokácení bude rovněž potřebné povolení. Naopak povolení není
potřebné pro kácení dřevin pěstovaných na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu
využití jako plantáž dřevin.
Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu. Kácení v době vegetace
(mimo období vegetačního klidu) není zakázáno, ale měly by k tomu být pádné důvody. Kácením
stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem. To se může týkat např. ochrany

ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména
během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů.
Kompletní text vyhlášky je možné získat na úřadu městyse, nebo na internetových stránkách
Ministerstva životního prostředí.
Úřad městyse Machov

11. Zahájení školního roku – informace ze ZŠ Machov
Jaro, léto! A co potom?!.....Potom přišlo třetí září a všichni žáci nastoupili do školy.
Poprvé vyrazilo do školy i jedenáct prvňáčků. Mají před sebou dlouhou cestu. Přejeme jim, aby
se jim v machovské škole líbilo nejen první den, nejen první týden, měsíc či rok, ale celých devět
roků, které mají před sebou.
Prvňáky připraví na opravdovou školu Mgr. Helena Martincová, třídní učitelkou druháků a
třeťáků bude i letos paní učitelka Kamila Andresová. Čtvrťáky a páťáky jsme opět svěřili panu učiteli
Mgr. Michalu Burešovi. Ani v družině nečeká na děti žádná změna. Paní vychovatelka Blanka Plná
má pro přeplněnou družinu připravený bohatý a zajímavý program.
Na prvním stupni žáků letos výrazně přibylo. Konečně se karta obrací! Je nás neuvěřitelných 49!
O dvanáct více než v loňském roce! Děkujeme všem rodičům za důvěru, se kterou nám děti svěřují.
Pár let, a machovská škola bude opět dětí. Jen nesmějí utíkat po pátém ročníku na gymnázia!
Odchod žáků se letos citelně odrazil na druhém stupni. V šestém ročníku je pouze šest žáků,
jejich třídním je pan učitel Líbal, který začíná od září dálkově studovat obor matematika, informatika
na Přírodovědně –humanitní a pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Stejný počet žáků
je i v sedmém ročníku, jejich třídní je paní učitelka Mgr. Gabriela Nawrat. Nejsilnější – osmý ročník
s jedenácti žáky - jsme svěřili paní učitelce Pavlíně Bergmannové , která nastoupila v září a převzala
úvazek paní učitelky Laslettové. Sedm deváťáků bude na vstup do středoškolského vzdělávání
připravovat třídní učitel Mgr. Jan Nawrat. Bez třídnictví zůstává i letos pan učitel Ing. Jaromír Skála.
Pokud máte zájem o podrobnější informace o organizaci školního roku, navštivte stránky školy:
www.skolamachov.cz Od září se budou žáci učit podle upraveného školní vzdělávacího programu.
Ani letos nezapomínáme na to, že škola a výuka musí být pro žáky zajímavá, přitažlivá a pestrá.
Letošní motto zní: Tady jsme doma! Do ročního plánu jsme proto zařadili, kromě pravidelné výuky,
i spoustu nadstandardních akcí – exkurze, přednášky, besedy, výlety a projekty zaměřené na
poznávání rodné obce, kraje, vlasti.
Třináctého září zavítali žáci prvního stupně do Broumova. Mladší navštívili farmu Wenet, kde
mohli zhlédnout 20 druhů domácích, volně žijících i exotických zvířat. Čtvrťáci a páťáci si prohlédli
broumovský klášter a dozvěděli se mnoho zajímavého o Broumově a o Broumovsku. Příští týden
navštíví žáci skanzen ve Stroužném, aby si vyzkoušeli, jak se mlátilo obilí, mlela mouka a pekl chléb.
Do konce roku plánujeme ještě s mladšími žáky návštěvu Tkalcovského muzea Pod jasanem
v Trutnově, aby žáci věděli, jak se v minulosti v našich chalupách předlo, tkalo, soukalo. Větší žáci se
zájmem o historii navštíví Kutnou Horu.
Reprezentace školy v různých soutěžích čeká na žáky po celý školní rok. Už v září budou starší
školáci obhajovat prvenství v soutěži „Co víš o česko polském pohraničí“. Letos soutěž organizuje
ZŠ v Červeném Kostelci. Začátkem října budou mladší školáci bojovat o Pohár starostů na dopravním
hřišti v Bělovsi.
Za kulturou Vás pozveme letos poprvé v prosinci. Už brzy začneme nacvičovat vánoční besídku.
Laťku máme od loňského roku hodně vysoko, doufáme, že Vás i letos mile překvapíme.
Pro žáky 2. stupně bychom rádi zorganizovali lyžařský výcvik na horách. Nezapomeneme ani na
divadelní představení, sportovní aktivity, exkurze v rámci volby povolání a environmentální výchovy,
na soutěže a olympiády v českém jazyku, v anglickém jazyku, v dějepisu, v zeměpisu a v přírodopisu.
Plánované projektové dny budou i letos zaměřeny na environmentální výchovu a historii.
Budeme mapovat staré machovské domy, budeme pátrat po svých předcích, budeme porovnávat život
v obci dnes se životem v obci před padesáti lety a se životem v obci před sto lety. Uvítáme, pokud
nám budete při pátrání nápomocni.
Škola nezapomíná ani na volnočasové aktivity dětí. Odpoledne se budou do školy vracet všichni,
kteří se přihlásí na některý z kroužků. Vybírat si mohou žáci z kroužku angličtiny, turisticko-přírodo-

vědného kroužku, kroužku dovedných rukou, kroužku míčových her a pěveckého kroužku. Pěvecký
kroužek má před sebou velmi těžký úkol. Rádi bychom nahráli CD s hymnou machovské školy.
Z výše popsaného je zřejmé, že se žáci v ZŠ Machov nenudí. Ba naopak, kdo pracovat chce,
může! Může naplno rozvíjet své nadání, své schopnosti, svůj talent a své zájmy.
Pokud máte zájem, navštivte školu a přesvědčte se o příjemné a dělné atmosféře, která v naší
škole panuje. Děkujeme rodičům, školské radě, členům zastupitelstva městyse Machov, spolkům a
občanům za podporu a dobrou spolupráci.
Mgr. Helena Martincová
ZŠ a MŠ oznamuje, že podzimní sběrový týden papíru se uskuteční ve dnech od 7. října do 15. října.
Sběr můžete dávat do vchodu u sboru CČSH. Pokud nemůžete sběr do školy dopravit, zavolejte na tel.
číslo 491547195 nebo na mobil 739455248 a my si u Vás sběr vyzvedneme.

12. Zprávy z DSO Lesy Policka
Rekonstrukce ,, Starého lesoparku“ v Polici nad Metují, rekonstrukce lesní cesty v Nízké Srbské,
oprava lesní cesty na Žděřině a pořízení vyvážecího vleku Palms - to je krátký výčet akcí, které DSO
Lesy Policka prováděl a dokončil v letních měsících.
Ve ,, Starém lesoparku“ je instalováno nové zábradlí a jsou vybudovány schody s opěrnou zdí
v dolní části u hlavní cesty na nádraží (směr Petrovice).
Rekonstrukce lesní cesty v Nízké Srbské byla prováděna metodou KIRPY. Stávající povrch byl
rozryt, po doplnění chybějícího kameniva byl materiál předrcen a promísen, poté byla provedena
úprava příčného sklonu a hutnění povrchu hutnícími deskami. Byla zpevněná i skládka pro dřevo a
upraveny nájezdy na hlavní komunikaci .
Oprava lesní cesty na Žděřině spočívala ve vyrovnání úseků vyježděných do mělkého úvozu
(kolejí), srovnání terénu a jeho doplnění štěrkem a následným uválcováním.
Pořízením vyvážecího vleku se svazek Lesy Policka stal soběstačným jak pro vyvážení kratších
sortimentů kulatiny, manipulaci, ale také pro rozvážení palivového dřeva. Výhodou je především
vlastní (tím i lacinější) doprava a rozvoz i menšího množství paliva.
Na Starý lesopark; cestu v Nízké Srbské a vyvážecí vlek se podařilo získat finanční podporu
z několika opatření Programu rozvoje venkova.
Jako další důležitou finanční podporu DSO Lesy Policka získal dotaci 39 tis. Kč z krajského
programu „Podpora svazků obcí“ od Královéhradeckého kraje. Dotace byla přidělena na projekt
„Profesionalizace DSO Lesy Policka“ s cílem částečné pokrýt náklady na manažera svazku a účetní
DSO.
Na stránkách www.lesypolicka.cz je k nahlédnutí fotodokumentace z výše uváděných akcí i další
informace, jako je například cena palivového dřeva.
Binar Luboš DSO Lesy Policka

13. Borský kros 2013 – 13. října 2013
BORSKÝ KLUB LYŽAŘŮ MACHOV
pořádá

43. ročník BORSKÉHO KROSU 2013
aneb „superkros se vším všudy“

V. ročník Memoriálu Vladislava Doležala
Pořadatel :
Datum :
Místo konání závodu:
Přihlášky :

BKL Machov
13.října 2013 - neděle
Machov-areál běžeckých tratí v Dolečku
písemné-do 10.10.2013 na adresu : Jirásek Stanislav, 549 63 Machov 131 nebo
mailem :jirasek@wo.cz , případně při prezentaci v místě startu

Kategorie a tratě: hromadné starty ve všech kategoriích
trať
50 m
100 m
350 m
350 m
700 m
700 m
1.000 m
1.000 m
2.000 m (2x1.000m )
2.000 m (2x1.000m)
3.000 m (3x1.000m)
10.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m

batolata
2010 a mladší
předškol.děti
2008-2009
předžákyně
2006-2007
předžáci
2006-2007
nejmlad. žákyně 2004-2005
nejmlad. žáci
2004-2005
žakyně mladší 2002-2003
žáci mladší
2002-2003
žákyně starší
2000-2001
žáci starší
2000-2001
dorost mladší
1998-1999
dorostenky starší 1996-1997
dorostenci starší 1996-1997
ženy
1995 a starší
muži
1974-1995
muži-veteráni
1973 starší

start
9.30
9.40
9.50
9.55
10.05
10.15
10.25
10.35
10.45
10.55
11.05
11.25
11.25
11.25
11.25
11.25

barva trati
-cíl.rovinka
-cíl.rovinka
-bílá
-bílá
-žlutá
-žlutá
-oranžová
-oranžová
-oranžová
-oranžová
-oranžová
-bíločervená
-bíločervená
-bíločervená
-bíločervená
-bíločervená

POZOR !! Startovní časy jsou pouze orientační a mohou se lišit.
Časový program : prezentace:
starty:
vyhlášení výsledků:

08.00-09.00 hod v buňce v Dolečku - žákovské kategorie.
do 09.30 hod ostatní kategorie
09.30 - start první kategorie
11.25 - mimo kat. na 10.000 m a ve 12.15 hod-ostatní kategorie

Různé- startovné – žactvo 10,--Kč(mimo batolat a předškol. dětí), dorost 20,-- a dospělí 30,--Kč v rámci KSL,
nečlenové KSL – dospělí 60,-- Kč
- za platnou lékařskou prohlídku závodníků zodpovídá vysílací složka nebo sám závodník
- závodníci, činovníci a diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí
- tratě vedou po lesních a lučních cestách , trať hlavního závodu vede přes Bor
- v žákovských kategoriích zákaz startu v tretrách s kovovými hroty
- za ztrátu startovního čísla účtujeme 400,--Kč
- zákaz vjezdu auty do Dolečka k buňce, parkování na veřejném parkovišti pod náměstím (300m
od startu) !!!!!

Traťové rekordy: Pavel Brýdl : 38:04.0 minut z roku 2011.

Občerstvení zajištěno – klobásy a kýta na rožni !

Více na www.bklmachov.eu

14. Borský pohár 2013 – 19. října 2013
BORSKÝ KLUB LYŽAŘŮ

MACHOV

pořádá

Borský pohár 2013 žáků a žákyň ve skoku a severské kombinaci
Pořadatel:
Datum:
Místo:

BKL Machov
19. října 2013 - sobota
Machov, areál skokanských můstků Hůrka

Kategorie a disciplíny: skok a severská kombinace
Předžáci
2006 a ml.
K 6 metrů+ kros 0,6 km
žáci 9+10
2004-2005
K13 metrů+ kros 1 km, cert.č: 135/C35/SL
žáci 11+12
2002-2003
K19 metrů+ kros 2 km, cert.č: 135/C35/SL
žáci 13+14
2000-2001
K19 metrů+ kros 3 km, cert.č. 135/C35/SL
Podmínky účasti: mohou startovat včas přihlášení závodníci s platnou lékařskou prohlídkou ne starší 12 měsíců a
členskou kartou SLČR na rok 2013.

Přihlášky: písemně na adresu : Jirásek Stanislav, 549 63 Machov 131, e-mail: jirasek@wo.cz
- došlé nejpozději do 15.10.2013.
Ubytování: nezajišťujeme.
Časový program :

9.00 – 9.30 presentace u můstků
9.30 - porada vedoucích a trenérů v buňce
9.45 – 1 kolo ofic.tr.,2 soutěžní kola kat. Předžáci na K 6m
následně 1 kolo ofic.tr.,2 soutěžní kola kat. Ž 9+10 na K 13m
následně 1 kolo ofic.tr.,2 soutěžní kola kat. Ž 11+12 na K 19m
Pro výpočet výsledků skok.části SK bude použit výsledek 1.soutěžního kola ve skoku
13:00 hodin
II.část sev.komb.- kros po jednotlivých kategoriích
14:30 hodin
vyhlášení všech výsledků pod můstky

Předpis: závodí se dle Pravidel lyžařských závodů a SŘ SL a SK pro sezonu 2013/2014.
Ceny: první tři závodníci v každé kategorii získají věcnou cenu.

Všechny výpravy srdečně zveme k nám do Machova a těšíme se na Vás.

15. 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 dvoře.
Městys Machov má zřízené sběrné místo pro odběr vysloužilých rtuťových světelných zdrojů ve skladu
nákupního střediska (vchod z nákladové rampy). Sběrné místo je přístupné po telefonické, či osobní
dohodě s odpovědným pracovníkem každý pracovní den – v pondělí a ve středu 8°°-12°° a 13°°17°°,v úterý, čtvrtek a pátek 8°°-14°°hod.
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 popelnici. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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