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1. Informace starosty
Vážení občané,
ani jsme se nenadáli a máme léto u konce. Stejně rychle utekly školákům prázdniny a také
v machovské škole začal nový školní rok. Do první třídy nastoupilo 10 prvňáčků (nárůst o 5 proti
loňskému roku), rovněž učitelský sbor doznal několika změn. Celkově teď má naše škola 81 žáků.
Přes prázdniny se podařilo po mnoha letech vymalovat novou školní budovu. Přeji všem školákům,
aby se jim ve škole líbilo a získali spoustu nových vědomostí a také učitelům hodně sil a trpělivosti
při výuce i výchově dětí.
O prázdninách nezahálela v Machově ani kultura – poslední prázdninový pátek se v kostele
sv. Václava uskutečnil varhanní koncert Adama Viktory doprovázený zpěvem vynikající sopranistky
Gabriely Eibenové. Více než sedmdesát posluchačů si určitě odneslo krásný hudební zážitek a někteří
se ještě po koncertu zúčastnili přednášky pana Viktory o jednotlivých funkcích varhan a způsobu hry
na ně přímo u tohoto složitého nástroje.
Také na podzim městys Machov chystá další kulturní akce – 9. listopadu by se mělo uskutečnit
již tradiční podzimní divadelní představení (tentokrát je v jednání vystoupení ochotníků z České
Skalice se hrou „A je to v p......“). Dne 21. listopadu pak je naplánována ve spolupráci s machovskými
muzikanty Cecilská zábava na sále Obecního domu.
Pokud jde o investiční akce, v průběhu září finišovaly práce na obnově spadlé hřbitovní zdi.
Po vyzdění základové zdi byly provedeny izolační práce, položeny prvky odvodnění a nyní probíhá
samotné zdění z původních cihel, které byly již dříve očištěny. Tuto finančně náročnou záležitost by
nebylo možno realizovat bez podpory Královéhradeckého kraje, který rekonstrukci podpořil dotací
z Programu obnovy venkova ve výši 218 tis. Kč. Dalších 343 tis. Kč musí uhradit městys Machov
ze svého rozpočtu.
Postupně se, i přes každodenní řešení neočekávaných problémů, rozbíhají práce na dobudování
kanalizace. V průběhu srpna a začátku září pracovaly na jednotlivých kanalizačních stokách dvě
pracovní čety stavební firmy Dudek. V druhé polovině září se pak do stavby zapojily další dvě čety
uvedené firmy. Bylo dokončeno vybudování gravitační části kanalizace ke koupališti (zde zbývá
dobudovat protlak pod potokem a čerpací stanice) a rovněž byla vybudována kanalizační stoka za
bývalou provozovnou Drana v Nízké Srbské. Nově byly zahájeny práce na hlavní stoce od továrny
Ekomach směrem k Machovské Lhotě a na stoce od mlýna ke kostelu. V nejbližší době se dále
předpokládá zahájení prací na stoce po vedlejší cestě po Machovské Lhotě (okolo zvoničky). Zde musí
dojít zároveň k rekonstrukci vodovodního řadu, což bude spojeno s komplikovaným zajištěním
náhradního zdroje vody pro dotčené nemovitosti po dobu výstavby uvedené stoky. Dále bude zahájeno
budování kanalizační stoky od Bolkových po zadní cestě k Prouzovým.
Vážení spoluobčané, příští měsíc končí čtyřleté volební období stávajícího zastupitelstva městyse
a čekají nás komunální volby. Jednalo se v mnoha směrech o složité období, kdy se řadu problémů
dařilo řešit dle našich představ, některé věci se naopak vyvíjely jinak, než bychom chtěli. Ale tak už to
v životě bývá, že ne vše se vždy podaří tak, jak si to člověk dopředu naplánuje. Na chod obce a plnění
volebního programu působí celá řada objektivních i subjektivních vlivů a plány se musí průběžně
měnit a upravovat dle reálných možností a potřeb. Vypočítávat zde všechny realizované akce za
uplynulé čtyři roky zde asi nemá smysl. Navíc si myslím, že hodnotit úspěšnost vedení obce nepřísluší
mně, ale vám – voličům. Ti, kteří pravidelně sledují dění v obci, navštěvují zasedání zastupitelstva
či čtou Zpravodaj, o naší práci vědí. Chronické kritiky dění v obci pak stejně nic nepřesvědčí
o správnosti či potřebnosti některých realizovaných, ale i plánovaných záležitostí. V jednom případě
bych si však dovolil udělat výjimku. Za zmínku dle mého názoru určitě stojí vývoj zadluženosti
městyse, což je klíčová záležitost pro hodnocení uplynulého období, ale i pro plánování dalšího
rozvoje Machova. Za uplynulé 4 roky se podařilo v této oblasti ujít obrovský kus cesty a zbavit městys
převážné části dluhů z minulosti. Svědčí o tom následující graf, k němuž bych jen dodal, že zbytek
dluhu je tvořen nesplaceným zůstatkem úvěru na stavbu ČOV a kanalizace (bude splacen v roce 2015)
a závazkem vůči firmě Norex, která ČOVku stavěla a se kterou se jen těžko hledá řešení problémů
z průběhu stavby (firma je nyní v likvidaci). Zároveň ještě v souvislosti s historickou výstavbou
kanalizace zůstává nedořešeno zástavní právo k veškerým obecním lesům, které průběžně řešíme se
Státním fondem životního prostředí.

Zadluženost městyse Machov v tis. Kč
Závěrem bych tedy chtěl pozvat vás všechny ke komunálním volbám, které se uskuteční v pátek
10. října a v sobotu 11. října 2014. Volební místností je obřadní síň na úřadu městyse na náměstí.
Rovněž bych zde chtěl poděkovat jménem celého Zastupitelstva městyse Machov většině občanů za
podporu v našem čtyřletém úsilí o dobrou správu věcí veřejných a budování obce. Bez vaší podpory
a pomoci by se jen těžko dala uskutečnit řada věcí a řešit problémy, které se týkají nás všech. Věřím,
že minimálně stejné podpory se dostane i novému zastupitelstvu vzešlému z říjnových komunálních
voleb. Budete vybírat ze dvou kandidátních listin, z 22 kandidátů a je jen na vás, jak při volbě
zhodnotíte spokojenost či nespokojenost se stávajícími členy zastupitelstva, kteří se většinou rozhodli
kandidovat znovu a jaké vedení obce si zvolíte na další čtyři roky. Ještě jednou tedy vám všem děkuji
a přeji dobrou a uvážlivou volbu pro co nejlepší budoucnost městyse Machov.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 8. 2014 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.063 obyvatel. V průběhu srpna –- se přihlásili
2 občané
-- odhlásili se
2 občané.

Společenská kronika
Dne 13. 9. 2014 se uskutečnil svatební obřad na hřišti v Nízké Srbské. Do svazku manželského
zde vstoupili snoubenci Ludvíka Hřebíčková a Luboš Bitnar. Čerstvým novomanželům přejeme hodně
štěstí a spokojenosti na společné cestě životem.

Očkování proti chřipce
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem občanům, že v jeho ordinaci již je k dispozici
vakcína proti chřipce a zájemci o očkování se mohou v ordinačních hodinách nechat očkovat.

Nabídka kominických služeb
Městys Machov ve spolupráci s kominíkem Jiřím Meierem nabízí občanům čištění (vymetení)
spalinových cest před topnou sezónou. 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 7. - 9. 10. 2014 na telefonních číslech 724 926 819
nebo 723 684 834. Je možné se domluvit i na individuálním termínu.

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.
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
elektrické distribuční soustavy. Zásah je nutno provést v období vegetačního klidu, tj. v termínu
do 15. listopadu tohoto roku. Bližší informace je možno získat na úřadu městyse Machov v úředních
hodinách.

Dovolená restaurace Obecní dům Machov
Nájemce restaurace Obecní dům v Machově pan Hubka oznamuje široké veřejnosti, že z důvodu
čerpání dovolené bude restaurace uzavřena v období od 29. září do 24. října 2014. Prvním otvíracím
dnem bude sobota 25. října.

Přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. informuje občany, že dne 2. 10. 2014 v době od 8,00 do 12,00 hod. bude
přerušena dodávka elektřiny v Machově, Machovské Lhotě, Bělém i v Nízké Srbské.

Týden vzdělávání dospělých
Zajímavé semináře, ukázkové hodiny a lekce, kreativní dílny, výstavy a workshopy na
nejrůznější témata Vás čekají v týdnu od 10. do 14. listopadu 2014 v rámci Týdne vzdělávání
dospělých. Účastníci se mohou dozvědět mnoho zajímavých informací, vyzkoušet co by je bavilo,
objevit v sobě možný potenciál a touhu po dalším vzdělávání. Všechny aktivity budou probíhat
ZDARMA a to v prostorách Úřadu práce v Náchodě (naproti autobusovému nádraží).
Bližší informace na tel. č. 950 138 452.

Poděkování
Rodina Prušova upřímně děkuje za veškeré projevy účasti, kterých se jí dostalo osobně nebo
písemnou formou při úmrtí p. Ivana Pruše. Vážíme si všech soustrastných slov i nezištných nabídek
pomoci ze strany přátel. Zvláště dojemné byly osobní dopisy bývalých žáků nebo jejich rodičů.
Jménem celé rodiny – Marie Prušová

3. Stomatologická pohotovost v říjnu 2014
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci říjnu 2014 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
4. - 5.10.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 398
11.-12.10.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV
491 524 334
18.-19.10.
MDDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466
25.-26.10.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654, 602 333 452
28. 10.
MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police n.M.
602 304 594

4. Kulturní a sportovní akce
Září: 28.9. - Běh na Hejšovinu – závod Českého poháru v bězích do vrchu – nám. Machov
Říjen: 12.10. - Borský kros – 44. ročník, pořádá BKL Machov

17.10. - Koule – divadelní představení v Kolárově divadle v Polici n. M. - 19 hod.
22.10. - Keňa a gorily – přednáška cestovatelů Motani – Kolárovo divadlo 18 hod.
24.10. - Tři sestry – divadelní představení v Kolárově divadle v Polici – 19 hod.

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 25. 8. 2014 a dne 15. 9. 2014 se uskutečnily pracovní porady starosty se zastupiteli. Na
programu byly zejména následující záležitosti:
- informace o průběhu prací na projektu „Dostavba splaškové kanalizace ….“,
- informace o průběhu rekonstrukce hřbitovní zdi,
- stavba zvoničky v Bělém – vyjádření příslušných orgánů,
- návrh vyjádření k žádosti MěÚ Náchod o vyjádření k akci „Rozšíření kanalizace Bezděkov“
- příprava varhanního koncertu v kostele sv. Václava,
- nabídka divadelního představení DS Maska Česká Skalice,
- žádost SDH Nízká Srbská o opravu hasičské věže na staré hasičárně,
- plán provedení kontrol Kontrolního výboru zastupitelstva,
- návrh Plánu provedení inventarizace městyse k 31.12.2014,
- projednání žádostí o veřejnou finanční podporu – BKL, FO Jiskra, SDH,
- návrh smlouvy na Technický dozor investora (firma VRV Praha) při budování kanal. přípojek,
- návrh darovacích smluv sportovním oddílům v obci – podíl na celostátním příjmu z loterií,
- petice SMO ČR , majetkové záležitosti (odprodeje či směny pozemků, změny nájem. smluv),
- žádost o spolupráci – Rallye Sudety 2014,
- příprava komunálních voleb v říjnu 2014 a další.

6. Oznámení o době a místu konání voleb
Starosta městyse Machov oznamuje
podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, že:

1. volby do zastupitelstva městyse Machov se uskuteční:
v pátek dne 10. října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 11. října 2014 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 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Jiří Krtička v.r.
starosta

7. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 18. října 2014 (sobota)
Stanoviště:

BĚLÝ
u bývalé váhy
NÍZKÁ SRBSKÁ u hasič. zbrojnice
pod Hubkovými
MACHOV
proti Lokvencovým
na náměstí
MACHOV. LHOTA 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

Svoz objemného odpadu je připraven na termín 1. 11. 2014.
(podrobnosti v příštím Machovském zpravodaji)

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

18. ročník běhu do vrchu

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

Neděle 28. září 2014 v 11.00 hod.
Trať – délka 8 km, převýšení 480 m, povrch terén, asfalt, schody
Startovné – 60 Kč
Prezentace do 10,45 hod.
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 po obědě country kapela D o m a m a z e c .

9. Borský kros 2014
Borský klub lyžařů Machov pořádá v neděli 12. 10. 2014 již 44.ročník tradičního Borského
krosu 2014. Tentokrát je závod zařazený nejen do Krajského poháru lyžařů, ale i do
vybraných celostátních soutěží ČUS (České unie sportu - dříve ČSTV), což je pro klub
poctou.
Prezentace závodu je od 8.00 do 9.00 hodin a start první kategorie batolat (nar.2011 a ml.)
na 50 metrů v 9.30 hodin .Přijďte si se svými ratolestmi užít skvělou atmosféru závodu
Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení-párek, kýta apod.
Srdečně zvou pořadatelé z BKL Machov

10. ZŠ a MŠ Machov informuje
Září, září,
na léto jde stáří
zlaté slunce září
malátně a s únavou.

Prvního září se opět otevřely dveře českých škol. Žáci sice jen nakoukli, prohlédli si,
co se změnilo, poměřili se s kamarády a honem spěchali domů, využít ten úplně poslední
den před…..
Pro nejmenší školáky byl tento den slavnostní a do školy se určitě všichni těšili. Letos
jich do lavic vyzdobené 1. třídy usedlo deset. Sedm dívek a tři chlapci. Mají před sebou
dlouhou cestu. Přejeme jim, aby chodili do školy stále s takovým nadšením jako první den.
I letos na ně čeká dobrodružná výprava do království příběhů a pohádek. Doprovázet je
bude malý kocourek Sam.
Druhého září už začala opravdová škola. Většina prvňáků již přišla bez rodičů. Ani
slziček nebylo příliš. Všichni paní učitelku přece už dávno znají. Potkávali se vloni na
chodbách, v jídelně a v 1. třídě byli několikrát. I Honzík, který do mateřské školy nechodil,
si od začátku roku vede velice dobře.
Žáci 2.,3., 4. a 5. ročníku jsou už zkušení školáci. Paní učitelky Blanka Plná a Mgr.
Michaela Čápová (čerstvá absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Liberec) jim jistě
budou velkou oporou. Na prvním stupni je letos rekordních 52 žáků. Nepočetnější je
5. ročník. Věříme, že se jim v učení bude dařit stejně dobře jako v letech minulých a že
budou v příštím školním roce velkou posilou na 2. stupni. Tam je v tomto školním roce žáků
pouze dvacetdevět.
V červenci se paní učitelce Nawratové narodila holčička Verunka. Přejeme celé rodině
pevné zdraví a Verunce také vše nejlepší. Za paní učitelku nastoupil na 2. stupeň pan učitel
Mgr. Michal Bureš. Pro výuku na 2. stupni má plnou kvalifikaci (vystudoval český jazyk,
dějepis). Angličtinu a němčinu učí pí učitelka Mgr. Kateřina Šrůtková. Páni učitelé David
Líbal, Mgr. Jan Nawrat a Ing. Jaromír Skála učí stejné předměty jako vloni. Učitelský sbor
posílila paní učitelka Pavla Součková. Pracuje jako vychovatelka ve školní družině, učí
výtvarnou výchovu a tělesnou výchovu na 1. a 2. stupni.
V letošním roce si bude 11 deváťáků vybírat svoji budoucí školu, svoje budoucí
povolání. Přejeme jim, aby byla jejich volba správná. Při rozhodování jim bude pomáhat
třídní učitelka pí Šrůtková a výchovný poradce Jan Nawrat. Během půlroku navštíví v rámci
předmětu volba povolání se svými mladšími spolužáky z 8. ročníku spoustu podniků
a provozoven v našem kraji. V rámci dnů otevřených dveří navštíví četné školy v okrese
i v kraji. V březnu se však budou muset rozhodnout každý sám za sebe.
Ani letos nenecháme žáky zahálet. Mimo vyučování jsme pro ně připravili zajímavé
projekty, které obohatí a zpříjemní každodenní školní práci.
Po loňském úspěšném celoškolním projektu „Můj dům, můj hrad“ opustí žáci rodný dům
a vydají se do obce. Cílem projektu „ Nejlepší průvodce rodnou obcí“ je připravit zajímavou
turistickou procházku obcí, okolím obce, zajímavým místem….V červnu 2015 budou pak žáci
před velkou porotou prezentovat své nabídky. Porota bude mít nelehký úkol – vybrat nejlepší

„cestovní kancelář“ s její turistickou trasou. Tato celoroční činnost bude zajímavá nejen
pro žáky a jejich učitele, ale určitě zaujme i širokou veřejnost, kterou tímto již dnes srdečně
zveme na červnové klání.
Již v září si žáci 2. stupně vyzkoušejí roli průvodců při procházce po Vlastivědné stezce
řídícího učitele Jaroslava Petra.
Pro mladší žáky z 1. stupně mají učitelky připravené také různé tradiční i nové aktivity
zaměřené na rozvoj kompetencí potřebných pro život. Určitě nevynecháme soutěže,
ve kterých si žáci porovnají své dovednosti se žáky z okolních škol. Hned koncem září se
pokusí žáci 4. a 5. ročníku obhájit přední místo v dopravní soutěži „Pohár starostů“. Velkou
pozornost budeme věnovat i soutěžím v anglickém jazyku. Letos se opět zapojíme i do
okresního kola. Zcela jistě se pokusíme obhájit prvenství v soutěži „Co víš o česko - polském
pohraničí“. Letos se bude soutěžit v Nové Rudě. Zeměpisná a dějepisná olympiáda čeká
na žáky i v letošním školním roce, stejně tak jako množství přírodovědných soutěží, soutěží
v oblasti ICT a matematických soutěží. Nezapomeneme ani na aktivity spojené
s ekologickou výchovou. V říjnu se zapojíme do celostátní akce 72 hodin pro přírodu.
Upravíme veřejné plochy, pomník padlým i prostor u studánky pod Borem. Nezapomeneme
ani na prevenci sociálně patologických jevů . Pro žáky 1. a 2. stupně připraví výchovní
poradci přednášky se zaměřením na prevenci v oblasti zneužívání návykových látek, šikany,
záškoláctví, sexuální výchovy, dopravní výchovy atd. Samozřejmostí je pro nás nácvik
programů na různá veřejná vystoupení. Těšíme se na Mikuláše, Vánoční besídku, na
besídku ke Dni matek, na program ke Dni dětí a na spoustu dalších zajímavých aktivit, kdy
mají žáci možnost setkat se s širokou veřejností a ukázat, co všechno už umí, co se naučili
a čím se mohou pochlubit. Dny otevřených dveří, které pořádá škola 4x do roka, umožní
nejen rodičům nahlédnout do tříd a vidět na „vlastní oči“, co se „tam děje“.
I učitelé se budou letos vzdělávat. Mimo různá školení a různé semináře, je letos čeká
školení v oblasti ICT. Všichni učitelé obdrží v rámci projektu „Podpora interaktivity ve výuce
pomocí ICT nástrojů“ tablety v hodnotě cca 300 000 Kč, se kterým se budou učit pracovat.
Školní rok se rozbíhá na plné obrátky, děti už pomalu zapomínají na prázdniny a plně
se věnuji své školní práci. Každý však musí odpočívat, každý musí relaxovat. Mnoho dětí
relaxuje prostřednictvím různých kroužků. V odpoledních hodinách jim nabízíme kroužek
anglického jazyka, kroužek dovedných rukou, turisticko - přírodovědný kroužek a sportovní
hry.
Škola Machov má již několik let svoje internetové stránky, kde najdete podrobné
informace o činnosti školy. www.skolamachov.cz
Ještě jednou přejeme všem dětem úspěšný školní rok, spravedlivé učitele, chápající
rodiče a spoustu dobrých kamarádů. Rodičům přejeme pevné nervy a bezproblémové děti.
Mgr. Helena Martincová

Vážení občané, oznamujeme Vám, že ve dnech od 3. října do 12. října 2014 opět
organizujeme sběr starého papíru. Sběr můžete v těchto dnech dávat do vchodu CČSH.
Výtěžek bude věnován žákům 1. a 2. stupně.
Děkujeme za spolupráci

11. Postřehy a připomínky úřadu – odpadové hospodářství,
pobíhající psi
Sběr elektrospotřebičů.
Trvale lze ve sběrném místě v Nákupním středisku v Machově odevzdat veškeré
vysloužilé elektrospotřebiče, elektrozařízení a elektronářadí včetně baterií, monočlánků,
nerozbitých zářivek, sodíkových výbojek, úsporných žárovek a elektrohraček, a to v průběhu
celého roku.
Po předchozím kontaktování pracovníka úřadu městyse jej od Vás převezmeme ve
skladu Nákupního střediska v Machově (vchod vzadu z rampy) po celý rok každý týden ve
dnech pondělí od 8°° do 17°°hod. a úterý až čtvrtek od 8°° do 14°°hod.
Drobný elektrodpad lze dále odložit do kontejneru v Bělém (u bývalé váhy), popřípadě
do boxu v nákupním středisku (ve vestibulu před vchodem do prodejen), nebo boxu ve
vestibulu úřadu.
Sběr starého ošacení.
Obdobně jako elektrospotřebiče lze v tomto sběrném místě odkládat i staré ošacení,
lůžkoviny, polštáře a přikrývky, obuv, hračky, knížky a domácí potřeby (nádobí). Tento
materiál zde sbíráme pro občanské sdružení Diakonie Broumov.
Sběr tříděného odpadu
Sběrná místa (hnízda) jsou rozmístěna ve všech částech obce, jejich rozšíření prozatím
neplánujeme.
Posíleno o jeden kontejner na plasty bylo sběrné hnízdo u garáží proti Lokvencovým.
Prosíme Vás, abyste do kontejnerů umisťovali pouze odpad, který je uveden na samolepkách.
Upozorňujeme, že do bílého skla nepatří tabulové sklo, tj. sklo z okenních výplní, jedná se o
barevné sklo. Nepatří sem také drátové sklo, lepené sklo + autoskla, zrcadla, žárovky aj., jež
obsahují příměsi, které z nich nelze odstranit a pro recyklaci skla se již nehodí. Ty bohužel i
nadále skončí na skládce, takže je odhazujte do své popelnice. To platí i o keramice a
porcelánu.
Stále prosíme, abyste do kontejnerů na papír neodkládali celé prázdné krabice. I jedna
nesložená nebo nesešlapaná krabice dokáže kontejner zaplnit a ostatním nezbývá nic jiného
než odložit papír vedle kontejneru a ponechat ho na dešti. Takže, znovu Vás žádáme, krabice
před uložením do kontejnerů nejprve rozložte, popř. sešlapejte.
Rovněž tak plastové láhve – před odhozením do kontejneru je potřeba je sešlápnout.
Likvidace biomasy ze zahrádek
V případě likvidace biomasy ze zahrádek upřednostňujeme domácí kompostování na
vlastní zahradě – nemusíte nic převážet, takže vás to vyjde nejlevněji.
Drobnou biomasu (trávu, natě a stonky rostlin - ne větve keřů a stromů!) lze odvézt na obecní
kompostovací místo za kravínem v Machovské Lhotě. Kompostovací místo není zařízeno
na likvidaci velkého množství biomasy, takže sem nelze vozit trávu z velkých zemědělských
ploch.
Větve stromů a keřů, pokud máte tu možnost, můžete spálit doma v kotli po předchozím
rozřezání nebo naštěpkování. Městys Machov nabízí za 100,-Kč na den zapůjčení malého
štěpkovače.
Větve lze také odkládat na sběrné místo u ČOV Machov. Sem zase nelze odvážet trávu.

Prosíme Vás o respektování výše uvedeného - tráva a drobná biomasa ke kravínu v M.Lhotě
a větve k čistírně odpadních vod do Nízké Srbské.
Žádáme Vás, abyste tuto biomasu neodkládali do kontejnerů u hřbitovů, ty jsou
určeny pouze na hřbitovní odpad!
Rovněž tak žádáme majitele nemovitostí podél vodních toků, aby posečenou trávu
neodhazovali do potoka ani neskladovali přímo na břehu, zanáší se koryta toků a při
povodních to může způsobit zbytečné problémy.
Volné pobíhání psů
Znovu žádáme držitele psů aby si je hlídali a zamezili jejich volnému pobíhání po
veřejných pozemcích. V této souvislosti upozorňujeme že stále platí Obecně závazná
vyhláška městyse Machov z r. 2002, která vlastníku (držiteli) psa ukládá, aby zajistil, aby pes
nepobíhal na veřejném prostranství bez doprovodu, aby zabránil vstupu psa na místa určená
pro hry dětí, aby při pohybu na veřejném prostranství měl psa na vodítku. Pokud je pes na
volno, aby měl náhubek a byl pod kontrolou držitele. Držitel psa by měl také dklízet
neprodleně exkrementy způsobené drženým psem na veřejném prostranství.
Děkujeme za respektování výše uvedených pravidel a požadavků.
Za úřad městyse Machov – Ing. Kryl

12. Výběrové řízení – účetní obce Bezděkov nad Metují
Starosta obce Bezděkov nad Metují vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce Účetní –
administrativní pracovnice Obecního úřeadu Bezděkov nad Metují.
Pracovní poměr je na dobu neurčitou, nástup 1. 11. 2014, tříměsíční zkušební doba.
Podrobnou pracovní náplň, požadavky na uchazeče, náležitosti přihlášky včetně výčtu dokladů,
které je nutno doložit, je možné zjistit na webových stránkách obce Bezděkov nad Metují, nebo na
webových stránkách www.machov-obec.cz.
Nejzazším termínem pro doručení přihlášky je pondělí 13.10.2014 do 12 hod.

13. Dopravní omezení v Náchodě
Již v tomto měsíci zahájí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Hradec Králové stavbu s názvem "I/33
Náchod, rekonstrukce silnice a křižovatky u Slávie". Tato etapa spočívá v opravě povrchu páteřní
komunikace procházející Náchodem, která také nejvíce trpí dopravní zátěží spojenou s tranzitní
dopravou. Stavební práce budou rozděleny do několika částí, první dvě etapy (oprava komunikace ve
směru na Vysokov a oprava komunikace v ul. Polské směrem na státní hranice) budou realizovány
ještě v letošním roce, oprava kruhové křižovatky "U Slávie" proběhne v roce příštím.
A jaké budou přesné termíny realizace?
Etapa Vysokov (od Vysokova od nadjezdu nad silnicí I/33 po křižovatku se silnicí I/14, ulice
Dobenínská): od 22. 9. do 19. 10. 2014
Etapa ul. Polská - dva úseky: od 18. 9. do 31. 10. 2014
V rámci možností bude stavba probíhat tak, aby byl vždy pro každý směr jízdy zachován jeden
jízdní pruh, samozřejmě s občasným řízením dopravy kyvadlově pověřenými osobami. V úseku
u Ameteku, kde se nachází ochranný ostrůvek, bude provoz řízen kyvadlově osobami v pracovní dobu
a mimo pracovní dobu provizorní světelnou signalizací.
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