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1. Informace starosty
Vážení občané,
po několika letech přípravných prací na projektu dobudování kanalizace v Machově nám začíná
období skutečné fyzické stavby páteřní kanalizace a kanalizačních přípojek k nově připojovaným
nemovitostem. V uplynulém období byly zajištěny veškeré dokumenty potřebné ke stavbě a bylo
vyřešeno financování celé akce.
Nyní nastává doba, kdy bude třeba být v užším kontaktu, abychom všechno zvládli s co
nejmenšími problémy a komplikacemi. Je jasné, že bez určité míry tolerance nebude možné stavební
dílo takového rozsahu uskutečnit. Chtěl bych tedy i tímto způsobem požádat o maximální trpělivost
při zvládání určitých omezení, které se dotknou řady z vás. Jakoukoliv pochybnost je možno
konzultovat jak se zástupci investora (tj. městyse Machov), tak i se zástupci stavebních firem, které
se na výstavbě budou průběžně podílet. Všechno se dá rozumně vyřešit pouze tehdy, když všichni
účastníci akce spolu budou komunikovat, pomáhat si a neházet si klacky pod nohy. Doufám, že se vše
podaří zvládnout a na podzim příštího roku si budeme moci říct, že se úspěšně podařilo dobudovat
kanalizaci v naší obci, že je vše šťastně za námi a udělali jsme tím další kus práce pro kvalitní život
a zlepšení životního prostředí pro nás i naše potomky.
Níže tedy uvádím některé telefonické a mailové kontakty na osoby spojené s dostavbou
kanalizace, na něž se můžete v případě nejasností či dotazů ohledně stavby obracet:
Zástupci firmy Stavba Dudek, která je subdodavatelem pro zhotovitele díla POHL CZ a.s.:
p. Dudek – tel. 602 463 179, e-mail: stavbadudek@seznam.cz
p. Vojtíšek – tel. 777 738 880
Stavbyvedoucí za dodavatele stavby firmu POHL CZ a.s.:
p. Mikula – tel. 727 957 300, e-mail: mikula@pohl.cz
Technický dozor investora (městyse Machov) – zástupce manažera projektu VRV Praha:
p. ing. Domáň – tel. 603 815 293, e-mail: doman@vrv.cz
Zástupci investora projektu:
p. ing. Kryl – tel. 605 915 337, e-mail: m.kryl@machov-obec.cz
p. Šulc – tel. 739 371 455, e-mail: Ivo.Sulc@seznam.cz
Pokud jde o budování soukromých částí kanalizačních přípojek (výkopové práce, zhotovení přípojky a
napojení na veřejnou část kanalizace), uvádím některé nabídky a kontakty firem:
- Stavby Pagač - cena za 1 m přípojky v hloubce do 150 cm – do 550,- Kč, nad 150 cm příplatek 30%
- cena za připojení vývodu z nemovitosti na přípojku – max. 1.000,- Kč
- cena trubky prům. 160: 124,- Kč/m, cena trubky prům. 125: 78,- Kč/m
- Václav Kohl – zemní práce Suchý Důl: tel. 606 556 295 – výkopové práce – ceny dohodou individ.
- Libor Fridrich – práce malým bagrem: tel. 602 531 460.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 7. 2014 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.063 obyvatel. V průběhu července – se přihlásil
1 občan
- odhlásilo se
7 občanů

Společenská kronika
V měsíci srpnu 2014 oslavil významné životní jubileum náš spoluobčan pan Stanislav Jirásek z
Nízké Srbské – dožil se 85 let.. Oslavenci přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
života.

Honební společenstvo – pozvánka
Myslivecký spolek Machov zve členy Honebního společenstva (majitele pozemků) na společné
posezení s občerstvením, které se koná v sobotu 6. září 2014 od 16 hod. v hasičské zbrojnici v Nízké
Srbské.

3. Stomatologická pohotovost v září 2014
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci září 2014 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
6. - 7.9.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491543844
13. - 14.9.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
20 .- 21.9.
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
603 479 084
27 .- 28.9.
MUDr. Neoralová, Teplice n.M.
491 581 394

4. Kulturní a sportovní akce
Srpen: 29.8. – koncert v kostele sv. Václava v Machově: Adam Viktora – varhany,
Gabriela Eibenová – zpěv – koncert v rámci Českého varhanního festivalu, 19 hod.
Září: 6.9. - Borský pohár ve skoku na lyžích a severské kombinaci žactva – BKL Machov
6.9. - Strašidelný klášter – klášter Police n. Met. od 19 hod.
6.9. - Dunění rockových tamtamů – festival Suchý Důl
20.9. - koncert skupiny Bohadlo Band – Kolárovo divadlo Police v 19 hod.
27.9. - Sluncekros – závody v běhu na Bischofsteinu
27.9. - Garden party v Polici n. Met. - pořádá PoKuS o.s. Police
27.9. - Suchodolské posvícení, taneční zábava, hasičská soutěž
28.9. - Běh na Hejšovinu – závod Čekého poháru v bězích do vrchu – náměstí Machov

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 30. 7. 2014 se uskutečnilo 5. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v letošním
roce. Na programu jednání byly následující záležitosti:
- rozpočtové opatření č. 2/2014
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace od OPŽP
- Smlouva o poskytnutí podpory od SFŽP ČR
- Zástavní smlouva k zajištění pohledávek dle smlouvy o podpoře ze SFŽP ČR
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou POHL cz, a.s. na budování kanalizace
- Smlouva o dílo na zhotovení veřejných částí kanalizačních přípojek s firmou POHL cz, a.s.
- návrh Smlouvy o vzájemné součinnosti při výstavbě kanalizace s majiteli nemovitostí
- návrh Dohody o provádění záchranného archeologického průzkumu při budování kanalizace
- informace o postupu budování kanalizace v obci,
- záměr prodeje části pozemku p.č. 829/12 v k.ú. Machov
- záměr změny podmínek pronájmu nebytových prostor (prodejna prům. zboží) v NS Machov
- schválení záměru obnovy vybavení sálu OD – nákupu 120 ks židlí a další.

6. Koncert v kostele sv. Václava v Machově
Městys Machov s laskavým svolením Římskokatolické farnosti
uvádí
v rámci projektu „Český varhanní festival 2014“

Adama VIKTORU – varhany
a
Gabrielu EIBENOVOU - soprán
Machov – kostel sv. Václava
v pátek 29. srpna 2014 v 19,00 hod.
Adam Viktora: Varhaník, dirigent a hráč na harmonium Adam Viktora vystupuje na hudebních
festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí
jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává pro
evropské rozhlasové a televizní stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám
usilujících o jejich záchranu a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem ojedinělého projektu
Český varhanní festival. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a hudební teorii na
Konzervatoři v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští barokní sólisté,
s nimiž uskutečnil bezpočet novodobých koncertních a nahrávacích premiér evropského barokního
repertoáru a s nimiž se stal také v posledních letech nejvýraznějším reprezentantem procesu
znovuobjevování díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky.
Gabriela Eibenová: Sopranistka Gabriela Eibenová absolvovala Pražskou Konzervatoř, soukromě
studovala u Libuše Tomiškové a Magdaleny Hajóssyové v Praze a u Julie Kennard na Royal Academy
of Music v Londýně. Ke staré hudbě ji přivedl anglický tenorista a pedagog James Griffett. Věnuje se
především koncertní činnosti, je často zvána jako sólistka mezinárodních souborů staré hudby.
Koncertovala na evropských festivalech Pražské Jaro, Musica Antiqua Brugy, Tage Alter Musik
Herne a mnoha dalších. V roce 2000 spoluzaložila vokálně-instrumentální soubor specializující se na
starou hudbu, Ensemble Inégal, s nímž úspěšně nahrává a koncertuje na českých i zahraničních
pódiích. Vedle svých aktivit na poli staré hudby se věnuje také písňové tvorbě, soudobé hudbě,
koncertní činnosti se symfonickými tělesy (Česká Filharmonie, Südwestfunk Freiburg, Pražský
komorní orchestr) a divadelní práci (Státní opera Praha, Opera v Plzni, Liberci, pražské Divadlo
Archa). Realizovala bezpočet nahrávek pro Český rozhlas, podílela se na 20 CD nahrávkách, zpívala
téměř ve všech evropských státech, Izraeli a Japonsku.

Oba dva interpreti vystoupili v Machově již v roce 2012 se souborem Pražští barokní sólisté,
koncert měl mezi posluchači veliký ohlas.

Srdečně zveme všechny příznivce barokní hudby na tento výjimečný koncert.
Vstupné dobrovolné.

Přihlášky: písemně na adresu : Jirásek Stanislav, 549 63 Machov 131, e-mail: jirasek@wo.cz
- došlé nejpozději do 31.8.2014
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

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

Borský klub lyžařů děkuje za úspěšné zvládnutí závodu horských kol MTB Stolové hory 2014
Městysu Machov, ZŠ Machov, dobrovolníkům z řad BKL a chalupářům, dobrovolným hasičům ze
Lhoty a z Bělého. Vážíme si Vaší pomoci.
BKL Machov

10. Doručování poštovních zásilek v Machově
Vážení adresáti poštovních zásilek,
pro správné doručování musí být poštovní adresa na zásilce uvedena tak přesně, aby nevznikly
pochybnosti, kde a komu má pošta zásilku dodat.
Pod jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby se v adrese uvádí název ulice,
nebo ve Vašem případě části obce – tedy Machov, Nízká Srbská, Machovská Lhota, Bělý nebo
Řeřišný a číslo popisné. Na poslední řádek se uvádí PSČ a místo dodání – 549 63 Machov.
Jedině psaním správné adresy a řádným označením domů, a pokud možno i poštovních schránek,
tak společně předejdeme problémům s doručováním zásilek.

Pro žádnou část městyse Machov už neplatí uvádění pošty Hronov v adrese –
uvádějte vždy poštu 549 63 Machov i pro Machovskou Lhotu či Bělý.
Česká pošta, s.p.

11. Rescue camp 2014
Dne 26.7.-9.8.2014 se poblíž Vaší obce uskutečnil hasičsko-záchranářský tábor s názvem Rescue
camp. Rádi bychom Vás seznámili s průběhem a účelem tohoto počinu. Udál se již třetí ročník a jako
každý rok se první čtyři dny děti vzdělávaly a připravovaly na „ostré výjezdy“. Příprava spočívá v
celodenních přednáškách, ukázkách a zkoušení technik první pomoci a hašení. Když se vše naučí,
poslechnou a vyzkouší, začíná týden plný záchranářských a hasičských zásahů. Vše je pod vedením
zkušených instruktorů, hasičů a záchranářů, kteří důsledně dohlíží na bezpečnost všech akcí,
účastníků, ale i přihlížejících „fanoušků“. Veškeré akce jsou simulované a to právě proto, aby si děti
vyzkoušely, jak fungují ve chvílích největšího stresu, právě když jde o život. Velitel Rescue campu
Jarda Čmelík vždy na konci každého ročníku povídá: „Tyto děti jsou schopné zachránit život, protože
se nebojí a vědí, co dělat. To je k nezaplacení. Vychováváme generaci, která se nebojí pomáhat
kolemjdoucím, ale i kamarádům a známým.“ Aby si tyto simulované akce mohly zažít se vším všudy
je potřeba občas zahoukat, udělat rozruch, zkrátka vyvolat stresovou situaci, která pomůže vžít se
všem do daného okamžiku. Víme, že to s námi nemáte lehké a rádi bychom Vám jménem vedení
a všech účastníků Recue campu chtěli poděkovat za Vaší trpělivost ve chvílích, kdy jste museli
poslouchat opakované houkání sanitky, nebo rozverný hovor dětí. Mockrát děkujeme městysu Machov
za zapůjčení prostor v hasičské zbrojnici a vůbec nejvíc za Vaší trpělivost při našem počínání. Těšíme
se na další ročník a také na Vaší náklonnost a pochopení v dalších letech.
S přáním pevného zdraví: vedení Rescue campu

12. Proč je důležitá recyklace
Recyklace nahrazuje ubývající zdroje surovin
Zásoby nerostných surovin na celém světě neustále klesají. Dnes už navíc nejde jen o uhlí nebo
železnou rudu. Moderní výrobky, především elektronika, se například neobejdou bez kovů vzácných
zemin.
Ty patří mezi vůbec nejdražší materiály, které se využívají při výrobě spotřebičů. Jsou zhruba 200 krát
dražší než zlato, jejich zdroje jsou přitom velmi omezené co do množství i lokalit výskytu. Jejich
naleziště se z velké části soustřeďují například v Číně. Ta ale – stejně jako další země s prudce se
rozvíjejícími ekonomikami – stále výrazněji omezuje export těchto surovin. Důvod je prostý – začala
je využívat sama.
Typickým představitelem spotřebičů, jejichž výroba se bez těchto vzácných kovů neobejde, jsou
telefony. Mezi prvky, které z nich dělají to, čím jsou - lehké přístroje s věrným zobrazováním a
kvalitním zvukem - patří Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Europium, Gadolinium,
Terbium a Dysprosium.
Urban mining čili městská těžba
Evropská unie klade stále větší důraz na důslednou recyklaci elektrospotřebičů po skončení jejich
životnosti. Hovoří se o „urban mining“, tedy „městské těžbě“. Nemůžeme si zkrátka dovolit nechat
všechny cenné a opakovaně použitelné suroviny zahálet ve spotřebičích odstavených ve sklepech a
garážích nebo vyvezených na skládky. Je třeba z nich tyto suroviny dostat zpět a vrátit je do výroby.
Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, umožňují efektivně separovat
jednotlivé materiály, z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu jich pak lze využít jako
druhotné suroviny.
Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další materiály. Opakovaně je tak možné využít téměř
90 procent hmotnosti spotřebičů, které definitivně dosloužily.
Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se ve velké míře vyskytují ve zpětném odběru, je
třeba populární mikrovlnka.
Největší podíl materiálů používaných při její výrobě tvoří železo. Na celkové hmotnosti přístroje se
železné komponenty podílejí téměř 57 %. Významnější podíl pak má ještě sklo (16 %) a plasty (12 %)
Recyklace není výdělečný byznys
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí neznečistí různé škodliviny, které jsou ve
spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva, nejtypičtějším příkladem jsou patrně
freony používané dříve v chladicích zařízeních.
To vše má ale jeden háček: zpracování, které zohledňuje všechny tyto požadavky, není výdělečnou
činností. Celý systém zpětného odběru a recyklace starých spotřebičů může fungovat jedině díky
financování zodpovědnými výrobci, kteří se sdružili v kolektivních systémech, jako je
ELEKTROWIN.
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