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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem se s vámi musím podělit o jednu pozitivní zprávu, týkající se historické problematiky
výstavby kanalizace a ČOV. Po dlouhých 18 letech dochází ke zrušení zástavního práva na veškeré
obecní lesy, které byly zastaveny Státnímu fondu životního prostředí ČR ve spojitosti s dluhem
městyse Machov vůči tomuto orgánu. Po dlouhých a složitých jednáních tak bylo dosaženo dalšího
postupného kroku při ukončení výše uvedené investiční akce, jež byla zahájena právě před osmnácti
lety a dodnes není vypořádána s příslušnými státními orgány ani s dodavatelem prací. Nyní ještě zbývá
ve vztahu k SFŽP ČR dotáhnout do konce jednání o podpisu Závěrečného vyhodnocení akce, čímž by
stavba ČOV a kanalizace byla definitivně administrativně ukončena. Věřím, že i tento poslední krok
se nám podaří dojednat a Machovu se zase bude lépe dýchat bez těchto historicky vzniklých právních
a ekonomických nejistot.
V pondělí 23. března zastupitelstvo na svém prvním letošním zasedání schválilo mimo jiné
rozpočet městyse pro letošní rok. Práce na jeho sestavení byly docela náročné zejména z pohledu
zajištění dostatečného množství finančních prostředků na probíhající výstavbu kanalizace
po Machovské Lhotě a v dalších částech obce. Vzhledem k finanční náročnosti výstavby kanalizace
a k předpokládanému čerpání určitého objemu finančních prostředků na opravy místních komunikací
po výstavbě kanalizace letos nepočítáme se zahájením žádných dalších investičních akcí.
Celý projekt kanalizace je momentálně rozpočtován na přibližně 51 milionů korun, přičemž
dotace z Evropské unie i z národních zdrojů by měla činit kolem 30 mil. Kč, zbytek prostředků
bychom měli uhradit z vlastních zdrojů, tzn. z našich bankovních účtů, či si ho půjčit. Dokončení celé
akce je plánováno na září 2015. Momentálně probíhají práce zároveň na třech místech. Buduje se
hlavní stoka J od odbočky na Řeřišný směrem k Machovské Lhotě, zatím stále za potokem. Potok
bude podkopán na úrovni domu Kujínkových a pak bude již stavba této stoky pokračovat v hlavní
silnici. Zároveň byly zahájeny práce na budování stoky od mostu u Hubkových po hlavní silnici
směrem k restauraci u Lidmanů. V této části se podařilo dojednat s firmou VaK Náchod zároveň
i rekonstrukci vodovodního řadu. Nyní to přinese obyvatelům Lhoty částečná omezení, ať už jde
o problémy s přístupem ke svým nemovitostem, či s přerušením dodávek pitné vody, ale předejde se
tak budoucím možným problémům zejména s poruchovostí historického vodovodního řadu. Třetí
momentálně budovaná stoka je po trase od Strakových po místní komunikaci směrem k Rotterovým.
Zde je největším oříškem umístění přečerpávací šachty do poměrně velké hloubky.
Kromě budování kanalizace probíhají průběžně i terénní úpravy okolo obnovené hřbitovní zdi
římskokatolického hřbitova a rozbíhají se úklidové práce po zimní údržbě komunikací. Krajskou
komunikaci bude uklízet její správce – SUS Náchod, místní komunikace pak naše technická četa
s využitím techniky pana Kohla ze Suchého Dolu. Rovněž byl objednán pravidelný jarní 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 tradičně zabezpečí ve dnech 13. – 19. 4. sběr starého papíru, který můžete
ukládat jako každý rok u vchodu do sboru CČSH.
V průběhu března bylo dokončeno přezkoumání hospodaření městyse Machov za rok 2014.
Přezkoumání provedli pracovníci oddělení kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Nejprve dne 2. března prověřili účetnictví obce, hospodaření s majetkem, dodržování různých zákonů
a vyhlášek. V další části auditu 16. března byly přezkoumány procesy výběrových řízení podle zákona
o veřejných zakázkách. Může nás těšit, že kontrola hospodaření obce a vedení s tím souvisejících
agend dopadla bez připomínek. Poděkování v tomto směru patří nejen účetní, ale všem zaměstnancům
úřadu, kteří s hospodařením městyse a příslušnými evidencemi přicházejí do styku. Závěrečný výrok
z přezkoumání celoročního hospodaření městyse zní „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Pokud jde o tradiční jarní divadelní představení v Machově, rád bych vás všechny pozval
na komedii „Kdo je tady ředitel?“, kterou nastudovali a v Obecním domě v Machově sehrají ochotníci
z divadelního souboru Kolár z Police nad Metují. Svoje umění předvede soubor v neděli 19. dubna
v 17 hodin. Věřím, že představení bude mít minimálně stejný úspěch, jako měla představení jiných
ochotnických souborů v minulých letech. Bližší informace k této kulturní pozvánce naleznete v další
části Machovského zpravodaje.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 28. 2. 2015 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.074 obyvatel. V průběhu února – se narodil
1 občánek
se odhlásil
1 občan
se přihlásilo
6 občanů.

Společenská kronika
V měsíci březnu slaví svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
paní Marie Rösnerová z Bělého
85 let
paní Věra Krtičková z Machova
80 let
pan Břetislav Ševců z Nízké Srbské
85 let
Přejeme všem oslavencům hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

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 nejlépe na termín 17.-18. 4., případně individuálně na jiný
termín na telefonním čísle 724 926 819.

Sběr železného šrotu v Machově
Oznamujeme všem majitelům nemovitostí v Machově, že ve dnech 18. – 19. dubna proběhne
v obci sběr železného šrotu. V sobotu 18. 4. by měli šrot svážet fotbalisté po Machově a zároveň hasiči
po Nízké Srbské, v neděli 19. 4. pak lhotští hasiči po Lhotě a případné neodvezené zbytky šrotu
po celé obci.

Schůze honebního společenstva Machov
Zveme všechny členy Honebního společenstva Machov na společné posezení s občerstvením a
hudbou. Akce se koná v hostinci „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě v sobotu 28. března od 17°° hod.
Za Honební společenstvo Machov a Myslivecké sdružení Machov - B.Plný a P.Zima

3. Stomatologická pohotovost v dubnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci dubnu 2015 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
4. 4.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
491 524334
5.- 6.4.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
11.-12.4.
MUDr. Kopecký, 17.listopadu, Police n.M. 602 304 594
18.-19.4.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
25.-26.4.
Bc. Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
491 502 425

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 2. 3. proběhla pracovní porada starosty se zastupiteli a dne 23. 3. se uskutečnilo první letošní
veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v roce 2015. Na programu bylo mimo jiné projednání
těchto bodů:
- účetní závěrka městyse za rok 2014,
- účetní závěrka ZŠ a MŠ Machov za rok 2014,
- návrh rozpočtu městyse na rok 2015,

- návrh převodu hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Machov do rezervního fondu a fondu odměn,
- schválení kroniky obce za rok 2014,
- informace o průběhu výstavby kanalizace v obci,
- příprava výzvy na pronájem restaurace Obecní dům,
- Obecně závazná vyhláška městyse č. 1/2015 o stanovení systému nakládání s odpady,
- schválení finančního příspěvku Nadačnímu fondu Hospital Broumov,
- návrh rozpočtu sociálního fondu úřadu městyse,
- schválení cenové nabídky ERV Jaroměř – zpracování žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace,
- podání žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV Machov,
- žádost vůči Úřadu práce o zřízení pracovního místa na veřejně prospěšné práce,
- výpovědi nájemních smluv na nebytové prostory,
- dodatek smlouvy s Knihovnou města Police nad Metují,
- smlouva darovací – Hospic Anežky České Červený Kostelec,
- nákup zbývající části nových židlí pro sál OD Machov,
- majetkové záležitosti – darovací smlouvy, směna pozemků, prodej pozemků ….,
- požadavek Lesů ČR na trvalou údržbu hráze a okolí rybníka v Bělém,
- přihláška městyse Machov do Svazu cestovního ruchu Branka,
- informace z porady starostů okresu Náchod, z jednání Valné hromady DSO Lesy Policka,
- informace z jednání Společnosti pro destinační management Broumovsko,
- výsledek auditu hospodaření městyse v roce 2014,
- informace z jednání s vedením VaK Náchod (rekonstrukce vodovodu ve Lhotě, nabídka služeb
VaKu) a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Duben: 9.-12.4. – Jeden svět – festival dokumentárních filmů – kino Police n. Met.
10.4. – Please The Trees – koncert – Kolárovo divadlo Police n.M., 21 hod.
18.4. – Klára a Bára – divadlo (Chýlková+Holubová), Police n.M., 19 hod.
19.4. – Kdo je tady ředitel – divadlo, Obecní dům Machov v 17 hod., DS Police n.M.
25.-26.4. – Den otevřených dveří opravené části kláštera v Broumově
26.4. – Tři holky jako květ – Jirás. divadlo Hronov v 19 hod., Divadlo na Fidlovačce
29.4. – Robert Balzar Trio – kreslírna kláštera Broumov v 19 hod.
30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – pořádá SDH Nízká Srbská od 18 hod.
na hřišti v N. Srbské, hudba, občerstvení

6. Výběrové řízení na pronájem restaurace Obecní dům Machov
Městys Machov ve smyslu §39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vyhlašuje

Výběrové řízení
na pronájem restaurace Obecní dům
Předmět pronájmu:
Prostory restaurace Obecní dům v přízemí budovy čp. 119 v Machově (na st.p.č. 106/2 a
106/3 v katastrálním území Machov) včetně vybavení vnitřním zařízením a inventářem.
Jedná se o nebytové prostory o celkové výměře 278 m2 sestávající z výčepu, jídelny, kuchyně
+ přípravny, skladu, sociálního zařízení pro personál a hosty, šatny, zádveří a vstupní chodby,
sklepních prostor a venkovní předzahrádky.
Předmětem pronájmu není kulturní sál Obecního domu.

Požadavky pronajímatele:
• zahájení provozu od 1. 6. 2015,
• nájemní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
• platba nájemného bude probíhat jedenkrát za měsíc, a to vždy do posledního dne
měsíce,
• pravidelná provozní doba min. 5 dnů v týdnu včetně So a Ne, maximální doba
dovolené 4 týdny ročně čerpaná v týdnech.
• nekuřácký provoz v celém prostoru, mimo venkovní předzahrádky,
• možnost bezplatného využití výčepu místními spolky při pořádání akcí na sále OD,
• vaření vlastních jídel v rozsahu 1-2 hotová jídla a jedné polévky denně, a to minimálně
v době oběda, a další minutková jídla v průběhu dne v běžném resp. minimálním
rozsahu
• nutnost zajištění vytápění restaurace mimo pracovní dobu úřadu obce (způsob
vytápění – kotel na dřevěná polena ze zásob městyse Machov).

Kvalifikační předpoklady účastníka (zájemce):
• minimálně roční praxi v oboru v předchozích 5 letech žadatel doloží čestným
prohlášením s uvedením referencí, kontaktů a délky praxe v měsících,
• uchazeč doloží kopii živnostenského listu, případně výpis z Obchodního rejstříku pro
danou činnost, případně registraci k DPH,
• uchazeč doloží před uzavřením smlouvy originál nebo kopii výpisu z Rejstříku trestů ne
starší 30 dnů ke dni podání.

Obsah nabídky:
• identifikace uchazeče, případně spolupracujících osob,
• podnikatelský záměr (koncept provozu stravovacího zařízení, otevírací doba,
dovolené, plánovaný počet zaměstnanců, marketing, předpokládaná nabídka 1 – 2
strany A4),
• nabízená výše nájemného v Kč (bez služeb a energií) bez DPH a vč. DPH,
• prokázání praxe, kopii oprávnění k podnikání, reference s kontakty,

Místo a termín pro zaslání nabídek:
Městys Machov
Machov 119
PSČ 54963
Tel.: 491 547 121
Email: m.kryl@machov-obec.cz
IČ: 00272809
Nabídky v zalepené obálce označené „Restaurace Obecní dům - neotevírat“ zasílejte
poštou nebo podávejte osobně do 17. dubna 2015.
Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny zastupitelstvem městyse Machov dvoukolově. Nejdříve bude
stanoven výběr 3 – 5 nejlepších nabídek, jejichž předkladatelé poté budou přizváni k
prezentaci na další zasedání (upřesněno bude dle počtu podaných nabídek).
Ve druhém kole po ústní prezentaci projektů před zastupiteli bude v tajném hodnocení
přiděleno jednotlivými zastupiteli bodové ohodnocení jednotlivých uchazečů (1 - 5 bodů). Po
veřejném sečtení přidělených bodů bude vyhlášeno pořadí uchazečů, kteří budou vyzváni k
podpisu smlouvy.

Informace pro účastníka (zájemce):
• prohlídku prostor lze zajistit po předchozí dohodě,
• kontaktní osoba zadavatele:
Ing. Miroslav Kryl, tel. 491547121, m.kryl@machov-obec.cz,
• zalepenou obálku s nabídkou označte výrazně v levém horním rohu nadpisem
“Restaurace Obecní dům- neotevírat“,
• účastník výběrového řízení (zájemce) předložením nabídky souhlasí s tím, aby veškeré
informace obsažené v jeho nabídce byly zveřejněny,
• vyhlašovatel/pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, případně
nevybrat žádného zájemce,
• veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese zájemce,
• písemné vyrozumění obdrží pouze vybraný zájemce,
• toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů.
Ing. Jiří Krtička, starosta městyse Machov

7. Kdo je tady ředitel? – divadelní představení v Machově 19.4.2015
Vážení příznivci kultury a zejména ochotnického divadla,
městys Machov pro Vás opět připravil tradiční jarní divadelní představení – tentokrát komedii
s názvem „ Kdo je tady ředitel ?“ v nastudování divadelního souboru Kolár z Police nad Metují.
Podle scénáře Larse von Triera divadelní adaptaci připravili Daniel Hrbek a Martina Kinská, režíruje
pan Jaroslav Souček.

Děj se odehrává v prostředí současné dánské IT firmy. Ředitelem a zároveň majitelem firmy je
Ravn, který to ovšem před svými kolegy skrývá a vydává se již deset let za pouhého řadového
zaměstnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak může svést na vymyšleného ředitele, kterého nikdo
nikdy neviděl. Teprve nyní, když chce firmu prodat „šílenému“ Islanďanovi Finnurovi, je nutné najít
někoho, kdo ředitele sehraje. A tak si najme neznámého a všemi podceňovaného herce Kristoffera,

který se role fiktivního ředitele rád ujme a jehož zapálení pro tuto roli roste s přibývajícími obtížnými
situacemi. Není totiž všechno tak jednoduché, jak se na začátku zdálo! Jednak se ukáže, že Ravn
namluvil každému ze zaměstnanců o řediteli něco jiného a navíc se na scéně objeví bývalá
Kristofferova manželka Amanda, nyní právní zástupkyně islandského kupce Finnura…

Představení se uskuteční v neděli 19. dubna 2015 v 17,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově.
Vstupné: 50,- Kč.
8. Rozpočet městyse Machov na rok 2015
Zastupitelstvo městyse Machov na svém veřejném zasedání dne 23. 3. 2015 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 a dále bankovním úvěrem a půjčkou od SFŽP ČR na stavbu
kanalizace. 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

2,350.000,50.000,240.000,351.000,2,300.000,5.009.000,680.000,10.980.000,-

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

615.000,14.000,3.000,2.000,6.500,35.000,15.000,60.200,750.700,-

lesní hospodářství
prodej propagačních materiálů (kalendáře, mapy …)
služby ČOV
pronájmy
EKOKOM – za třídění odpadů
služby správy
příjem z úroků na běžném účtu
příjem z vlastní činnosti celkem

267.157,3.000,1.000,463.500,216.000,20.000,15.000,985.657,-

kapitálové příjmy celkem – prodej pozemků

25.000,-

dotace ze státního rozpočtu (přenesená působnost státu)
investiční dotace ze SFŽP ČR (kanalizace)
investiční dotace se státního rozpočtu (kanalizace)
dotace celkem

302.400,817.166,13.891.824,15.011.390,-

příjmy městyse celkem pro rok 2015

27.752.747,- Kč

Financování :
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2014
Česká spořitelna – splátky úvěru v r. 2015
Půjčka SFŽP ČR – kanalizace – čerpání v r. 2015
Česká spořitelna – čerpání úvěru na kanalizaci v r. 2015

+ 5.158.497,- 710.000,+ 1.634.333,+ 7.000.000,-

financování celkem

+ 13.082.830,- Kč

Výdaje režijní:
lesní hospodářství
1.330,cestovní ruch
20.000,místní komunikace
1.386.082,čistírna odpadních vod
417.000,škola /neinvestiční příspěvek/
1.090.000,knihovna
31.237,kronika, památky, kultura
121.200,rozhlas
5.000,restaurace a sál
102.000,tělocvična a hřiště
315.000,tělovýchova, sportovní akce a zájmová činnost
135.000,zdravotnictví
33.000,bytové hospodářství
20.000,příspěvek Hospic Červený Kostelec
5.000,veřejné osvětlení
200.000,hřbitovy /hřbitovní zeď, oprava kontejnerů/
70.000,technické služby, správa majetku obce, územní rozvoj
1.470.160,odvoz odpadu
863.000,vzhled obcí a veřejná zeleň
96.000,povinná rezerva na případný krizový stav v obci
50.000,hasiči
263.800,činnost zastupitelských orgánů
886.904,činnost místní správy
2.110.740,/spotřeba energií, provoz budovy, počítačů, kopírek, opravy,
služby techniků, mzdy, dohody, příspěvky DSO Policko, SMS ČR,
poštovné, telefony, cestovné atd./
bankovní poplatky
25.000,převody vlastním fondům
60.200,pojištění majetku městyse
29.000,daň z příjmu právnických osob za obce
351.000,vratky části dotací
2.074,režijní náklady celkem
10.159.727,--

Výdaje investiční :
ČOV + kanalizace / úroky z úvěru,projekty,výstavba/
nákup nemovitostí /pozemky, lesy, budovy/
celkem investiční výdaje

27.265.850,410.000,27.675.850,-

kapitálové rezervy
rezerva Norex
Rezerva celkem:

806.603,2.193.397,3.000.000,-

Výdaje městyse celkem pro rok 2015

40.835.577,- Kč

9. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 11. dubna 2015 (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 !

10. Svoz velkoobjemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz velkoobjemných odpadů
Kdy :

v sobotu 25. dubna 2015

Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ................................8,00 – 8,20 hod.
- pod Hubkovými....................................... 8,25 – 8,45 hod.
Machov – proti Lokvencovým ……………………........ 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. ty, kteří
řádně platí poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je
svoz bezplatný !!!
- odpad nesmí obsahovat větší kovové součásti !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně,
ponechání odpadu na veřejném prostranství bez osobního dohledu je
nepřípustné a odpad nebude odvezen !!!!!!!!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!
Přineste nám svůj odpad! Chraňte naše životní prostředí!
: 494 629 050 fax:494 629 070

11. Kam s nefunkční zářivkou
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala
svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad,
kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice
na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od loňského roku se ale klasické wolframové
žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a
ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale
jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného
skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství
obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské
zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té
nové.

Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném místě, které
městys Machov provozuje ve skladu nákupního střediska (vchod z nákladové rampy). Sběrné
místo je přístupné po telefonické nebo osobní domluvě s odpovědným pracovníkem úřadu
v pracovních dnech – v pondělí a ve středu od 8°° do 12°° a od 13°° do 17°° hodin, v ostatní dny
od 8°° do 12°° hodin. Sběrné místo mohou využít všichni občané a dále také živnostníci
podnikající v katastru Machova, kteří mají s městysem uzavřenou řádnou smlouvu o nakládání
s komunálním odpadem. Obsluha sběrného místa od Vás úsporku 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 navíc plně hradí
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část
prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. Menší
nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba
elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP
dočtete na www.ekolamp.cz.

12. Inzerce
Hledám pečovatelku k seniorce v Machově od května 2015,
v době od 8 do 13 hodin.
Stáří 81 let, chůze v chodítku, částečně samostatná.
Tel.: 737 602 083

Nabídka služeb pro obyvatele
-

likvidace a odvoz kovového odpadu pro obyvatele, kteří nemají možnost jej odvézt
do sběrných dvorů a nechtějí odpad dlouhodobě doma uskladňovat;

-

provádění zemních prací – výkopy základů, bazénů, přípojek vodovodu, plynu,
kanalizací, úpravy terénu, převoz sypkých materiálů.
K tomu mám k dispozici minibagr, kolový nakladač, žábu, malý nákladní automobil 4x4,
vyklápěcí dumper 1,5 m3 a další techniku.

Kontakt: Libor Fridrich, Komenského nám. 384, Police n. Met.
Tel.: 724 033 755, mail: libor.fridrich@seznam.cz.

13. Volné pobíhání psů, pálení odpadu, škody působené motorkáři
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 mnoha živočichům, kteří při pálení odpadu přijdou o život.
Dalším nešvarem, který se v obci pravidelně opakuje s příchodem hezkých jarních dnů, je ježdění
na čtyřkolkách a terénních motocyklech ve volné přírodě – mimo veřejné komunikace. Bohužel
motorkáři vůbec nehledí na to, že jezdí po soukromých loukách či v lese a ničí tak cizí majetek a plaší
lesní zvěř. Rovněž toto chování je trestně postižitelné, ať už s ohledem na občanský zákoník, či na
zákony ochrany přírody.
Prosíme Vás proto, buďte ke svým spoluobčanům i k přírodě ohleduplnější a dodržujte tato
elementární ustanovení obecně závazných předpisů.
Úřad městyse Machov

14. Poděkování – sběr plastových víček
Vážení spoluobčané, chceme vám tímto poděkovat za sběr plastových víček. Pro nás není
problém víčko z lahve odšroubovat – stejně končí ve sběru na plasty – a mnoha postiženým dětem to
pomůže, buď na léky či na další léčení.
Teď sbíráme pro Jarouška z Bolehoště a už víme o další holčičce z Červeného Kostelce, která trpí
nemocí motýlích křídel. Proto dál budeme sbírat víčka. Nás to nic nestojí a jiným pomůžeme. Víčka
jsou uvnitř označena těmito symboly – PE.PP.PEHD.HDPE. Sběrné místo je při vchodu do prodejen
v nákupním středisku na náměstí v Machově (Rýgl, Tuček).
Ještě jednou vám všem patří dík.
Milena Řehůřková, Petra Haucková, Pavel Diviš
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