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1. Informace starosty
Vážení občané,
po mnoha měsících prací na projektu dobudování kanalizace v Machově (včetně rekonstrukce
vodovodního řadu na mnoha úsecích) dospěla stavba téměř k závěru. V uplynulém měsíci byly již
vyasfaltovány některé místní komunikace (okolo kostela v Machově, okolo zvoničky v Machovské
Lhotě, překopy ….). Zbývá dobudovat kanalizační stoku v oblasti křižovatky v Nízké Srbské a několik
veřejných částí přípojek. Postupně budou probíhat přípravné práce na asfaltování krajské komunikace,
které by se mělo uskutečnit v termínu od 14. do 18. září. V souvislosti s touto částí projektu probíhala
v uplynulých týdnech složitá jednání s Královéhradeckým krajem, SÚS Hradec Králové, SFŽP ČR
i firmou Strabag s cílem zajistit asfaltování celé šíře komunikace a ne jen jednoho jízdního pruhu, jak
bylo vyprojektováno pro akci dobudování kanalizace v obci. Nakonec se podařilo získat podporu
různých orgánů a druhý jízdní pruh bude vyasfaltován z rozpočtu SÚS a ne z rozpočtu městyse, jak
nám to reálně hrozilo. Jedná se o objem prací v hodnotě cca 1,8 mil. Kč, což by náš rozpočet značně
zatížilo. Dále ještě v letošním roce proběhne stavba kanalizační stoky E10 od Andresových směrem ke
stavebním parcelám „Na Záduší“. Na tuto akci proběhlo samostatné výběrové řízení a ze tří
přihlášených firem nabídla nejlepší podmínky firma Stavba Dudek.
Se zprovozněním páteřní kanalizace tak nastala doba i pro připojování jednotlivých nemovitostí –
řada domů byla napojena již v průběhu budování kanalizace, ostatní mohou své soukromé části
přípojek realizovat až nyní. Proto znovu uvádím kontakty na některé z firem, na něž se můžete obrátit
se žádostí o výkopové a instalatérské práce:
- zástupci firmy Stavba Dudek, která prováděla výstavbu kanalizace:
p. Dudek – tel. 602 463 179, e-mail: stavbadudek@seznam.cz, p. Vojtíšek – tel. 777 738 880
- Stavby Pagač – výkopové práce, připojení na kanalizaci – tel. 737 327 367, 606 110 940
- Václav Kohl – zemní práce Suchý Důl: tel. 606 556 295 – výkopové práce
- Libor Fridrich – práce malým bagrem: tel. 602 531 460.
Z dalších záležitostí mimo kanalizaci bych chtěl zmínit jeden velký úspěch Sdružení místních
samospráv ČR, jehož je Machov členem. Po dlouhých a složitých politických jednáních na mnoha
úrovních se podařilo dosáhnout vydání nařízení vlády ČR, ve kterém se stanoví počet povinně
provozovaných pošt na území ČR na 3200. Pro řadu obcí (včetně Machova) to v podstatě znamená
jistotu, že stávající poštovní úřady budou fungovat dál a nemusí se obávat jejich zrušení a tím dalšího
omezení služeb pro obyvatele venkova.
Pokud jde o kulturu a sport v obci, nadcházející měsíc září bude bohatý na různé akce. Ze
sportovních akcí bych zmínil Borský pohár 2015, podzimní zápasy místních fotbalistů či tradiční Běh
na Hejšovinu. Zajímavou společensko-kulturní akcí bude jistě Setkání rodáků a přátel Machovské
Lhoty a za zmínku také stojí dvě akce připravované nájemcem restaurace Obecní dům – diskotéka pro
mladší a vystoupení dua Piňakoláda pro starší generaci. Více se dozvíte v dnešním zpravodaji či na
plakátovacích plochách v obci.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 7. 2015 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.070 obyvatel. V průběhu července – se odhlásili
4 občané
- zemřeli
2 občané
- narodili se
2 občánci.

Společenská kronika
V měsíci srpnu 2015 oslavil významné životní jubileum náš spoluobčan pan Luboš Šebesta
z Nízké Srbské – dožil se 80 let.. Oslavenci přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších
let života.
Dne 8. srpna se uskutečnil v Machově svatební obřad – na louce na Osvěčimi vstoupili do
svazku manželského pan Miloš Hubka a slečna Michaela Horáčková. Novomanželům přejeme
hodně štěstí, zdraví a lásky na společné cestě životem.

Stolní kalendář Machova pro rok 2016 v prodeji
Upozorňujeme všechny občany, že stolní kalendář s historickými fotografiemi Machova a okolí
je již v prodeji na úřadu městyse, v potravinách Rýgl, u pana Maryšky (kadeřnictví + zmrzlina)
a v restauraci U Lidmanů. Kalendář byl připraven ve spolupráci městyse Machov, pana Jana Stillera
a spisovatelky Evy Koudelkové. Prodejní cena kalendáře je 100,- Kč.

3. Stomatologická pohotovost v září 2015
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci září 2015 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
5. - 6. 9.
MUDr. Kopecký, 17.listopadu 387, Police n.M.
602 304 594
12.-13. 9. MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
19.-20. 9. MUDr.. Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
491 502 425
26. 9.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
27. 9.
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
603 479 084
28. 9.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844

4. Kulturní a sportovní akce
Září: 3.9. – České objevy v zemi faraonů – přednáška v Pellyho domech v Polici n.M., 18 hod.
4.-6.9. – Regionální zahrádkářská výstava v Teplicích nad Metují + doprovod. program
5.9. – Dunění rockových tamtamů – Suchý Důl od 15 hod.
5.9. - Strašidelný klášter – klášter Police n. Met. od 19 hod. (akce pro všechny odvážné)
12.9. – Diskotéka na sále Obecního domu v Machově od 21 hod.
13.9. – Borský pohár 2015, pořádá BKL Machov v areálu pod Hůrkou
12.9. – Specialized Rallye Sudety – maratonský závod horských kol – start v Teplicích
12.9. – Trhy a odpoledne s burčákem v klášteře Broumov (trhy od 8,30 hod.)
24.9. – František Nedvěd s kapelou Tiebreak – Hronov od 19 hod.,
25.9. – Piňakoláda – vystoupení populární dvojice zpěvaček z TV NOE – od 18 hod.
na sále Obecního domu v Machově
26.9. – Sraz Lhoťáků v hospodě „U Lidmanů“, od 14 hod.
27.9. - Běh na Hejšovinu – závod Čekého poháru v bězích do vrchu – náměstí Machov

5. Nefunkční zářivky sbírá Ekolamp
Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné popelnice
na směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují i malé množství
nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce.

Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších
koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je v úsporných zářivkách
obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít
v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé
plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako
technický materiál, nebo dokonce pro výrobu nových zářivek. Znovu je tak možné
pro další výrobu použít téměř 100 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.
Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě při nákupu nové. Úsporku nebo nefunkční
zářivku můžete také spolu s dalším elektroodpadem odevzdat 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 ji zdarma převezme a vloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se
nerozbila.
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice
funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného místa, plně
hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří
městys Machov finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných
odpadů.
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku podařilo recyklovat
6 milionů zářivek a výbojek. To představuje více než 30 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečistit
vodu o objemu 79 Brněnských či dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a přírodu
našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

6. Borský pohár 2015
BORSKÝ KLUB LYŽAŘŮ

MACHOV

pořádá

Borský pohár 2015 a ČP žáků a žákyň v severské kombinaci a KP ve skoku
Pořadatel:
Datum:
Místo:

BKL Machov
13. září 2015 - neděle
Machov, areál skokanských můstků Hůrka

Kategorie a disciplíny: skok a severská kombinace
Předžáci
2008 a ml.
K 6 metrů+ kros 0,5 km
žáci 9+10
2006-2007
K13 metrů+ kros 1 km – nová hmota
žáci 11+12
2004-2005
K19 metrů+ kros 2 km – nová hmota
žáci 13+14
2002-2003
K19 metrů+ kros 3 km – nová hmota
Podmínky účasti: mohou startovat včas přihlášení závodníci s platnou lékařskou prohlídkou ne starší 12 měsíců a
členskou kartou SLČR na rok 2015.
Přihlášky: písemně na adresu : Jirásek Stanislav, 549 63 Machov 131, e-mail: jirasek@wo.cz
- došlé nejpozději do 5.9.2015
Ubytování ani stravování nezajišťujeme.

Časový program :

9.00 – 9.30 prezentace u můstků
9.30 - porada vedoucích a trenérů v buňce
9.45 – soutěže ve skoku
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.

7. Sraz Lhoťáků 26.9.2015

8. Inzerce
Firma Kuchyně Hofman, s.r.o. přijme pracovníka na pozici montér vestavěných
kuchyňských linek, vestav. nábytku.
Požadujeme: řidičský průkaz skupiny B, časovou flexibilitu, samostatnost, manuální
zručnost, příjemné vystupování, trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, nekuřák
výhodou.
Nabízíme: pracovní poměr na dobu určitou (1 rok), s možností prodloužení na dobu
neurčitou, příspěvek na stravování, dobré platové ohodnocení.
V případě zájmu prosím o zaslání životopisu na email :
kuchyne.hofman@seznam.cz, bližší informace na tel. 604 986 920

9. Piňakoláda – Obecní dům Machov – 25.9.2015
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