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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a už je za námi polovina roku 2015. Pro mnohé začíná ta nejpříjemnější část
roku – dětem a studentům začínají prázdniny, řada z vás zamíří na zaslouženou dovolenou, nebo se
bude věnovat různým letním aktivitám. Pro městys Machov však letos toto období bude mimořádně
náročné, neboť se rychle blíží termín dokončení jedné z největších investičních akcí posledních let,
kterou je dostavba kanalizace v obci. Vzhledem k tomu, že stavba kanalizačních stok by měla být
hotova do konce července, se jedná o nelehký úkol. Čeká nás ještě vybudování kanalizace po
Machovské Lhotě v úseku od Kujínků po Rückerovy, v Machově v úseku od tělocvičny směrem
k Vovsovým, v Nízké Srbské od Macurových okolo Pfeiferových přes křižovatku až k potoku (uličkou
kolem hospody). Dále zbývá vybudovat dvě kratší stoky v lokalitě „Na Kopci“, stoku za bývalým
hotelem Bor a odkanalizování nemovitostí v Zákopanici. Rovněž nejsou dokončeny práce na
elektroinstalaci čerpacích stanic a vystrojení těchto stanic čerpadly. Na měsíc srpen se pak počítá
s úpravami komunikací a hlavně s jejich asfaltováním. Konečný termín ukončení celé akce v závěru
srpna je zatím dle sdělení SFŽP ČR definitivní a nelze ho z žádného důvodu posunout. Jsme si vědomi
toho, že stavba působí řadě občanů těžkosti a různá omezení, ale chtěl bych znovu poprosit o trpělivost
a velkou míru tolerance – vždyť nám to všem do budoucna přinese zlepšení životních podmínek
v obci. Kromě odkanalizování převážné většiny nemovitostí (a tím i čistšího potoka) je určitě velkým
přínosem také rekonstrukce vodovodního řadu po Machovské Lhotě, kterou se podařilo dohodnout
s VaKem Náchod. A pokud dotáhneme do úspěšného konce jednání s Královéhradeckým krajem
a potažmo se Správou a údržbou silnic, budeme mít krajskou silnici ve Lhotě i některé úseky místních
komunikaci nově vyasfaltované.
Dílčí komplikace při výstavbě kanalizace i při organizaci dopravy v Machovské Lhotě nám
zřejmě bude působit zahájení investiční akce Správy a údržby silnic – rekonstrukce 60 metrů opěrné
zdi potoka v úseku od mostu u Rückerových směrem k Polsku. Termín zahájení této akce jsme
bohužel nemohli ovlivnit a souběh takových dvou stavebních akcí není zrovna ideální. Jedinou
výhodou je snad skutečnost, že asfaltování silnice proběhne po výstavbě kanalizace i po opravě opěrné
zdi najednou.
Další problematickou záležitostí, kterou se zastupitelstvo průběžně zabývalo, je obsazení
restaurace Obecní dům novým nájemcem. V průběhu června proběhlo několik jednání s přihlášenými
zájemci a na pracovním jednání zastupitelstva v pondělí 15. 6. bylo definitivně rozhodnuto, že novým
provozovatelem restaurace budou paní Rathouská s panem Vašíčkem z Hronova. V současné době
probíhají opravy omítek skladových prostor a další úpravy interiéru a čeká nás malování celé
restaurace. Společným zájmem městyse i nových nájemců je samozřejmě zahájit opětovný provoz
co nejdříve – s otevřením restaurace se počítá v pátek 3. července.
Dále bych se chtěl zmínit o jedné méně příjemné záležitosti, kterou je chování některých našich
spoluobčanů v souvislosti s likvidací odpadů. Bohužel i přes opakované výzvy dochází k naplňování
kontejnerů u hřbitovů různými druhy odpadu, které tam nepatří. Kontejnery jsou určeny pouze pro
odpad ze hřbitovů a nikoliv k likvidaci nábytku, televizorů, plastů či posečené trávy ze zahrádek.
Pohodlnost některých občanů a nerespektování pravidel má nyní bohužel za následek to, že každý
další vývoz kontejneru od hřbitova nám byl zdražen o 1.700,- Kč právě z důvodu, že při kontrole
uložení na skládku byly zjištěny výše uvedené druhy odpadů (televize, nábytek, tráva…) a odpad tak
byl klasifikován v úplně jiné kategorii, než kterou deklarujeme jako hřbitovní odpad. Městys vytváří
pro své občany co nejlepší podmínky pro třídění a likvidaci jednotlivých druhů odpadu a pouze
nekázeň některých z nás pak má za následek zdražování celého systému, což ve svém důsledku může
vést ke zdražení ročního poplatku za likvidaci odpadů, který se vypočítává zpětně z nákladů minulého
roku. Až tedy příště dojde ke zvýšení poplatku ze současných 550,- Kč, jednou z příčin bude právě
nedisciplinovanost některých našich spoluobčanů.
V průběhu června jsme se dozvěděli, že do Machova již nebude dojíždět pojízdná prodejna ovoce
a zeleniny z Dolan – důvodem je bohužel úmrtí provozovatele prodejny. Pokud se situace změní
a najde se jiný provozovatel této služby, budeme vás informovat.
Závěrem vám všem přeji hezké prožití letních týdnů, mnoho příjemných zážitků a načerpání co
nejvíce sil a energie pro dny, kdy sluníčka a tepla nebude tolik. A pokud jste milovníky dobré hudby,

zvu vás na koncert v kostele sv. Václava v Machově, kde v sobotu 25. července od 18 hod. vystoupí
kytarista Vojtěch Vrtiška a syn našeho machovského rodáka Jirky Kubečka z Kopce, houslista Jiří
Kubeček ml. Na koncertu zazní skladby autorů od období baroka až po dvacáté století.
Zajímavá bude jistě i přednáška v restauraci U Lidmanů v Machovské Lhotě na téma 240. výročí
selských bouří na Policku zejména s ohledem na Lhotského rodáka Karla Dostála, jednoho
z takzvaných selských generálů. Doprovod obstarají Lhotské Zpívánky a country kapela Slaveňáci.
Uvedená akce se uskuteční v neděli 5. července od 14 hodin na sále restaurace.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 5. 2015 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.070 obyvatel. V průběhu května: - zemřel
1 občan,
- přihlásili se 2 občané,
- narodil se
1 občánek.

Společenská kronika
V měsíci červnu 2015 oslavily významné životní jubileum naše spoluobčanky:
- paní Libuše Bartoňová z Nízké Srbské se dožila 85 let,
- paní Amálie Prouzová z Nízké Srbské se dožila 80 let.
Oběma oslavenkyním přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Dovolená praktického lékaře v letošním roce
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům termíny čerpání dovolené v r. 2015:
7.7. – 24.7. - zastupuje v nutných případech MUDr. Zemanová v Hronově v areálu firmy Wikov
- telefon 491 482 810 (ve čtvrtek ordinace Hamra Náchod tel. 491 424 526)
17.8. – 18.8. – zastupuje MUDr. Prager, zdravotní středisko Hronov, tel. 491 483 307
19.8. – 21.8. – zastupuje MUDr. Krtičková, Hronov, Jiřího z Poděbrad 221, tel. 491 482 224.

Stolní kalendář Machova pro rok 2016
Upozorňujeme všechny občany, že pro příští rok se připravuje vydání stolního kalendáře
s historickými fotografiemi Machova a okolí. Kalendář je připravován ve spolupráci městyse Machov,
pana Jana Stillera a spisovatelky Evy Koudelkové. Vydání kalendáře, ve kterém budou fotografie Jana
Stillera doplněny texty paní Koudelkové, se předpokládá na přelomu srpna a září. Kalendář bude
k dispozici na úřadu městyse a na dalších prodejních místech v Machově i v okolních městech.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Ve středu 3. června se v Machovské Lhotě uskutečnilo 2. veřejné zasedání zastupitelstva
v letošním roce. Na programu jednání byly následující záležitosti:
- schválení novelizovaného povodňového plánu městyse Machov,
- informace o vývoji výběrového řízení na pronájem restaurace Obecní dům,
- schválení dodatku nájemní smlouvy s firmou Vodafone,
- příprava vydání stolního kalendáře,
- informace ze ZŠ a MŠ - uzavření MŠ o prázdninách,
- objednání přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015 u Krajského úřadu Král. kraje,
- informace o průběhu budování kanalizace v obci,
- návrh rozpočtového opatření č. 1/2015,
- schválení závěrečného účtu městyse za rok 2014,
- majetkové záležitosti (odkupy pozemků, bezúplatné převody pozemků, směny pozemků,
zřízení věcného břemene, prodej pozemku, pronájmy pozemků, revokace usnesení o darování
pozemku).

Ve dnech 11. 6. a 15. 6. se uskutečnily dvě pracovní porady starosty a zastupitelů. Na programu
jednání byly následující záležitosti:
- výběr nájemce restaurace Obecní dům,
- uspořádání koncertu barokní hudby v kostele sv. Václava,
- problematika kompostování bioodpadu v obci,
- informace starosty o záměru funkčního uspořádání úřadu městyse,
- informace o průběhu výstavby kanalizace v obci a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Červenec: 4.7. – Za poklady Broumovska – Kubelíkovo trio – kostel Vižňov v 18 hod.
4.7. – Folkové Ostrovy – folk a country festival v Bražci na Ostrovech (BG Cwrkot,
Marien, Bohadlo Band, Žalman a spol …..)
5.7. – přednáška o selském generálovi Karlu Dostálovi ze Lhoty – U Lidmanů ve 14 h.

6.-6.7. – Pivní slavnosti Velké Petrovice (hrají BTK, Kapky, The Apples, Kamion),
11.7. – Běh na Hvězdu
11.7. – Za poklady Broumovska – Nouzovský + Horák – kostel Šonov v 18 hod.
18.7. – Za poklady Broumovska – Svěcená + Mácha – kostel Martínkovice v 18 h.
25.7. – Koncert dua Vrtiška – Kubeček v kostele sv. Václava od 18 hod.
25.7. – Za poklady Broumovska – Stamicovo kvarteto – kostel Ruprechtice v 18 h.
31.7 –8.8. – Jiráskův Hronov

5. Stomatologická pohotovost v červenci 2015
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červenci 2015 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
4. 7.
5. 7.
6. 7.
11. - 12. 7.
18. - 19. 7.
25 .- 26. 7.

MUDr.. Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
MDDr. Houštěk, ZS Machov
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
MUDr. Kubec , ZS Police n.M.
MDDr. Houštěk, ZS Machov
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí

491 502 425
602 333 466
603 479 084
491 543 398
602 333 466
491 582 381

6. Poděkování hasičům z NS
Konečně nastal ten očekávaný den. 1. červen – Mezinárodní den dětí. Naše děti se na něho
již dlouho těšily. Věděly, že již tradičně půjdeme na návštěvu k hasičům do Nízké Srbské.
Děti si prohlédly hasičskou zbrojnici, hasičská auta s jejich vybavením, veškerou výstroj
a techniku, kterou hasiči používají. Pan Ivo Šulc seznámil děti i s kroužkem mladých hasičů.
S mlsnými jazýčky našich dětí hasiči také počítali a připravili pro děti malé pohoštění. Nejvíce se
však dětem líbilo stříkání z hadice s proudnicí na terč, chůze přes kladinu, hry s nafouknutými
balónky, vodní dělo a jízda v hasičských autech. Na závěr ještě každé z dětí dostalo pamětní list
a bonbóny.
Chtěli bychom proto touto cestou poděkovat dobrovolným hasičům z Nízké Srbské – jmenovitě
panu Ivu Šulcovi, Janu Koláčnému,Vašku Cvikýřovi a Martinu Cvikýřovi, za pěkné dopoledne. Jsme
velice rádi, že to pro naše děti z MŠ dělají a že tato možnost tady v obci pro nás je. Ještě jednou
děkujeme a těšíme se už na další setkání.
Paní učitelky a děti z MŠ Machov

7. Výsledky recyklace elektrospotřebičů odevzdaných v Machově
Loni občané v Machově odevzdali k recyklaci 80 televizí, 29 monitorů a 917,58 kg drobného
elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů,
ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky
environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 80 televizí, 29 monitorů a 917,58 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
38,72 MWh elektřiny, 1.897,42 litrů ropy, 169,66 m3 vody a 1,49 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 8,51 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 33,57 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

8. Inzerce

9. Přednáška – Selské bouře na Policku

10. Koncert dua Vrtiška – Kubeček

11. Inzerce

12. Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí
před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné
zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit
nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %.
Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový
kolektivní systém EKOLAMP, která tyto služby zajišťuje i pro naši obec. Obyvatelé našeho městyse
mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném místě, které městys Machov
provozuje ve skladu nákupního střediska – Machov č.p.13 (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 ostat
ní dny
od 8°° do 12°° hodin. Sb ěrné 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.

Další možností je odevzdat nefunkční zářivky v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich
pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se
mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou
vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové
výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo více než 6 milionů zářivek a výbojek. To
představuje 30 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále téměř 60
% českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete
pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

13. Otevření restaurace Obecní dům
Noví nájemci restaurace Obecní dům v Machově paní Rathouská s panem Vašíčkem oznamují
široké veřejnosti, že zahájení provozu je připraveno na pátek 3. července od 11 hodin. Bude
připraveno minimálně jedno hotové jídlo a polévka. Pokud jde o pivo, bude se čepovat Kozel 11°
a Gambrinus 10°. Přijďte podpořit opětovný „rozjezd“ restaurace.
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