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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání Zpravodaje jsem se poměrně rozsáhle věnoval problematice geologického
průzkumu výskytu břidlicového plynu s výhledem jeho těžby v našem regionu. Situace kolem této
problematiky se neustále vyvíjí, stranou nezůstávají ani sdělovací prostředky a tak někteří z vás jistě
zaznamenali diskuse a články v tisku, rozhlase i televizi. U nás v Machově jsme se rozhodli podpořit
nesouhlas s vyhlášeným průzkumným územím formou petice v souladu s petičním zákonem. Dne
9. února se sešlo v Broumově několik zástupců samosprávy a byl založen petiční výbor, který
naformuloval znění petice. Tuto petici jste měli možnost podepsat buď na našem úřadu městyse, nebo
v nákupním středisku. Jsem rád, že si řada z vás uvědomuje možné nebezpečí a svůj názor dala najevo
podpisem petice. K dnešnímu dni se jen v Machově sešlo více než 500 podpisů. Pokud bude takto
úspěšná petice i v ostatních 55 dotčených obcích a městech, jistě to bude pádný argument pro ministra
životního prostředí a jeho rozkladovou komisi, aby se problémem těžby břidlicových plynů podrobně
zabývali a nebrali na lehkou váhu ani veřejné mínění.

V uplynulých dnech jsme na úřadu městyse měli opravdu napilno – nezvykle brzo letos
proběhl audit hospodaření městyse za uplynulý rok. Auditorky Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje prověřili spoustu činností a dokumentů, účetnictví, hospodaření
s majetkem a dodržování různých zákonů a vyhlášek. Může nás těšit, že vše dopadlo bez
závažnějších připomínek, přestože uplynulý rok byl ve znamení velkých změn v účetnictví
a v řadě dalších agend. Poděkování v tomto směru patří hlavně zaměstnancům úřadu městyse,
kteří se se všemi změnami a nejasnostmi vyrovnali a dokázali udržet vysokou kvalitu
zpracování dat veškerých agend, které jsou úřadem zajišťovány.
Ke konci měsíce proběhlo v Polici nad Metují rovněž zasedání Valné hromady DSO
Lesy Policka. Tato profesní organizace hospodaří s obecními lesy pěti členských obcí –
Machova, Police nad Metují, Bukovice, Suchého Dolu a České Metuje. Výsledky uplynulého
roku opět prokázaly oprávněnost založení této organizace, zejména z pohledu společného
obchodu se dřevem či získávání dotačních prostředků na hospodaření v lesích. Celkově
skončilo hospodaření DSO za rok 2011 ziskem 1,27 mil. Kč. Machov vykázal v rámci této
částky zisk 323 tis. Kč. Potěšitelné je, že DSO získal na bonusech za společný obchod se
dřevem 184 tis. Kč a dotace ve výši 262 tis. Kč. Již nyní víme, že pro další období jsme pro
Machov prostřednictvím DSO získali další dotační prostředky na nákup techniky i na údržbu
lesní cesty ve Rzu v Nízké Srbské, realizace se předpokládá v následujících dvou letech.
Nyní na úřadu městyse finišují práce na tvorbě letošního rozpočtu pro městys. Výpočty
nejsou vůbec jednoduché, predikce ministerstva financí počítá s dalším poklesem sdílených
daní, které tvoří převážnou část rozpočtových příjmů každé obce. Obcím byl snížen podíl na
výběru DPH, daně z příjmů fyzických osob mají silně klesající tendenci a tak vše směřuje
bohužel k dalšímu omezování investic. Letos se počítá s poklesem přibližně o 5% proti
skutečnosti minulého roku. Zastupitelstvo se bude rozpočtem zabývat 29. února, poté bude
návrh rozpočtu vyvěšen 15 dnů na úřední desce a k definitivnímu schválení by mělo dojít na
veřejném zasedání dne 19. března. Schválený rozpočet pak zveřejníme v našem Zpravodaji.
Závěrem bych vás rád všechny pozval na divadelní představení „Klíče na neděli“, které
se uskuteční na sále Obecního domu v neděli 18. března v nastudování ochotníků ze souboru
J.K.Tyl z Meziměstí. Řada z vás má jistě v paměti jejich minulou zdařilou komedii „Postel
pro anděla“, která sklidila velký úspěch nejen v Machově. Můžeme se tedy jistě těšit na
podobně dobré výkony meziměstských ochotníků.
A úplně nakonec bych rád upozornil na již tradiční výstavu velikonočních tradic a
výrobků, která se každoročně koná u našich polských sousedů ve Scinawce Sriednej. Letos se
tato výstava, které se zúčastní i Machov, uskuteční v sobotu 24. března a vystavovat má
přibližně 150 obcí a měst z celého Kladského okresu i z českého příhraničí.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 1. 2012 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 088 obyvatel. V průběhu ledna – zemřel
1 občan
- odstěhovalo se 5 občanů
- přistěhoval se 1 občan
- narodil se
1 občánek.

Společenská kronika
V měsíci lednu 2012 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Anna
Smržová z Machovské Lhoty – dožila se 85 let. .
Oslavenkyni byli za všechny spoluobčany pogratulovat členové našeho zastupitelstva. Ještě
jednou přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

3. Stomatologická pohotovost v březnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci březnu 2012 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
- 3. – 4. 3. MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
tel. 491 582 381
- 10. – 11. 3. MUDr. Práza, ZS Machov
tel. 491 547 139
- 17. – 18. 3. MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov tel. 603 479 132

- 24. – 25. 3. MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV tel. 491 524 334
- 31.3. – 1.4. MUDr. Houštěk, poliklinika Broumov
tel. 602 333 466.

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 13. 2. 2012 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu byly
zejména následující záležitosti:
- petice proti průzkumu a těžbě břidlicového plynu v našem regionu,
- založení MAS Stolové hory,
- účast na mezinárodní výstavě velikonočních výrobků a tradic v obci Scinawka Sriedna,
- problematika konkursů na ředitele školských zařízení zřizovaných obcí,
- informace o získání dotací na lesní techniku a opravu lesních cest prostřednictvím DSO Lesy
Policka,
- žádost ZŠ Machov o převedení kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu a FO,
- záměr pronájmu lesních pozemků získaných nákupem či zalesněním,
- příprava rozpočtu městyse na r. 2012 včetně návrhu investičních akcí,
- podání žádosti o dotaci na opravu Mariánského sloupu na náměstí,
- organizační zajištění divadelního představení „Klíče na neděli“,
- průběh stavebních prací – zázemí Obecního domu a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Březen: 2.3. – Vymítač ďábla – horor USA, kino Police n. Met., 22,30 hod.
6.3. – Školní výlet – komedie ČR, kino Police n. Met., 19 hod.
10.3. – Vyšší princip – drama ČR z r. 1960, kino Police, 19 hod.

17.3. – Na kole ze Švýcarska do ČR – cestopisná přednáška L.Malého a L.Nentwicha
v hostinci u Lidmanů ve Lhotě, 18 hod., pořádá SDH Machovská Lhota,
17.3. – Šibřinky – tradiční zábava, pořádají Nízkosrbský Baroni, hudba P.Fulka
18.3. – Klíče na neděli – divadelní představení v Obecním domě v Machově, 17 hod.,
v nastudování divadelního souboru J.K.Tyl z Meziměstí
20.3. – Rychlé šípy – Kolárovo div. Police, 19 hod., div. soubor A.Dvořáka Příbram

6. Divadelní představení „Klíče na neděli“ – 18. 3. 2012

Představení se uskuteční v neděli 18. března 2012 v 17,00 hod.

na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč.

7. Informace k hospodaření s odpady v obci v roce 2011
V loňském roce v lednu jsme bilancovali, jak se vyvíjelo nakládání s odpady v Machově
v roce 2010. Nyní již máme kompletní výsledky hospodaření s odpady za rok 2011 a tak mi
dovolte, abych Vás s některými výslednými čísly seznámil.
Jak již bylo konstatováno vloni, systém sběru, třídění a odstraňování odpadů na území
městyse Machov je v posledních letech stabilizovaný. Likvidaci téměř veškerého odpadu
produkovaného na území městyse s výjimkou části komunálního odpadu (hřbitovy a Řeřišný)
je zajištěna prostřednictvím firmy Marius Pedersen,a.s. V obci je zřízeno celkem 10 sběrných
míst na tříděný odpad, kde je možné ukládat směsné plasty a nápojové kartony, barevné i bílé
sklo a papír a kartony. V loňském roce na podzim se podařilo díky společnosti Eko-kom
instalovat na 5 místech kontejnery na bílé sklo, což nám opět pomůže částečně vylepšit
bilanci nákladů celého odpadového systému. Kromě toho, od loňského podzimu máte lepší
možnost zbavit se z domácností nepotřebného elektroodpadu. V nákupním středisku bylo totiž
zřízeno sběrné místo v podstatě na veškerý elektroodpad. Byli bychom rádi, abyste možnost,
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů využívali co nejvíce. Není již nutné čekat s odevzdáním
na mobilní svozy, neboť sběrné místo je provozováno celoročně. Prostřednictvím společností
Elektrowin, Asekol a Ekolamp, které tyto elektrospotřebiče odebírají lze získat na bonusech
další finanční prostředky do obecního odpadového rozpočtu.
Biologicky rozložitelný odpad, který do komunálního odpadu nepatří, je prozatím nutné
likvidovat ve vlastním kompostu. Myslím si, že místo pro kompostování (a nemusí tam stát
žádný draze koupený kompostér) by mělo být součásti každé zahrádky v Machově. Odvážet
posečenou trávu, rostlinné zbytky a listí pryč ze zahrádky, když bez práce za pár měsíců je
z tohoto materiálu kvalitní hlína, je hřích. Je nepochopitelné, proč musejí vznikat nelegální
skládky tohoto odpadu v lesích, u potoka a na jiných místech v obci. K likvidaci větví do síly
5 cm Vám můžeme zapůjčit malý štěpkovač (informace na úřadu městyse).
Svoz komunálního odpadu je prováděn pravidelně 1 x za 14 dní - svozovým dnem je pátek
vždy v lichém týdnu, svoz plastů každý týden ve středu, svoz papíru 1 x za 14 dní v úterý a
svoz skla nepravidelně dle naplněnosti kontejnerů. Likvidace nebezpečných odpadů a
objemných odpadů je prováděna 2 x ročně mobilními svozy.
K úhradě provozu odpadového systému městyse je zaveden poplatkový systém (poplatek
platí každá osoba hlášená k trvalému pobytu v Machově a majitel rekreačního objektu na
území městyse). Výše poplatku se nemění již několik let a zůstává na výši 500,-Kč i pro rok
2012.
Do systému hospodaření s odpady je také zapojena většina podnikatelů (jak fyzických osob
podnikajících, tak právnických osob se sídlem či provozovnou na území obce). Výše poplatku

je zde stanovena dohodou dle výše produkovaného odpadu. Podnikatelé tak mají stejnou
možnost likvidace komunálního i tříděného odpadu, jako občané.
A nyní, co nám říkají čísla. Komunálního odpadu bylo v loňském roce sebráno celkem
206,7 tun, objemného odpadu 9,9 tun, směsných plastů 23,1 tun, skla 19,5 tun, papíru 13,9
tun, ostatních odpadů (nebezpečné, pneumatiky, kovy, kompozitní obaly) – 24 tun. Celkem
tedy všech odpadů – 296,2 tun. Výtěžnost jednotlivých odpadů, tj. množství sebraných
odpadů na jednoho obyvatele, za loňský rok v Machově činí u komunálního odpadu – 189
kg/obyv., u plastů 21,1 kg/obyv., u skla 17,8 kg/obyv., u papíru 12,7 kg/obyv., u kovů – 19,1
kg/obyv. a u nápojových kartonů 0,7 kg/obyv.. Celkem tak každý z nás v roce 2011
vyprodukoval celkem 270,2 kg odpadů a z toho vytřídil 73,5 kg využitelných odpadů.
Vychází tak, že k dalšímu využití jsme odevzdali zhruba 27% z celkového množství
vyprodukovaného odpadu. To není špatné číslo. Nicméně statistiky uvádějí, že v komunálním
odpadu je minimálně 40% využitelných složek, takže ještě máme co dohánět. Stále ještě
mnoho plastů, papíru skla, nápojových kartonů a také biologicky rozložitelných odpadů končí
v popelnici.
Mnoho z vás také odevzdává starý papír a kovový odpad do sběrných surovin, aniž
bychom se o tom dověděli. Přitom stačí málo, abyste nám pouze donesli k okopírování doklad
o předání odpadu do sběrných surovin, a my množství odpadu zaevidujeme do celkové
bilance.
Celkem dobrých výsledků bychom nedosáhli bez pomoci společnosti EKO-KOM. Tato
společnost zastřešuje výrobce obalů, kteří na jejich likvidaci přispívají a prostřednictvím
EKO-KOMu jsou náklady na třídění odpadů (dle množství vytříděných odpadů)
kompenzovány obcím. V této oblasti jsme díky vám všem celkem úspěšní, jelikož platby a
bonusy od EKO-KOMu pro městys pokrývají náklady na třídění odpadů v obci již ze 100%.
Dle neúplných, resp. neuzavřených údajů za loňský rok získáváme vůbec největší příspěvek
od EKO-KOMu na obyvatele ze všech obcí Policka, a to téměř 192,- Kč/obyv./rok. Celkem
jsme na odměnách od EKO-KOMu v loňském roce získali více než 220 tis.Kč.
Celkové výdaje městyse na zajištění odpadového systému v obci činily v loňském roce
761. 495,-Kč – z toho likvidace směsného komunálního odpadu včetně objemného –
536.740,-Kč, sběr nebezpečného odpadu – 25.237,-Kč, sběr plastů – 153.856,-Kč, skla –
14.326,-Kč a papíru 31.246,-Kč. Naproti tomu na poplatcích od občanů a podnikatelů se
vybralo celkem 647.326,-Kč.
Náklady na likvidaci odpadů narůstají každoročně. Pro r. 2012 firma Marius Pedersen, a.s.
avizovala zdražení o 2,5%, dále se promítne i zvýšení sazby DPH. Problémy budou zejména
s likvidací pneumatik. Za každou sebranou pneumatiku při mobilních svozech městys zaplatí
více jak 20,- Kč. Pokud proto můžete, odevzdávejte staré pneumatiky u prodejce, kde
nakupujete nové, popř. v pneuservisech. Za jejich likvidaci odpovídá výrobce.
A jak bychom mohli odpadový systém v obci ještě zefektivnit? Především je nutné
důsledněji odpady třídit a využít všech možných pobídek společností Eko-kom, Elektrowin,
Asekol aj., které se nabízejí. Z Vaší strany předpokládáme také, že budete do kontejnerů
odkládat pouze odpady, které tam patří, elektrospotřebiče odevzdávat na sběrném místě, nově
důsledně třídit bílé a barevné sklo. Znovu si dovoluji upozornit, že do kontejnerů na sklo
nepatří porcelánové výrobky, drátěné sklo a autoskla, do kontejnerů na plasty naopak můžete
uložit nejen plastové lahve, ale i mikrotenové sáčky, polystyren, kelímky od jogurtů, tuby od
zubní pasty apod., zároveň do těchto kontejnerů patří i krabicové nápojové kartony (aby byly
od plastů odděleny, můžete si na ně na úřadu vyzvednout oranžový pytel). Plastové láhve by
měly být před odložením sešlápnuty – ušetříte tak místo v kontejnerech. Totéž platí i o
kartonových krabicích, před uložením do kontejneru na papír, by měly být rozloženy, popř.
sešlapány, aby zabírali co nejméně místa. Prosíme Vás i o to, abyste si odpad dočasně odnesli

zase zpátky domů, pokud jsou kontejnery plné. Odpad odložený mimo znečišťuje okolí a ani
úklid sběrných míst není zadarmo. Děkujeme za pochopení.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme a
svoje povinnosti vyplývající z obecní vyhlášky upravující systém nakládání s odpady si řádně
plní.
M. Kryl

8. Poděkování SDH Machovská Lhota
Dne 5. února 2012 se konal na sále Obecního domu Dětský karneval. K tanci zahrála
hudební skupina p. Emila Maryšky. Dovolte nám touto cestou poděkovat všem, kteří se
karnevalu zúčastnili, především spolupořadatelům ZŠ a MŠ v Machově, Nadaci Mgr. Zdeňky
Horníkové, kteří přispěli do tomboly. Opět za dobré účasti krásných masek se karneval
vydařil. Náš sbor se těší na další spolupráci při pořádání této akce. V neposlední řadě patří dík
provozovatelům restaurace Obecní dům manželům Hubkovým a městysu Machov za
bezplatné zapůjčení sálu.
Výbor SDH Machovská Lhota

9. Ukončení projektu ZŠ a MŠ Machov „Z náměstí do lesa“
Základní škola a Mateřská škola Machov Vás srdečně zve na slavnostní ukončení projektu
"Z náměstí do lesa", které se uskuteční 9. 3. 2012 (pátek) od 16 hodin ve školní jídelně.
PROGRAM:
- život a dílo řídícího učitele Jaroslava Petra
- pásmo písní a básní z Prvouky Jaroslava Petra
- představení brožury
- výstava prací žáku ZŠ a MŠ Machov
Každý účastník si odnese malý dárek
Občerstvení zajištěno z Nadačního fondu Zdeňky Horníkové
Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, Střediska ekologické
výchovy SEVER, SFŽP ČR, MŽP, společnosti Toyota Motor Czech spol.s r. o. a
KÚ Královéhradeckého kraje.

10. POSTARU – aneb sraz okolních pašeráků
V sobotu 3. března 2012 se uskuteční tradiční výjezd na ski " POSTARU - sraz okolních
pašeráků " .Sraz je od 13 hodin na náměstí v hospodě u Hubků. Zde se dohodne, odkud a co
se letos bude pašovat a ve 13.30 hodin se vyrazí do terénu. Kdo nemá staré lyže nevadí, stačí
alespoň starší lyžařské oblečení. Prodej pašovaného zboží proběhne cca od 16 hodin opět v
hospodě u Hubků. Pašuje se za každého počasí.
Srdečně zvou pořadatelé z BKL Machov

11. Nabídka služeb finančního arbitra
Hlavním posláním Kanceláře finančního arbitra je zajištění rychlého, bezplatného a
efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou.

Finanční arbitr je kompetentní k rozhodování sporů mezi:
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních
služeb,
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně
elektronických peněz,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru,
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi
a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního
investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, pokud je jinak k rozhodnutí tohoto
sporu dána pravomoc českého soudu, je příslušný též finanční arbitr. Sjednání rozhodčí smlouvy
nevylučuje pravomoc finančního arbitra. Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu.

Institut finančního arbitra byl zřízen k 1.lednu 2003, a to v rámci harmonizace práva České
republiky se zeměmi Evropské unie (viz. zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi). Finančního
arbitra a zástupce arbitra jmenuje vláda na návrh ministra financí na funkční období 5 let z osob
splňujících podmínky stanovené tímto zákonem. Arbitrem a zástupcem arbitra mohou být jmenovány
pouze osoby, které jsou bezúhonné, plně způsobilé k právním úkonům, mají dobrou pověst,
dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti.
Finanční arbitr vykonává svou funkci nezávisle a nestranně. Musí se zdržet všeho, co by mohlo budit
pochybnosti o jeho nepodjatosti. Za výkon své funkce odpovídá arbitr vládě.


Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh navrhovatele. Návrh lze podat na formuláři
vydaném finančním arbitrem. Vzor podání je zveřejněn na webových stránkách. Finanční arbitr
rozhoduje ve věci sporu bez zbytečného odkladu nálezem. Ve věci rozhodne do 30 dnů ode dne
zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li vzhledem k povaze
věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji finanční arbitr přiměřeně prodloužit.V nálezu, jímž arbitr
vyhovuje, byť i jen zčásti, návrhu navrhovatele, uloží současně instituci povinnost zaplatit sankci ve
výši 10 % z částky, kterou je instituce podle nálezu povinna zaplatit navrhovateli, nejméně však 15
000 Kč. Zaplacení 15 000 Kč uloží i v případech, kdy předmětem sporu není peněžitá částka. Sankce
je příjmem státního rozpočtu.

Finanční arbitr je kompetentní řešit výše uvedené spory, pokud nastaly po okamžiku účinnosti
zákona o finančním arbitrovi. Typickým sporem je např. neoprávněné použití platební karty při platbě u
obchodníka nebo v bankomatu, neoprávněný převod v rámci internetového bankovnictví,
neoprávněný převod finančních prostředků z účtu.

Do kompetencí finančního arbitra naopak nepatří spory např. z oblasti pojištění, stavebního
spoření nebo spory vzniklé mimo členské státy EU a další státy, tvořící Evropský hospodářský prostor.

Hlavním přínosem pro klienty je rychlost rozhodování, nezpoplatněné řízení, vysoká znalost
problematiky.

Bližší informace zájemci najdou na webových stránkách www.finarbitr.cz.
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