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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v minulých vydáních Zpravodaje jsem se opakovaně věnoval problematice geologického
průzkumu výskytu břidlicového plynu s výhledem jeho těžby v našem regionu. Situace kolem této
problematiky se neustále vyvíjela a řada z vás jistě zaznamenala články v tisku, rozhlase i televizi.
U nás v Machově jsme se rozhodli vyjádřit nesouhlas s vyhlášeným průzkumným územím dvěma
formami – formou oficiálního rozkladu zaslanému ministerstvu životního prostředí a dále formou
petice v souladu s petičním zákonem. Obě formy protestu přinesly svůj úspěch. Petice určitě podpořila
rozhodování ministra životního prostředí v uvedené věci. Ministr osobně navštívil náš region dne
10. dubna 2012, kdy v Božanově proběhlo pracovní jednání starostů dotčených obcí s ministrem a
dalšími pracovníky MŽP ČR. Vyslechl si argumenty starostů a výsledkem bylo zrušení původního
rozhodnutí o stanovení průzkumného území těžby břidlicového plynu s tím, že celý proces posouzení
žádosti těžařských firem začne od samého počátku. Obce tak budou mít čas na vypracování
stanovisek, předložení odborných posudků a argumentů proti zamýšlenému průzkumu a těžbě plynu
v našem regionu. Je to určitě cenné vítězství, ale hned nato je nutno dodat, že jde jen o vítězství dílčí.
Nyní před námi bude velice obtížný úkol – dokázat v nově zahájeném správním řízení, že zásoby pitné
vody a krásná krajina jsou cennější, než rizikové vrty s cílem zjistit zásoby plynu na Policku,
Broumovsku a Trutnovsku. K uvedené problematice se znovu dne 17. 4. sešli členové petičního
výboru, aby projednali další postup a zároveň formulovali tiskové prohlášení, které zde cituji:
Tiskové prohlášení
Petičního výboru Petice proti průzkumu těžby, a proti těžbě břidlicových plynů
V rámci pořádané petiční akce se podařilo sesbírat 18.300 podpisů, přičemž podepsané petiční
archy byly předány panu ministrovi, resp. jím pověřenému náměstkovi. Je zcela na místě poděkovat
v tuto chvíli všem, kteří se podíleli na sběru podpisů, jakož i všem, kteří svůj názor vyjádřili
připojením se k naší petici. Je třeba mít na paměti, že jedině společným úsilím a společně vyvíjeným
tlakem můžeme dosáhnout pro nás pozitivního výsledku.
Ministr životního prostředí na pracovním setkání se starosty obcí dotčeného území (Božanov
10. dubna), na které byli členové petičního výboru přizváni, předeslal své rozhodnutí na základě
doporučení rozkladové komise. Slib dodržel a Rozhodnutí o vymezení průzkumného území
Trutnovsko bylo rozhodnutím pana ministra dne 13. 4. zrušeno a věc bude nyní vrácena k novému
projednání.
Pro tuto chvíli tedy ukončujeme sběr podpisů v rámci námi pořádané petice, přičemž petiční
výbor vyčká ve stavu bdělosti dalšího postupu MŽP v dané věci, aby tak bylo možné – bude-li to
nezbytné – pořádat další akce.
Ustavující členové petičního výboru se shodli na tom, že nyní je na místě vyjadřovat podporu
souběžně organizované petici STOP HF, která je pořádána občanským sektorem, a která je cílena na
úplný zákaz těžby plynu za užití technologie hydraulického štěpení v České republice.
Členové petičního výboru: Hana Heinzelová , Marcela Žouželková, Milan Brandejs, Jiří Krtička,
Karel Rejchrt, Kamil Slezák, Jiří Škop
Pokud jde o podobně nebezpečné záměry průzkumu těžby uranu na polské straně v okolí
Radkova, Ratna a Vambeřic, byla podána žádost na ministerstvo o posouzení přeshraničního vlivu na
životní prostředí (přeshraniční EIA). Záležitost je v řešení a situaci sledují pracovníci CHKO
Broumovsko, kteří průběžně informují i samosprávy obcí a měst v českém pohraničí.
V sobotu 24. března se městys Machov zúčastnil na pozvání partnerského města Radkow tradiční
výstavy velikonočních tradic, která se konala v městečku Scinawka Srednia. Výstavy se zúčastnilo 97
měst a obcí z celého powiatu Klodzko a z českého pohraničí. Exponáty za Machov jeli naaranžovat
a prezentovat zastupitelka Dagmar Havelková, starosta Jiří Krtička a paní Dagmar Kálesová. Tradiční
velikonoční výrobky na výstavu poskytli naši spoluobčané Terezka Rückerová, Míra Klimecký,
Jaruška Strnadová, Bohumil a Jolana Dostálovi, Ivana Rückerová, Lída Kujínková, Miroslav Balcar,
Dagmar Havelková, Dagmar Kálesová, Ivana Doležalová, Věra Bolková, Líba Bartoňová a Lída
Kubínová, za což jim patří velké poděkování. Machovský stůl měl velký ohlas a návštěvníkům se líbil.
V konkurenci dalších 96 vystavujících obcí a měst jsme se rozhodně neztratili a ukázalo se,
že i v Machově máme velice šikovné lidi, kteří udržují velikonoční tradice a mají co ukázat a čím

se pochlubit i v konfrontaci s našimi polskými přáteli. Několik fotografií z výstavy je zveřejněno
ve fotogalerii na našich obecních webových stránkách www.machov-obec.cz, další fotografie je
možno vidět na polských webových stránkách www.gospodarz.pl.
V uplynulém měsíci se uskutečnilo jednání zástupců městyse Machov s pracovníkem Lesů ČR
ohledně stavu skládky dřeva v Bělém a poškozené místní komunikace po Řeřišném. Výsledkem
jednání je příslib, že ještě v letošním roce by Lesy ČR, jakožto vlastník komunikace po Řeřišném,
provedly generální opravu této komunikace, která by spočívala v odvodnění a vyspádování tělesa
vozovky a následně provedení asfaltové penetrace celého úseku až po hájovnu. To je jistě dobrá
zpráva pro majitele nemovitostí i trvale bydlící obyvatele v Řeřišném.
Začátkem dubna navštívil městys Machov zástupce Biskupství královéhradeckého Ing. Arch. Jan
Slavík ve věci spadlé zdi katolického hřbitova. Vyžádal si dostupné informace a fotografie ke škodní
události s tím, že biskupství bude škodu uplatňovat u pojišťovny a poté dojde k jednání o způsobu
odstranění škody a obnovení zdi. Městys Machov přislíbil pomoc v rámci svých možnosti, konkrétně
očištění cihel ze spadlé zdi v případě, že se podaří zajistit od Úřadu práce pracovníky na veřejnou
službu. Finančně se městys na opravě podíle nemůže, neboť hřbitovy nejsou obecním majetkem a
investice do cizího majetku ze dle právních předpisů nepřípustné.
V průběhu dubna jsme také obdrželi informaci z Krajského úřadu, že Machovu byla přidělena
dotace z Programu obnovy venkova na úhradu části úroků z úvěru na stavbu ČOV a kanalizace.
Tentokrát se jedná o částku 25 tis. Kč, což je polovina ročních úroků z uvedeného úvěru.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 3. 2012 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 085 obyvatel. V průběhu března – zemřeli
2 občané
- odstěhoval se 1 občan
- přistěhovali se 3 občané
- narodil se
1 občánek.

Společenská kronika
V měsíci dubnu 2012 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Jiřina
Šebestová z Nízké Srbské – dožila se 80 let. Oslavenkyni byli za všechny spoluobčany pogratulovat
členové našeho zastupitelstva. Ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
života.

Vítání občánků
V neděli 22. dubna 2012 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových občánků.
Obřadu se ujala členka zastupitelstva paní Ivana Doležalová. Společně s matrikářkou paní Ladou
Krbovou slavnostně přivítaly mezi naše spoluobčany tyto malé občánky:
- Markétu Scholzovou z Machova,
- Anetu Novákovou z Machova,
- Markétu Komárovou z Nízké Srbské.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské školky pod
vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

Poděkování
Děkuji tímto všem spoluobčanům za projevenou soustrast nad ztrátou mé maminky paní Evy
Zítkové z Nízké Srbské.
Zároveň tímto děkuji zaměstnancům Domova důchodců v Polici n. Met., zvlášť sestřičkám a
ošetřovatelkám za příkladnou a obětavou práci, kterou věnovali mé mamince.
Eva Nemejtová s rodinou

Soukromá inzerce
Pro letošní letní sezonu přijmu obsluhu zahradního kiosku pohostinství „U Lidmanů“
v Machovské Lhotě. Bližší informace na tel. čísle 605 356 268.
Hana Wojciková, penzion U Lidmanů

Dovolená restaurace Obecní dům Machov
Nájemce restaurace Obecní dům v Machově pan Hubka oznamuje široké veřejnosti, že z důvodu
čerpání dovolené bude restaurace uzavřena v období od 4. května do 18. května 2012.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 16. 3. 2012 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu byly
zejména následující záležitosti:
- úprava směrnice městyse o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
- informace ze setkání starostů se členy Rady Královéhradeckého kraje,
- návrh smlouvy o veřejné službě s Úřadem práce,
- návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Police nad Metují – výkon přestupkové komise,
- nominace zástupců zřizovatele do komise pro konkursní řízení na místo ředitele ZŠ,
- informace o aktuálním řešení obsazení ordinace stomatologa v Machově,
- žádost FO Jiskra Machov o příspěvek na činnost,
- nabídky na uspořádání koncertů vážné hudby v Machově,
- informace starosty ze setkání s ministrem životního prostředí ohledně těžby břidl. plynů,
- vývoj situace ohledně spadlé hřbitovní zdi na katol. hřbitově,
- informace o průběhu prací na budování sociálního zázemí za jevištěm sálu Obecního domu,
- sdělení Lesů ČR o opravě místní komunikace po Řeřišném a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Duben: 30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – pořádá SDH Nízká Srbská od 18 hod.
na hřišti v N. Srbské, country hudba, občerstvení
30.4. – Probudím se včera – komedie ČR – kino Police v 19 hod.
Květen: 2.5. – Cesta do pravěku – fantastický film ČR – kino Police v 17 hod.
5.5. – Májová pouť do Vambeřic – zahájení v 8 hod. v kostele v Polici n. Met.
5.5. – Sraz historických vozidel na náměstí v Polici n. Met. – start 8,30 hod.
6.5. – Dětská požární soutěž CTIF – SDH Nízká Srbská od 9 hod.
11.5. – Filmové vzpomínání na Míru Šmída – Pellyho domy Police od 19 hod.
12.5. – Běh sídlištěm – pořádá TJ Spartak Police na sídlišti v Polici n. Met.
15.5. – Okresní přebor – komedie ČR – kino Police v 19 hod.
18.5. – Květ(i)nový taneční večer – sál Pellyho domů v Polici od 20 hod.
19.5. – Mezinárodní polický vandr – 15 a 25 km, start na fotbal. hřišti v Polici
22.5. – Čtyři slunce – komedie ČR, kino Police, 19 hod.
26.5. – Den řemesel v prostorách polického kláštera – pořádá o.s. Julinka
26.5. – Ptačí klec – derniéra divadelního představení, divadlo Police, 19 hod.

5. Digitalizace katastrálního operátu – Machov a Nízká Srbská
Další informace k novému digitálnímu mapování na území Městyse Machov
Vážení vlastníci nemovitostí v katastrálním území Machov a Nízká Srbská. Dne 14.3.2012
odeslal Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod na Úřad Městyse
Machov, po předchozích několika jednáních, oficiální znění oznámení o zahájení obnovy katastrálního
operátu novým mapováním.
Katastrální úřady v souladu s usnesením vlády ČR č. 871 o opatřeních k urychlení digitalizace
katastrálních map ze dne 25. července 2007 mají za úkol vytvořit na celém území České republiky
digitální katastrální mapu, tzn. nahradit stávající grafickou podobu katastrální mapy v měřítku 1:2880

novou digitální katastrální mapou. V katastrálním území Machov a Nízká Srbská bude nutné,
vzhledem ke stavu předchozího měření a následného vedení katastrální mapy, tento úkol splnit novým
mapováním, a to na částech katastrálních území, které se týkají intravilánu (zastavěné části) obce.
Obec Machov je tvořena celkem třemi katastrálními územími, v letošním roce bude zahájeno
nové mapování v k.ú. Machov a v k.ú. Nízká Srbská, v k.ú. Machovská Lhota je uvažováno zahájit
nové mapování až v roce 2013. Pro každé katastrální území bude ustanovena tzv. komise pro
zjišťování hranic, která bude tvořena pracovníky katastrálního úřadu a zástupci Městyse Machov.
V současné době Katastrální úřad připravuje náčrty pro zjišťování průběhu hranic pozemků. V
období od 1.5.2012 přibližně do 31.10.2012 po předchozím písemném oznámení či osobní dohodě Vás
navštíví komise pro zjišťování hranic a budete vyzváni, abyste této komisi ukázali vlastnickou hranici
ve spolupráci se sousedními vlastníky. Tato hranice bude po odsouhlasení všech zúčastněných
vlastníků v terénu komisí označena a vlastníci svým podpisem do soupisu nemovitostí potvrdí její
průběh. Ke zjišťování hranic budou zváni všichni vlastníci, v případě společného jmění manželů i oba
manželé. V pozvánce budou vlastníci zároveň informováni o možnosti zastupování na základě plné
moci s podpisem zmocnitele. Plná moc bude přílohou pozvánky. Neúčast vlastníků na zjišťování
hranic není překážkou provedení místního šetření.

Při vlastním zjišťování hranic může kromě výše uvedeného nastat několik případů:
V případě, že hranice bude v terénu neznatelná a hranici se nepodaří zrekonstruovat ani za účasti
komise, budou vlastníci poučeni o tom, že taková hranice bude do budoucí digitální mapy převzata
z operátů dřívějších pozemkových evidencí a v terénu se označovat nebude.
Dojde-li k rozporu v tvrzení vlastníků o průběhu hranice a ani za účasti komise se nepodaří nalézt
řešení, poznamená se v soupise nemovitostí, že se jedná o spornou hranici a vlastníci budou poučeni o
možnosti řešit spor o vlastnictví příslušné části pozemku občanskoprávní cestou. Katastrální úřad pak
v žádném případě nemá pravomoce rozhodovat o průběhu takové hranice, to přísluší pouze místně
příslušnému soudu.
Pokud sousední vlastníci průběh hranic znají a respektují ho, lomové body takové hranice ovšem
nesplňují požadavky na trvalou stabilizaci dle platných předpisů, bude taková hranice označena za
účasti komise dočasně dřevěným kolíkem a vlastníci budou vyzváni, aby v termínu daném komisí
takové body hranice označili trvalým způsobem (např. plastovým nebo jiným mezníkem).
Předmětem zjišťování hranic bude kromě vlastnických hranic a hranic druhů pozemků i
zjišťování vnějších obvodů budov. Všechny zjištěné skutečnosti budou zapsány do soupisů
nemovitostí. Vlastníci se upozorňují, že v případě provedených změn obvodů budov, budou vyzváni
k dodání potřebných listin s tím, že zaměření nového stavu bude provedeno v rámci nového mapování
Katastrálním úřadem.
Po ukončené etapě zjišťování hranic bude následovat etapa podrobného měření (v průběhu roku
2013) a zároveň bude v roce 2013 probíhat ve zbývajících částech katastrálního území, tedy
v extravilánu (především lesy a louky) přepracování dosavadní katastrální mapy do podoby grafického
počítačového souboru (KMD), ale to již bez přímé účasti vlastníků v terénu.
Vyhlášení platnosti obnoveného operátu na všech částech katastrálních území se předpokládá na
konci roku 2013.
Ing. Martin Tauchman, vedoucí oddělení aktualizace KN, Katastrální pracoviště Náchod

6. Jaký má vliv raná jazyková výuka na inteligenci dětí
Milí čtenáři, ráda bych navázala na březnový článek „Je pro moje dítě dobré učit se cizímu jazyku
od malička?“ a poskytla vám informace o dalším rozměru, který může výuka cizího jazyka vašemu
dítku přinést.
Současní jazykovědci a psychologové již nezkoumají, zda je dobré učit dítě od malička druhý
jazyk mj. i proto, že mýtus o přetěžování mozku dvojjazyčností byl již dávno a mnohokrát vyvrácen.
Pozornost vědců se přesunula k odhalování vlivu dvojjazyčnosti na inteligenci dětí a to ve velmi
konkrétních oblastech.
Jazykovědec Carringer měřil schopnosti tvůrčího myšlení, když porovnával dvojjazyčné děti s
jednojazyčnými. Výsledky dvojjazyčných dětí byly ve všech směrech lepší. Děti disponovaly lepší

verbální i obrazovou schopností vyjádřit se, byly flexibilnější a originálnější. Tyto děti lépe ovládaly
analytické myšlení a schopnost nalézt více variant řešení daného problému, např. úkol: „Představ si
kancelářskou svorku a řekni mi vše, k čemu by se dala použít.“
Dvojjazyčné děti mají pro každý předmět a situaci dvě slova, každé v jiném jazyce. Musí správně
zvolit, které slovo použijí v závislosti na kontextu. Vede to ke zlepšení schopnosti zaměřit se na
důležité informace v dané chvíli a méně se soustředit na informace ostatní.
Výzkumy také dokazují, že dvojjazyčné děti, které se učí druhý jazyk od narození, chápou dříve
vztah mezi slovem a jeho významem a jsou schopné oddělovat význam slov od zvuku konkrétně o dva
až tři roky dříve nežli jejich jednojazyční vrstevníci.
Jako perličku na konec přidávám jeden z objevů kanadské psycholožky Ellen Bialystok. Ta
udává: „Naše studie odhalila, že pokud člověk mluví ve svém životě dvěma jazyky, oddálí se mu o
čtyři roky začátek projevů stařecké demence v porovnání s těmi, kteří mluví pouze jedním jazykem.“
Nikdy není dost brzy na to začít a jak je vidět, nikdy nemusí být ani dost pozdě. Hodně úspěchů při
studiu čehokoliv, ať už jazyků či jiných oborů přeje
Martina Pohanková, certifikovaná učitelka Helen Doron angličtiny pro děti

7. Konkurs na místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Machov
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ
Městys Machov vyhlašuje v souladu s právními předpisy konkursní řízení na obsazení
pracovního místa

ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Machov s nástupem od 1. 8.
2012 a s předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele na období 6 let.
Požadavky na kandidáty, náležitosti přihlášky a další podrobnosti najdete na oficiálních
stránkách městyse www.machov-obec.cz, informace také na telefonu 491 547 293.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 5. 2012 na adresu zřizovatele: Městys Machov,
549 63 Machov čp. 119. Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

8. Bezplatná poradna pro seniory
V Hradci Králové při Krajské radě seniorů existuje bezplatná poradna pro seniory. Sídlo je v HK,
Gočárova třída 1620, telefon 495 521 048, mail: poradna.hradec.kr@rscr.cz. Vedoucím poradny je
Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CS. Poradna je otevřena pro následující problematiku:
- sociální a zdravotní
čtvrtek
8 – 12 hod.
- právní
pondělí, středa
14 – 18 hod.
- bytová
úterý, čtvrtek
14 – 18 hod.
- SOS
středa
14 – 18 hod.

9. Kde a jak se mohou obyvatelé Machova zbavit vysloužilých
elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného
odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku:
spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané.V takovém případě hradí další nakládání s nimi
výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které založili. Tato výhoda se ale nevztahuje
na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor, topné
těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze
osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s
jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto místech:
- sběrné místo městyse Machov – rampa za nákupním střediskem, otvírací doba v pracovní době úřadu
městyse.
- malý kontejner na drobný elektroodpad je v naší obci umístěn ve vestibulu nákupního střediska
v Machově, na chodbě úřadu městyse a v Bělém „u váhy“.
Staré spotřebiče obsahují skryté hrozby i šanci na úspory
Odevzdat vysloužilý spotřebič k ekologické recyklaci na místě zpětného odběru znamená přispět
k úspoře primárních surovin, ropy a elektrické energie. Kolektivní systém ELEKTROWIN, který se o
vysloužilá elektrozařízení stará, spočítal, že od roku 2005 díky zodpovědnosti lidí došlo k úspoře
desítek milionů litrů ropy a stovek milionů kWh elektrické energie.Umožnilo to důsledné využití
všech materiálů, z nichž byly spotřebiče před lety vyrobeny a které se díky umu zpracovatelů mohly
stát druhotnými surovinami místo toho, aby skončily jako odpad.
Současné normy použití nebezpečných látek v nových výrobcích prakticky vylučují nebo je
omezují na naprosté minimum tam, kde je ani moderní technologie zatím nedokáží nahradit. U starších
spotřebičů, které už dosloužily a nyní se dostávají ke zpracování, se ale s nimi zpracovatelé stále
setkávají. Právě proto je důležité, aby své práci opravdu dobře rozuměli.
Vražedná trojice: kadmium, azbest, šestimocný chrom
Při ochraně kovů před korozí, především v elektrotechnice, se například dříve hojně využívalo
kadmium. To je toxická látka, která se do těla dostává potravou a dýcháním. Ukládá se především v
ledvinách, ale také v játrech, která poškozuje. Může způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu.
Kadmium patří mezi karcinogenní látky.
Ve starých sporácích nebo pračkách se běžně používal azbest. Ten je silně karcinogenní. Jeho
vlákna se při vdechování zabodávají do plic a postupně mohou vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu.
Další z nebezpečných látek, s nimiž si zpracovatelé musejí umět poradit, je šestimocný chrom.
Ten poškozuje dýchací cesty a může vést k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Jeho
sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.Tato nebezpečí si často neuvědomují různí amatérští
„recyklátoři“, kteří se snaží staré spotřebiče rozebírat a využít některé jejich části – například
kompresory z lednic nebo motory z praček.
Zpracovatelé musejí patřit ke špičce v oboru
Pro kolektivní systémy zajišťující sběr a ekologické nakládání s vysloužilými spotřebiči je tedy
velmi důležité, aby měly za partnery jen zpracovatele, kteří jsou špičkami ve svém oboru. Například
náš největší kolektivní systém, ELEKTROWIN a.s., v současné době spolupracuje se společnostmi
AGM recykling s.r.o., FERMET s.r.o., Charita Opava, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., MarketaRemone s.r.o., MHM EKO s.r.o., ODAS ODPADY s.r.o., OZO Ostrava s.r.o., Praktik system s.r.o.,
Pražské služby, a.s., RESPONO, a.s., Rumpold s.r.o., Rumpold-T /chráněná dílna/ s.r.o., ŘEMPO
HOLOUBEK PARTNER, S-FIRMA, s.r.o., STEELMET, s.r.o. a ZELENÁ DÍLNA s.r.o.
Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví sobě i svému
okolí! Seznam míst zpětného odběru naleznete na www.elektrowin.cz

10. Svoz velkoobjemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní
Kdy :

svoz velkoobjemných odpadů

v sobotu 12. května 2012

Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ......................... 7,30 – 7,50 hod.
- pod Hubkovými................................. 7,55 – 8,15 hod.
Machov – proti Lokvencovým (u obecních garáží) .. 8,20 – 8,40 hod.
- na náměstí ................................................ 8,45 – 9,15 hod.
Machovská Lhota – u hasičské zbrojnice .................... 9,20 – 10,10 hod.
Bělý – u bývalé váhy ................................................ 10,20 – 10,40 hod.
Předmět svozu : - velkoobjemný odpad

- nábytek
matrace
 linolea
 koberce
 dřevotříska
 kočárky, objemné hračky
 sportovní potřeby (lyže…)
Další podmínky : - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů, t.j. ti, kteří
řádně platí poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je
svoz bezplatný !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený, odpad nesmí
obsahovat větší kovové součásti !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně,
ponechání odpadu na veřejném prostranství bez osobního dohledu je
nepřípustné!!!


!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!

11. Složenky k úhradě daní z nemovitostí míří k poplatníkům
31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitostí na rok 2012,
nebo její první splátky. Od poloviny dubna do poloviny května budou postupně
rozesílány složenky na úhradu této daně, kde bude na alonži uvedena aktuální výše
daňové povinnosti a případný nedoplatek daně.
Poplatníci, u kterých došlo ke změně výše daně a nová částka jim nebude sdělena
platebním výměrem, mohou aktuální výši své daňové povinnosti zjistit z hromadného
předpisného seznamu, a to od 16. dubna 2012 na kterémkoli finančním úřadě v České
republice.
Stejně jako v předchozích letech, bude i v letošním roce česká daňová správa poplatníkům daně
z nemovitostí rozesílat složenky na úhradu této daně. Složenky budou expedovány od 16. dubna 2012

tak, aby všem poplatníkům byly doručeny nejpozději do poloviny května. Poplatníci platící daň
z nemovitostí v obvodech místní příslušnosti více finančních úřadů obdrží složenky v jedné zásilce,
přičemž každá ze složenek bude obsahovat výši aktuální daňové povinnosti. Aby se předešlo tvorbě
front při placení v hotovosti na pokladnách finančních úřadů, budou složenky poplatníkům do
jednotlivých lokalit distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci jedné obce nemusejí poplatníci dostat
složenky ve stejný den).
Poplatníci, u nichž roční daň nepřesáhne částku 5 000 Kč, mají povinnost daň z nemovitostí
uhradit do 31. května tohoto roku. V případě, že roční daň překročí hranici 5 000 Kč, musí poplatníci
nejpozději do stejného termínu uhradit první splátku daně. Pokud se rozhodnou daň uhradit najednou,
musí tak učinit do 31. května 2012. Tento termín se nevztahuje na poplatníky provozující zemědělskou
výrobu a chov ryb.
Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2012 došlo ke změně výše daně oproti
předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí správce daně její
novou výši platebním výměrem zasílaným individuálně, nebo hromadným předpisným seznamem.
Tyto seznamy budou zpřístupněny od 16. dubna 2012 na dobu 30 dnů tak, aby do každého z nich bylo
poplatníkům umožněno nahlédnout na kterémkoli finančním úřadě.
Nejvýhodnějším způsobem úhrady daně je bezhotovostní převod na účet finančního úřadu,
který bude uveden na složence či hromadném předpisném seznamu. Hotovostní úhradu daně bude
možné provést na poště prostřednictvím obdržené složenky nebo v rámci pokladních hodin na
finančním úřadě. Zde se však vzhledem ke kapacitním možnostem pokladen a množství poplatníků
mohou tvořit fronty. Předejít jim lze právě úhradou daně bezhotovostním převodem případně
hotovostně na poště.
Daň je třeba uhradit včas tak, aby byla dne 31. května 2012 připsána na účet finančního úřadu.
V případě bezhotovostní platby či platby složenkou je nutné s tímto faktem počítat a poukázat daň
s několikadenním předstihem. Při pozdní úhradě daně více než 4 dny hrozí úrok z prodlení.
Kompletní informační servis k placení daní je možné vyhledat na internetových stránkách české
daňové správy http://cds.mfcr.cz, a to v části „Placení daní“.
Generální finanční ředitelství, FÚ Náchod

12. Exkurze
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