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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
nejprve se ještě jednou vrátím k informacím z minulého Zpravodaje. Jak jsem avizoval,
podařilo se zprovoznit nové webové stránky městyse www.machov-obec.cz , které se snažíme
pravidelně doplňovat o nejčerstvější informace. Podle dosavadní návštěvnosti je o ně docela
zájem a já věřím, že se podaří v průběhu času jejich obsah ještě dále zkvalitnit. Připomínám,
že je zde možnost bezplatné inzerce (nákup, prodej) pro všechny občany. Rovněž v minulém
čísle jsem Vás informoval o natáčení dokumentu pro pořad Reportéři ČT, ve kterém zazněly i
rozhovory s některými našimi spoluobčany. Podle sdělení reportérů ČT připravují v listopadu
natáčení dalšího, tentokrát zhruba hodinového dokumentu na stejné téma, tedy poválečné
problematiky života v Kladském pomezí. Při natáčení by měli reportéři strávit v Machově
zhruba čtrnáct dnů a pořídit další rozhovory s pamětníky tehdejší složité doby.
Jak si jistě většina z Vás všimla, v průběhu celého září pokračovaly práce na naší letošní
největší investiční akci – asfaltování některých místních komunikací. K dnešnímu dni jsou
veškeré plánované práce dokončeny, ale bohužel se to neobešlo bez komplikací. Značné
problémy vznikly zejména v souvislosti s opravou komunikace od křižovatky na Bělý.
Původně zamýšlené technické řešení se ukázalo jako neproveditelné a tak nastalo nové
měření, návrh jiné technologie a to přineslo i značný nárůst investičních nákladů. Nová
varianta, která řešila odvodnění celého úseku, nájezdy k sousedícím nemovitostem a výšku
nové vozovky, si vyžádala navýšení rozpočtu o téměř 300 tis. Kč. Na našem úřadě pak nastalo
horečné počítání, zda letošní, již tak dost napnutý rozpočet, toto zvýšení ještě unese. Nakonec
jsme dospěli v zastupitelstvu k rozhodnutí tuto investiční akci dokončit i při zvýšených
nákladech, což zároveň znamenalo škrty v některých dalších kapitolách rozpočtu. Jsme ale
názoru, že odsouvat rekonstrukci tohoto úseku silnice na další roky by nebylo dobré
rozhodnutí. Celkově bylo letos tedy proinvestováno na opravách místních komunikací téměř
2,3 mil. Kč.
Další akcí, která se během září rozběhla, je revitalizace rybníka a nejbližšího okolí
v Bělém. Stavba rybníka včetně nové hráze je téměř dokončena, nyní probíhají práce na
revitalizaci přítoku a terénu nad rybníkem. Doporučuji všem zájemcům udělat si procházku
do Bělého a podívat se, jak se tato oblast mění a kolik opráce zde bylo vykonáno.
Začátkem září jsem také absolvoval závěrečné jednání v polském měste Radków ve věci
získání dotace z EU na pořádání Běhu na Hejšovinu. Jednání bylo úspěšně završeno
podepsáním smlouvy, na základě které nám polští partneři poskytnou 9.900,- zlotých na
pokrytí běžných výdajů a nákup potřebného technického zabezpečení pro letošní závody.
Dne 19. září se uskutečnil koncert vážné hudby, na kterém se tradičně představil soubor
Barocco Sempre Giovane. Sólisté i celý soubor předvedli opět špičkové výkony a téměř
osmdesát návštěvníků jistě odcházelo z koncertu spokojeno. Chtěl bych touto cestou ještě
poděkovat panu Šťastnému, který poskytl krásné květiny pro všechny účinkující.
Koncem září proběhlo také zasedání Valné hromady DSO Lesy Policka, jehož jsme
členy. Kromě informací o situaci v těžbě a odbytu dřeva, vývoji cen a podílu jednotlivých
obcí na hospodaření svazku bylo hlavním bodem jednání schválení podání žádostí o
poskytnutí dotací z evropských fondů. Machova se týká zejména záměr opravy cesty od
studánky pod Bor, kde se předpokládají náklady v rozmezí 1 – 1,5 mil. Kč a dále nákup
velkého samochodného štěpkovače v hodnotě téměř 500 tis. Kč.
Závěrem bych chtěl informovat všechny spoluobčany, že se postupně zlepšila situace ve
výkupu sběrového papíru. Dle posledních informací ze sběrny v Hronově již směsný sběrový
papír odebírají zdarma (není třeba tedy nic doplácet) a za vytříděný papír (noviny, kartony) již
dokonce vyplácejí alespoň minimální náhradu.

2. Svoz nebezpečného odpadu

3. Zvonění 28. října
Stejně jako v minulých letech se i letos rozezní 28. října ve 21:00 hodin oba
zvony z věže machovského kostela, čímž si připomeneme statečnost
československých legionářů a uctíme oběti první světové války.
Připomeňme si, že je to po vzoru italského města Rovereta, kde byl po
skončení I. světové války ze zbraní, které zůstaly ležet na italských lukách a
polích, ulit zvon. Nese název „Zvon padlých“ a každý večer ve 21 hodin se
ozývá jeho hlas ztichlou krajinou, stem úderů se odráží od hor, kde za budoucí
svobodu bojovali a umírali i naši vojáci. Několikrát v roce je však slyšet dvě stě
úderů. To když připomíná svátky zemí zúčastněných na bojištích první světové
války. Takto zní za Československo vždy 28. října a k jeho hlasu se přidávají i
zvony u nás.
Zastavme se v letu dnů a s vděčností v srdci vzpomeňme při slavnostním
zvonění těch, kteří ve zlých časech přinesli nejvyšší oběti!
Tomáš Weissar

4. Jazykový kurs polštiny
o.s. Centrum rozvoje Česká Skalice
pořádá v rámci přeshraničního projektu

ČESKO – POLSKÝ JAZYKOVÝ KURZ
- intenzivní výuka s doprovodným programem
od 6. listopadu do 12. listopadu 2009
Kurz, který je určen především pro pracovníky cestovního ruchu, bude probíhat
ve vzdělávacím středisku Vila Čerych v České Skalici.
Začínat bude v pátek 6. 11. 2009 ve 14 hodin a potrvá do čtvrtka 12. 11. 2009
do 14 hodin. Přes víkend proběhne intenzivní výuka, v týdnu také interaktivní
práce v terénu. Denně se bude vyučovat v průměru 6,5 hodiny.
Účastníci kurzu budou rozděleni do skupin podle pokročilosti.
Přihlašovací poplatek na kurz činí 200,-Kč/30,-zl.
KURZ JE FINANCOVÁN V RÁMCI PŘESHRANIČNÍHO PROJEKTU
(účastníci mají zdarma výuku, stravu, učebnice a pomůcky).
V případě potřeby bude pro zájemce k dispozici ubytování ve Vile Čerych
(režijní cena za lůžko činí 100,-Kč/15,-zl /os. /noc).
Poplatek i s přihláškou doručte do Regionálního informačního centra,
Husovo náměstí 51, 552 03 Česká Skalice. Tel.: 491 453 870.
Neváhejte s přihláškou, kapacita kurzu je omezena.

5. Přerušení provozu restaurace Obecní dům
Provozovatelé restaurace Obecní dům v Machově manželé Hubkovi oznamují, že
v období od 1. 10. do 29. 10. 2009 bude restaurace uzavřena z důvodu čerpání dovolené.
Otevřeno bude opět od pátku 30. října.

6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 8. 2009 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 126 obyvatel.V průběhu srpna 2009 - se přihlásily: 2 osoby
- se odhlásily: 2 osoby.

Společenská kronika
V průběhu měsíce září byl v Husově sboru Církve československé husitské uzavřen
jeden sňatek. Do stavu manželského zde vstoupili Ota Strnad a Hana Lokvencová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí při společné cestě životem.

Poděkování
Rodina Emila Maryšky tímto děkuje všem spoluobčanům, přátelům a známým za květinové dary, kondolence a účast při posledním rozloučení s paní Martou Maryškovou dne 6.8.

Informace obvodního lékaře
Obvodní lékař MUDr. Maršík oznamuje všem zájemcům o preventivní očkování proti
chřipce, že očkovací látka je již k dispozici a je možno se nechat očkovat.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 2. září 2009 se uskutečnila další letošní pracovní porada zastupitelstva městyse. Na
programu bylo mimo jiné projednání následujících bodů:
- informace o uzavření prodejny v Bělém,
- zajištění svozu nebezpečného odpadu na 10.10,
- organizace koncertu barokní hudby v kostele sv. Václava,
- projednání vyhlášky o změně nájemného z obecních bytů a úprava nájemních smluv,
- žádost o odkup pozemku – p. Fridrich, Bělý,
- záměr nákupu štěpkovače pro potřeby městyse,
- odprodej cesty na Lhotský Šefel,
- výběr dodavatele techniky pro rozšíření pracoviště Czech Point na úřadu městyse,
- veřejná finanční podpora oddílu kopané Jiskra Machov a BKL Machov,
- stanovení paušálního poplatku z ubytování pro penzion Kukulda a další.
Dne 16. 9. 2009 se uskutečnilo 4. letošní veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Machov, které projednalo zejména následující body:
- rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2009,
- poskytnutí veřejné finanční podpory oddílu kopané a Borskému klubu lyžařů Machov,
- schválení výjimky z počtu žáků na základě žádosti ZŠ a MŠ Machov,
- informaci starosty o vývoji daňových příjmů a realizaci investičních akcí z letoš. rozpočtu,
- odprodej části obecního pozemku p.č. 826 v k.ú. Machov V. Kulichové a P. Kučinkovi,
- odprodej pozemku p.č. 710 v k.ú. Machovská Lhota vlastníkům dotčených nemovitostí,
- odkup části pozemku p.č. 625 v k.ú. Mach. Lhota od J. Nemejty, Police n.Met.,
- záměr prodeje části pozemku p.č. 576/1 v k.ú. N. Srbská paní D. Kálesové, Machov.

8. Placená inzerce
P r o d á m : - elektrickou sekačku na vzduchovém polštáři (malá) za 500,- Kč,
- 3 držáky na kola na auto po 150,- Kč,
- nerezový dřez levý na stojanu s odkládací plochou za 300,- Kč.
Informace na tel. č. 739 372 707

9. Jaký spotřebič můžeme odevzdat zdarma
Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje se již nemusejí stát odpadem, ale tzv.
zpětně odebíraným elektrozařízením. Občané je mohou zcela zdarma odevzdat v místech
zpětného odběru, která jsou vytvářena ve sběrných dvorech obcí, v rámci mobilních svozů či
přímo v prodejnách „elektro“ mohou „vyměnit starý za nový“ při nákupu modernějšího
domácího pomocníka.
V případě využití jedné z výše uvedených možností se zpětně odebraný výrobek stává
odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou
specializované recyklační firmy.
„Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané elektrozařízení pocházející z domácností je takové
elektrozařízení, které svým stavem odpovídá výrobku s ukončenou životností bez bližšího
určení důvodu,“ vysvětluje Ing. Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti
ELEKTROWIN, která má zpětný odběr některých domácích spotřebičů na starosti.

„Stejně jednoznačně lze určit, že takovým elektrozařízením není výrobek, který již prošel
jakoukoli fází ‚zpracování‘ či dílčího využití, tedy činností, která je zákonem určena pouze
osobám s příslušnými oprávněními. Takové elektrozařízení musí být posuzováno jako odpad
a pro zacházení s ním nelze využívat výhod pro zpětný odběr elektrozařízení,“ dodává.
Nekompletní spotřebiče jsou tedy považovány za odpad a náklady spojené s jejich recyklací a
odstraněním jsou k tíži obci, následně se tedy promítají do poplatku za odpady.
Co je kompletní zařízení
Domácí elektrospotřebiče se podle druhu a účelu použití dělí do deseti skupin, ze kterých
výrobci definovali jejich kompletnost. Kritériem je popis užití elektrické energie, který
poskytuje také základní návod pro posouzení, zda „elektrozařízení“ splňuje definici pro
zpětný odběr, nebo je pro svou zásadní nekompletnost pouhým odpadem, byť se zbytky kovů,
plastů a dalších ostatních materiálů vhodných k dalšímu užití a zpracování. Každé
elektrozařízení je tedy tvořeno určitým typem soustrojí komponentů a nosné konstrukce a toto
spojení také výrobek určuje.
Zatímco mraznička bez zásuvek je stále mrazničkou a sběrný dvůr je povinen ji převzít
bezplatně, stejná mraznička s vymontovaným kompresorem je již posuzována jako odpad, za
jehož odevzdání musí občan zaplatit, minimálně prostřednictvím poplatku obcí za odpady.
Ani jeho odhození na černou skládku ho této povinnosti nezbaví, obec je opět nucena za
vlastní prostředky takovou skládku uklidit. I tyto náklady se do výše poplatku za odpad
promítají.
Jak se kompletnost posuzuje
Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je spojením motoru, hnané části (převodovka, buben)
a nosné konstrukce s pláštěm. Do této skupiny patří např. odstředivky prádla, ventilátory,
mixéry, vysavače, šicí stroje, zahradní sekačky, brusky, pily, hoblíky a vrtačky.
Sporáky, trouby, varné desky, žehličky, fritézy, varné konvice či elektrické pájky se řadí mezi
tzv. tepelná elektrická zařízení. Aby byl přístroj kompletní, musí obsahovat systém tvorby
tepla (topné těleso), nosnou konstrukci a zařízení umožňující získanou tepelnou energii využít
– tedy plotnu, troubu či fritovací nádobu.
Kombinace výrobku užívající k podpoře své funkce oba druhy energie, tedy mechanickou i
tepelnou, je ve své podstatě stejně jednoduchá. U většiny těchto výrobků lze stanovit jejich
mechanický a tepelný základní charakter. Patří sem pračky, myčky, vysoušeče vlasů,
teplovzdušné ventilátory či horkovzdušné páječky. Stejně jako u předchozích dvou skupin, i
zde je zařízení tvořeno motorem, hnanou částí (buben, hlavní čerpadlo) a skříní či pláštěm
spotřebiče.
Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozařízení k chlazení a mrazení, tvořená soustrojím
motor/kompresor, chladicí okruh, nosná konstrukce.
Poslední skupinu s obecným názvem „jiné“ tvoří elektrozařízení, která ke své funkci využívají
indukce. Náleží sem svařovací přístroje, nerotační holicí strojky, mikrovlnné trouby a
indukční plotny. U těchto zařízení lze identifikovat komponenty pouze dva – indukční zdroj a
nosnou konstrukci.
Uvedené komponenty představují jednoduchý rozlišovací klíč, podle něhož lze rozeznat
zpětně odebrané zařízení od běžného odpadu. Pro využití výhod kolektivního systému je třeba
spotřebiče do míst zpětného odběru odevzdat kompletní, tedy se všemi základními součástmi.
Zjednodušeně řečeno, pokud si občan vymontuje před předáním do sběrného dvora z ledničky
kompresor, nejenže poškodí životní prostředí, protože uniká freon a olej, ale navíc zatěžuje
rozpočet obce a ve finále za takovouto ledničku zaplatí nejen on, ale i jeho spoluobčané!

10. Kulturní a sportovní akce
Říjen: 4.10. – Duhová Afrika – velkoplošná live diashow – Kollárovo divadlo Police 18 hod.
5. – 27.10. – výstava Svět hor ve foyer Pellyho domů v Polici n. Met.
6.10. – Coco Chanel – francouzský film – kino Police od 19,00 hod.
10.10. – Lhotské struhadlo – netradiční lyžařský závod – pořádá M. Hejnyš
od 14 hod. – start před penzionem U Lidmanů
11.10. – Okolo Ostaše – závod v přespolním běhu v Polici n. Met.
14.10. – Časovka BOR – běžecké závody – pořádá Axit Doldy – start v 17,00 hod.
před provozovnou Doldy v Machově
16.10. – Strýček Váňa – divadlo Police n. Met. v 19,00 hod.
17.10. – Borský kros – běžecké závody – pořádá BKL Machov
20.10. – Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů – kino Police v 17,00 hod.
27.10. – Operace Dunaj – komedie ČR, Polsko – kino Police v 19,00 hod.

11. Informace DSO Lesy Policka
Od 1. ledna letošního roku jsou k dispozici internetové stránky Dobrovolného svazku
obcí Lesy Policka www.lesypolicka.cz, na kterých můžete získat aktuální informace o
připravovaných akcích i zajímavosti, které se týkají lesního hospodářství. K dispozici zde je
i ceník prodávaného dřeva.
Jednou z informací je zpráva o otevření 8. kola žádostí o dotace z Programu rozvoje
venkova – OSA1 – Investice do lesů. Z tohoto programu je možno pořídit stroje na lesní práce
od motorové pily, křovinořezu, až po větší mechanizaci, jako jsou lesní traktory, vyvážecí
soupravy a další. O podporu mohou žádat vlastníci nebo nájemci lesů od výměry 3 ha. Žádosti
je možno podávat od 6.10. do 26.10.2009.
DSO Lesy Policka nadále nabízí možnost spolupráce ostatním vlastníkům lesů v regionu
Policka, a to v péči o jejich lesní majetky, poradenství při čerpání finančních podpor z EU
i z jiných programů.
Vzhledem k blížící se zimě je jistě zajímavou informací i cena palivového dřeva – nyní
je ve výši 500,- Kč za prostorový metr (bez DPH a bez dopravy). Palivové dřevo se nejčastěji
prodává v dvoumetrových výřezech.
Luboš Binar – výkonný ředitel DSO Lesy Policka

12. Výzva ČEZ ke kácení porostů
Firma ČEZ Distribuce a.s. vyzývá tímto všechny majitele a uživatele pozemků
v ochranném pásmu nízkého i vysokého napětí, aby v termínu od 1. října do 15. listopadu
provedli pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných
zařízení. Bližší informace s uvedením rozsahu ochranných pásem najdete na vývěskách úřadu
městyse Machov.
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