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Manželé se 3 dětmi hledají dlouhodobě podnájem v oblasti Nízká Srbská, Machov,
Machovská Lhota – do 6 tis. Kč včetně inkasa.
Nabídněte na tel. č. 607 554 600 – manželé Citovi. Za nabídky předem moc děkujeme.

Nabízím zdarma na topení větve, klestí smrkové zelené z čerstvé těžby a větve suché bez
jehličí. Libovolné množství, vzdálenost do 1,5 km od machovského náměstí. Les dobře
přístupný z cesty. Informace na tel. č. 491 547 011.

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední vydání Machovského zpravodaje v našem volebním
období. Čtyři roky utekly jako voda a jsou před námi opět komunální volby, které rozhodnou
o novém vedení našeho městyse. Před čtyřmi roky jsme vstupovali do komunální politiky
s realistickým volebním programem, který jsme se snažili s Vaší pomocí co nejlépe splnit.
Něco se podařilo, něco zůstalo jen naším přáním a je na Vás, voličích, abyste zhodnotili naše
úsilí a vystavili nám ve volbách pomyslné vysvědčení. Je možné, že si někteří z Vás už
nevzpomenou, co jsme si předsevzali vykonat v našem volebním období a proto bych jen
krátce připomenul jednotlivé body našeho programu s naším pohledem na jejich plnění:
- dokončit práci na Územním plánu obce – práce na tvorbě územního plánu, které
trvaly celkem 12 let, byly završeny jeho schválením v říjnu 2008. Krátce nato se však
objevila řada návrhů na změnu územního plánu, které byly zapracovány do návrhu
Změny č. 1 a tato je nyní ve fázi veřejného projednání a měla by být schválena ještě
v letošním roce.
- pokračovat v jednáních s ministerstvem financi i krajským úřadem s cílem oddlužit
co nejvíce obec – v průběhu celých čtyř let našeho volebního období se jednalo o ten
nejsložitější úkol, který obnášel mnoho času stráveného jednáními s různými orgány.
Nakonec se podařilo Machov zbavit všech jistin dluhů vůči SFŽP ČR i Finančnímu
úřadu. Na úhradu části dluhu jsme získali dotační prostředky od Královéhradeckého
kraje, část dluhu nám byla po jednáních s MF ČR odpuštěna, část dluhu byla splacena
z našeho rozpočtu, což obnášelo tvrdé šetření ve všech jeho kapitolách. V současné
době však stále zůstává nedořešen soudní spor se SFŽP ČR o úhradu úroků z prodlení
ve výši 18 mil. Kč, o kterém bude rozhodovat Nejvyšší soud ČR v Brně. Dále není
ukončeno finanční vypořádání s firmou Norex Praha (stavba ČOV a kanalizace), které
dlužíme kolem 2 mil. Kč a marně čekáme na splnění podmínek mimosoudní dohody
ze strany této firmy. Finanční prostředky pro ni máme uloženy na zvláštním účtu a
alespoň nám přinášejí do našeho rozpočtu úroky – do dnešního dne již přes 100 tis.Kč.
V souvislosti se stavbou ČOV a kanalizace pak stále splácíme úvěr České spořitelně,
jehož zůstatek nyní činí přibližně 2,75 mil. Kč.
- zlepšení stavu komunikací v obci – zadluženost obce v počátku našeho volebního
období nám umožnila teprve v minulém roce vyčlenit větší sumu peněz na opravy
místních komunikací a v tomto trendu pokračujeme i v letošním roce. Začali jsme
vyasfaltováním komunikace v Bělém, následovalo asfaltování silnice z Machova do
Bělého, za bývalým hotelem Bor, ulice k Lidmanovým a opravy dalších místních
komunikací. Letos proběhne asfaltování dalších čtyř místních komunikací v hodnotě
přes 1 mil. Kč. Řada komunikací byla průběžně opravována alespoň štěrkem s tím, že
při příznivém vývoji finanční situace se bude s asfaltováním pokračovat každý rok.
- zřídit prostory pro odpočinek i aktivní trávení času – z dotačních prostředků bylo
zrekonstruováno tenisové hřiště za tělocvičnou, bylo vybudováno dětské hřiště vedle
parkoviště pod náměstím. Bohužel se nepodařilo získat budovu bývalé služebny
Policie ČR, kde jsme chtěli zřídit prostory pro rozvoj kultury a spolků v Machově, na
smysluplné řešení čeká i areál „Na Kopci“,
- centralizovat informace na internetových stránkách – byly vybudovány zcela nové
internetové stránky obce, které jsou průběžně aktualizovány. Byla nabídnuta možnost
prezentovat zde svoji činnost všem machovským spolkům i občanům nabízejícím
ubytování v soukromí.
- rozvoj turistického ruchu a kultury – po vstupu ČR do Schengenského prostoru byla
vyznačena celá řada nových turistických tras, vedoucích přes hranici do sousedního

Polska. Pravidelně jsme se snažili organizovat divadelní představení i různé koncerty
vážné i populární hudby. Podařilo se obnovit pořádání obecního plesu, pravidelně se
uskutečnilo štědrovečerní vytrubování, koncerty barokní hudby v machovském kostele
získaly docela dobrou popularitu v širokém okolí. Ve spolupráci s družebním
Radkowem se podařilo zkvalitnit pořádání Běhu na Hejšovinu.
- zlepšit vzájemnou informovanost občanů a samosprávy – začali jsme pravidelně
měsíčně vydávat Machovský zpravodaj, byly zřízeny vývěsky úřadu v dalších částech
obce, do Bělého se podařilo přivést místní rozhlas.
- podporovat zájmové organizace – finanční podpora byla realizována v rámci možností
našeho rozpočtu, řada akcí pořádaných místními spolky byla podpořena i organizačně.
- získat stavební parcely – tento bod zůstal nesplněn. Důvodem byl zejména nedostatek
finančních prostředků na samotný nákup parcel, ale zejména na vybudování
inženýrských sítí k existujícím parcelám.
Kromě akcí uvedených u jednotlivých bodů volebního programu pak stojí za zmínku i
některé další, např.:
- rekonstrukce čekáren autobusových zastávek,
- příprava projektové dokumentace na dobudování kanalizace v Machově,
- stavební úpravy v tělocvičně – prosklení hlavního sálu, opravy sálu na stolní tenis,
- vybudování veřejných WC za Obecním domem,
- vybudování kanalizační přípojky k nové zástavbě na Záduší,
- opravy pomníků padlým ve světových válkách v Bělém a ve Lhotě, zřízení pomníku
letci RAF Václavu Foglarovi (s velkou pomocí místních občanů),
- zavedení teplé vody na všechny záchody v místní ZŠ,
- rekonstrukce osvětlení v místním nákupním středisku,
- výměna dopravního značení po celé obci a řada dalších drobnějších akcí.
Výčet akcí realizovaných naším zastupitelstvem určitě není úplný, není smyslem zde
popsat veškerou naši činnost za uplynulé čtyři roky. Některé věci možná mohly být udělány
lépe, některé se občas nezdařily k úplné spokojenosti všech spoluobčanů. Snažili jsme se
naplnit naše poslání v rámci svých možností a schopností co nejlépe a je pouze na Vás,
občanech Machova, zda nám umožníte pokračovat v započaté práci. Plánů na další období
určitě máme spoustu a neustále se průběžně objevují nové úkoly a nápady. Z těch
rozpracovaných je nutno považovat za stěžejní zejména:
- dořešení dlouholetých právních sporů v souvislosti s výstavbou ČOV a kanalizace,
- vybudování kanalizace v Machovské Lhotě a její dobudování v Machově a N. Srbské,
- rekonstrukce veřejného osvětlení v obci,
- vybudování sportovně – kulturního areálu „Na Kopci“
- rekonstrukce sociálního zázemí Obecního domu,
- dořešení otázky výstavby fotovoltaické elektrárny na střeše Obecního úřadu,
- opravy dalších částí místních komunikací,
- opravy a zateplení střech obecních budov – tělocvičny, zákl. školy, nákup. střediska,
- vybudování skládky bioodpadu v obci a realizace spousty dalších investičních i
neinvestičních akcí, ať už kulturních, sportovních či společenských.
Závěrem bych zde chtěl poděkovat jménem celého našeho zastupitelstva většině občanů
za podporu v našem čtyřletém úsilí o dobrou správu a budování obce a za spolupráci při
řešení mnohdy složitých problémů týkajících se nás všech. Bez toho by se celá řada věcí
nedala uskutečnit a věřím, že minimálně stejné podpory se dostane i novému zastupitelstvu
vzešlému z říjnových komunálních voleb.
Ing. Jiří Krtička

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 8. 2010 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 125 obyvatel.V průběhu srpna 2010 - se odhlásili: 2 občané
- se přihlásil
1 občan
- narodili se:
2 občánci.

Společenská kronika
V měsíci září 2010 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Hedvika
Bittnarová z Machova – dožila se 85 let. Jménem zastupitelstva městyse i jménem všech
spoluobčanů přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
V sobotu 18. září 2010 se v obřadní síni našeho úřadu uskutečnil svatební obřad.
Oddávající Ivana Doležalová spolu s matrikářkou Ladou Krbovou uvedly do stavu
manželského snoubence Ilonu Ševců a Otokara Šrejbera. Ještě jednou přejeme novomanželům
hodně štěstí a spokojenosti na společné cestě životem.

Ukončení činnosti vodoprávního úřadu při MěÚ Police n. Met.
MěÚ Police nad Metují oznamuje všem občanům, že od 1.8.2010 byla agenda
vodoprávního úřadu, kterou dosud vykonával odbor výstavby v Polici n. Met., přesunuta na
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí. Součástí této agendy je zejména vydávání
povolení k nakládání s vodami (odběry povrchové vody), stavby studní, povolování vrtů a
povolování jiných staveb v souvislosti s nakládání s vodami.
Toto rozhodnutí se dotkne zejména stavebníků, kteří v souladu se stavebním zákonem
budou při povolování, umisťování či odstraňování staveb potřebovat závazné stanovisko
vodoprávního úřadu (§ 104 vodního zákona).
Pro informaci občanů uvádíme kontakty na vodoprávní úřad při MěÚ Náchod:
- tel. 491 405 111, fax 491 405 298
- mail: podatelna@mestonachod.cz
- pracovníci odb. živ. prostředí: ing. Hejduk (ved. odboru) , ing. Navara (správa vodních
toků a nádrží), ing. Divoká (čistírny odpadních vod), ing. Poul (ochrana povrchových
vod), ing. Sychrovský (povodňová ochrana, havárie).
- úřední hodiny: Po + St úřední dny 8,00-12,00, 13,00-17,00 hod.
Út + Čt příjem žádostí 8,00-14,00 hod.

Stolní kalendář „Policko 2011“
Upozorňujeme všechny zájemce, že začátkem října bude na Úřadu městyse Machov
v prodeji omezené množství stolního týdenního kalendáře „Policko 2011“ s fotografiemi
místních autorů, týkajících se tematicky přírody a architektury ve všech obcích našeho
regionu (tedy i Machova). Předpokládaná prodejní cena kalendáře je 75,- Kč – bude ještě
upřesněno před začátkem prodeje.

Dovolená restaurace Obecní dům
Nájemci restaurace Obecní dům manželé Hubkovi oznamují všem občanům, že provoz
restaurace bude přerušen z důvodu čerpání dovolené v období od 1.10. do 29.10 2010.
Restaurace bude znovu otevřena v sobotu 30. října 2010.

3. Rozpis fotbalových zápasů oddílu kopané

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 8. 9. 2010 se uskutečnilo 6. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov
v letošním roce. Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- příprava komunálních voleb,
- soubor rozpočtových opatření městyse č. 3/2010,
- majetkové záležitosti – odkupy pozemků, záměry odkupu a prodeje pozemků,
- petice občanů za obnovu zábradli podél komunikace na Kopec,
- projednání návrhu Krajského ředitelství Policie ČR na zrušení Obvodního oddělení
PČR v Polici nad Metují,
- návrh p. Kohla – Bezděkov - na založení občanského sdružení za účelem provozování
řetízkového kolotoče
- vývoj projednání Změny č. 1 Územního plánu městyse Machov – veřejné projednání
na MěÚ v Náchodě proběhne dne 30. 9. 2010,
- příprava asfaltování místních komunikací firmou Strabag,
- postup rekonstrukce čekáren autobusových zastávek v obci,
- dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení v Řeřišném a další záležitosti.

5. Kulturní a sportovní akce
Říjen: 2.10. – Lhotské struhadlo – netradiční závod v běhu na lyžích po asfaltu – pořádá
Milan Hejnyš, start ve 14 hod. před hospodou ve Lhotě;
5.10. – Shrek: konec a zvonec – kino Police – komedie USA, v 17 hod.
10.10. – Okolo Ostaše – přespolní běh pro všechny kat., 10 hod. Police - Nebíčko
12.10. – Kajínek – kino Police – thriller ČR – v 16,30 hod. a v 19 hod.
13.10. – Běh na Bor – 2,8 km – středeční pohár, start v 17 hod. od prodejny Doldy,
16.10. – Sztafeta Górska – štafetový běh 3x10,5 km, start v 11 hod. na Pasterkově,
17.10. – Borský kros – pořádá BKL;
22.10. – České nebe – Divadlo Járy Cimrmana – Kolárovo divadlo Police v 19 hod.
30.10. – Ptačí klec – div. Soubor Kolár Police – Kolárovo divadlo v 19 hod.

6. DSO Lesy Policka a tři roky existence
Od 1. července 2010 se svazek rozšířil o dalšího člena z našeho regionu o obec Bukovici.
Stalo se tak v den, kdy svazek Lesy Policka završil tři roky své činnosti. Nejdelší část svého
hospodaření bohužel spadly do doby, kdy následky kalamit, nastupující a dnes již probíhající
krize, srazily ceny dřeva a jako průvodce potíží vznikly odbytové problémy s prodejem dřeva.
Právě tady svazek plně prokázal důvody ke společnému hospodaření – výhodné ceny a jistotu
odbytu vytěženého dřeva, která se v té době špatně hledala. Dokázali jsme udržet hospodaření
ve stávající kvalitě a nadále přinášet zisky sdruženým obcím i v období, kdy zájem o dřevo za
slušné ceny byl v podstatě zmražen. Problémem není prodat dřevo, když je ho nedostatek, ale
jakmile možnosti odbytu jsou špatné a k tomu cena za kterou se dřevo vykupuje je hluboce
podhodnocená, má společný obchod se dřevem své přednosti.
Další z činností, ve kterých se DSO Lesy Policka dobře uplatnil , je čerpání finančních
podpor z programů Evropské unie. Každá z obcí má svůj podíl a pro každou se shánějí peníze,
které se dají na daném majetku co nejlépe využít. K těm nejzajímavějším patří dotace na
pořízení štěpkovače ,který bude využíván jak pro potřeby DSO Lesy Policka , tak pro další
služby, kdy ceník bude na internetových stránkách svazku ( www.lesypolicka.cz) a vyjde ve
zpravodajích sdružených obcí.

Z dalších dotací jsme uspěli s podporou na výstavbu dřevěného altánu nad náměstím
s výhledem na Polici a přilehlé okolí (na Strážnici), kde budou nahrazeny dřevěné lavičky.
Štěpkovač a dřevěný altán jsou o to zajímavější, že se dotace podařilo získat z programů, kde
alokace peněz je mnohem nižší než počet podaných žádostí. Takže uspěje 40- 60 % projektů.
To, že se svazku daří úspěšně fungovat, je také zásluhou dobré spolupráce zástupců
sdružených obcí (starostů). Především v osobě předsedy svazku, starosty městyse Machova
ing. J. Krtičky , má DSO Lesy Policka velkou oporu. Přesto, že se jedná výhradně o lesní
hospodaření, má DSO Lesy Policka i další povinnosti( audit hospodaření, rozpočty, tvorba
nájemného a jeho provázanost na sdružené obce, změny ze strany státní správy a podobně).
Právě tady je široký prostor pro tvořivost a ekonomický přehled a to naštěstí v předsedovi
DSO Lesy Policka máme.
Závěrem zveme vlastníky lesů, ale i ostatní zájemce, na seminář konaný v Pellyho
domech 12.října s tématem Natura 2000 a lesnicko-environmentální opatření.
V první části budou přednášky o programech a po přestávce s občerstvením pak
venkovní ukázka porostů na Žděřině, zařazených do programů. Předpokládá se účast
některých firem nabízejících lesní materiál. Přesný program bude vyvěšen na
pozvánkách.
Luboš Binar - výkonný ředitel DSO

7. Zvonění 28. října
Již tradičně se letos 28. října ve 21:00 hodin opět rozezní zvony na věži machovského
kostela na připomínku statečnosti československých legionářů a k poctě obětí první světové
války.
Připomeňme si, že je to po vzoru italského města Rovereta, kde byl po skončení
I. světové války z pohozených zbraní ulit „Zvon padlých“, který se každý večer ve 21 hodin
rozeznívá stem úderů ztichlou krajinou, kde za budoucí svobodu bojovali a umírali i naši
vojáci. Několikrát v roce je však slyšet dvě stě úderů. To když připomíná svátky jednotlivých
zemí. 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

8. Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta městyse Machov oznamuje
podle § 29 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že:
1. volby do zastupitelstva městyse Machov se uskuteční:
- v pátek dne 15. října 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
- v sobotu dne 16. října 2008 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

a

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Machov je volební místnost, kterou je
obřadní síň Úřadu městyse Machov, čp. 119, a to pro všechny voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu ve všech místních částech městyse Machov (Bělý,
Nízká Srbská, Machovská Lhota a Machov).

3. voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáží svoji totožnost a státní občanství
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem či
cestovním průkazem) a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
4. každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Jiří Krtička - starosta

9. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

provede v naší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů dne 2. října 2010 (sobota).
Harmonogram svozu a podrobnosti byly zveřejněny v minulém vydání Machovského
zpravodaje.

Svoz velkoobjemného odpadu - sobota 23. října 2010
Stanoviště: NÍZKÁ SRBSKÁ
MACHOV
LHOTA
BĚLÝ

u hasič. zbrojnice 7,30 – 7,50 hod.
pod Hubkovými
7,55 – 8,15 hod.
proti Lokvencovým 8,20 – 8,40 hod.
na náměstí
8,45 – 9,15 hod.
u hasič. zbrojnice 9,20 – 10,10 hod.
u bývalé váhy
10,20 – 10,40 hod.

Vybíraný 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
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně, ponechání odpadu
na veřejném prostranství bez osobního dohledu je nepřípustné !!!

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! ODPADY NENECHÁVEJTE NA
STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

Přineste nám svůj odpad !
Chraňte naše životní prostředí !
: 494 629 050 fax: 494 629 070

10. Sjednocení odjezdových stání autobusů v Náchodě
Od 1.9.2010 došlo po mnoha letech ke sjednocení odjezdových stání autobusů v Náchodě –
bez ohledu na dopravce, který spoj zajišťuje. Autobusy budou odjíždět z jednotlivých
stanovišť takto:
- stanoviště 1: Rychnov, Kvasiny, Dobruška, Nové Město přes Branku
- stanoviště 2: Rychnov, Kvasiny, Dobruška, Nové Město přes Provodov, Bohuslavice,
- stanoviště 3: Brno, Č. Třebová, Nový Hrádek, Č. Čermná, Šerlich, Kudowa,
- stanoviště 4: Praha, Hradec Králové přes N. Město, Litomyšl
- stanoviště 5: Praha, Hradce Králové, Pardubice přes Jaroměř
- stanoviště 6: Č. Skalice, Jaroměř, Dvůr Králové, Vysokov
- stanoviště 7: Č. Skalice přes Kramolnu, Č. Kostelec přes Olešnici, Studnice, Trubějov
- stanoviště 8: Č. Kostelec přes Radechovou, Zbrodí, Trutnov, Úpice, Rtyně, Pec p. S.
- stanoviště 9: MHD, Karlow, Klodzko
- stanoviště 10: Hronov, Stárkov, Žďárky
- stanoviště 11: Broumov, Police, Machov, Pomezní Boudy, Odolov.
Společnost OREDO oznamuje, že v datu k 1.9.2010 zapracovala do jízdních řádů některé
z připomínek obecních úřadů a občanů. Další změny budou zapracovány do jízdních řádů
v prosinci 2010. Z několika připomínek uplatněných machovskými občany prostřednictvím
úřadu městyse bohužel nyní nebyla akceptována žádná. Bylo přislíbeno zapracování
některých návrhů právě v prosincové změně jízdních řádů.

11. Vakcinace psů proti vzteklině
Vzhledem k tomu, že výrobce vakcíny proti vzteklině (Biocan R) prodloužil její účinnost
na 2 roky, neproběhne letos hromadná vakcinace psů proti vzteklině. Pokud byl pes
vakcinován proti vzteklině v roce 2009, není tedy nutné, aby byl opět vakcinován v r. 2010.
Hromadná vakcinace psů proti vzteklině se tedy uskuteční až v roce 2011.
Pokud je však pes vakcinován kombinovanou vakcínou (DHPPI+LR) – tedy i proti
dalším infekčním chorobám, je nutná revakcinace každý rok. Tyto revakcinace provede
soukromý veterinární lékař ve veterinární ordinaci.
Jestliže pes nebyl nikdy vakcinován proti vzteklině, nebo je to déle než 2 roky od
poslední vakcinace, je nutné zajistit jeho vakcinaci ve veterinární ordinaci.
MVDr. Štěpánek
Vakcinace psů proti vzteklině je ze zákona povinná.

12. Odpadků se můžete zbavit elegantně
Odpadů neustále přibývá. Existuje však možnost, jak se s nimi vypořádat a jejich
množství výrazně omezit.
Nejlepší je začít hned při nákupu…
zkuste vybírat výrobky, jejichž obaly se dají recyklovat,
vybírejte výrobky s takovým obalem, do kterého se dá koupit náhradní náplň –
například tekuté mýdlo,.
raději sáhněte po větším balení – ze tří malých půllitrových lahví je určitě více odpadu
než z jedné větší,
nepoužívejte igelitové nákupní tašky, mnohem lépe Vám poslouží taška textilní.
Pokud Vám právě nic jiného nezbývá, používejte igelitovou tašku doslova do roztrhání.
Věci se dají používat více než jednou…
svačina či oběd vám bude chutnat lépe ze svačinového boxu. V tašce se vám
nepomačká a nebudete zbytečně plýtvat igelitovými či papírovými pytlíky,
pijete v práci vodu či kávu z automatu? Pijte ji z vlastního hrnečku. Stačí jedna káva
denně a měsíčně ušetříte víc než 20 plastových kelímků,
nezapomínejte, že papír má vždy dvě strany. Popsat se mohou klidně obě a
spotřeba papíru bude poloviční,
tiskněte jen to nejnutnější. Zamyslete se nad každou vytištěnou stránkou, archivujte
elektronicky.
Kam s nimi, když doslouží?
vyhazujte papír do modrého, plasty do žlutého a sklo do zeleného kontejneru,
pokud máte zahrádku, svůj organický odpad kompostujte,
staré televizory, počítače, pračky – zkrátka elektroodpad - patří na sběrný dvůr nebo
zpět do obchodu,
přemýšlejte, jestli věc, kterou chcete vyhodit, přeci jenom ještě nemůžete Vy nebo
někdo jiný využít.
„Obecně nejhorší varianta je odhazovat odpadky na ulici nebo dokonce ve volné přírodě.
Správné není ani házení všech odpadků do jednoho pytle, nebo odpadkového koše.
Jednoznačně správné je třídit odpad a tím umožnit jeho recyklaci. Rok od roku je třídění
odpadů jednodušší. Stále stoupá počet lidí, pro které je třídění odpadů naprosto přirozené.
Tím se samozřejmě snižuje dopad činnosti člověka na životní prostředí,“řekl Tomáš Pešek,
regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.
Jak si jednoduše poradit s odpady?
Raději volte vratný obal než obal na jedno použití. Raději volte kontejnery na tříděný odpad
než obyčejný odpadkový koš. Raději volte obyčejný odpadkový koš než odhazování odpadků
volně na ulici či v přírodě.
Další informace o třídění odpadů najdete na www.cistykraj.cz.

Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, Email.: pesek@ekokom.cz

13. Seminář pro vlastníky lesů
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