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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou rok 2009 a nyní už i první měsíc roku 2010 a tak bych se chtěl pokusit
jednak zrekapitulovat toto uplynulé období a rovněž nastínit vývoj pro letošní rok.
Nejprve pár slov k začátku letošního roku. Když jsem psal novoroční přání do minulého
Zpravodaje, ani ve snu mě nenapadlo, jak složitý bude hned úvod nového roku. První
nepříznivá událost nás postihla hned v neděli 3. ledna, kdy došlo k požáru hospodářských
budov v Bělém, při kterých přišla o střechu nad hlavou i o veškerý osobní majetek
p. Kuchařová. V této její nelehké životní situaci se naštěstí ukázala solidarita řady
spoluobčanů, kteří byli ochotni okamžitě pomoci, a to různými způsoby. Ocenění určitě
zaslouží p. Schejbal, který p. Kuchařovou dočasně ubytoval ve svém domě a dále všichni,
kteří rychle poskytli nejnutnější oblečení a další potřebné věci a jinou pomoc. Okamžitě se
rozběhly i finanční sbírky ve prospěch postižené v Bělém i v Machově. Postupně se podařilo
získat finanční prostředky i z rozpočtu městyse Machov, z Farní charity Náchod, sociální
odbor při MěÚ Police vyplatil rovněž nezanedbatelnou částku. Ze získaných peněz bylo
možno zakoupit zateplenou a zastřešenou stavební buňku, zajistit připojení elektřiny a uhradit
všechny výdaje spojené s přepravou a usazením buňky na dočasné místo vedle spáleniště. Po
skončení stavebního řízení pak dojde k přemístění buňky na místo bývalé salaše. Není možné
na tomto místě vyjmenovat všechny, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na poskytnutí
pomoci p. Kuchařové, ale tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří tak učinili. Při finanční
sbírce pořádané městysem Machov bylo vybráno 20.900,- Kč, běšlští spoluobčané mezi sebou
vybrali 10.700,- Kč. Nakonec zde tlumočím i poděkování od p. Kuchařové za podporu a
veškerou poskytnutou pomoc.
Další nepříznivou zprávou v prvním lednovém týdnu byla informace, že se Státní fond
životního prostředí ČR dovolal proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ve věci
úroků ve výši 18,5 mil. Kč v souvislosti s výstavbou ČOV a kanalizace v Machově. Bohužel
ani zmíněné rozhodnutí, které bylo zcela ve prospěch městyse Machov a povinnost uhradit
0,5 mil. Kč na soudních poplatcích neodradily SFŽP od tohoto kroku. Nastává tak pro nás
další období nejistoty, kdy budeme muset nejprve připravit vyjádření pro jednání Nejvyššího
soudu v Brně a pokusit se obhájit rozhodnutí krajského odvolacího soudu v této věci. Úzce
s tím souvisí i nejistota, zda a kolik budeme mít v následujících letech k dispozici finančních
prostředků na investice v Machově. Je opravdu zarážející, kolik času a finančních prostředků
nás všech – daňových poplatníků – dokáže doslova promrhat státní fond na přetahování
o jedny a tytéž státní prostředky. Nám nezbývá, než vyčkat rozhodnutí Nejvyššího soudu
v Brně a doufat, že bude pro nás příznivé a již definitivní.
V následující části mého dnešního příspěvku bych se v kostce vrátil k uplynulému roku
2009 a k záměrům zastupitelstva pro letošní rok.
a) Finanční situace městyse Machov
Finanční situace městyse byla v uplynulém roce ovlivněna řadou protichůdných faktorů.
Na jedné straně se dále dařilo pokračovat v trendu postupného oddlužování obce, a to zejména
díky uvážlivému hospodaření a redukci běžných výdajů v téměř všech kapitolách obecního
rozpočtu i úspěšné snaze o získávání dalších příjmových položek formou dotací apod. Na
druhé straně se však negativně projevovaly důsledky hospodářské a finanční krize, které
zasáhly zejména příjmovou část obecního rozpočtu v oblasti celostátně sdílených daní.
Konečný výpadek daňových příjmů ve srovnání s rozpočtem pro rok 2009 tak činí hrozivých
1,3 mil. Kč. Díky kladnému provoznímu saldu hospodaření však ani tento negativní vývoj
neznamenal ohrožení stability obecního rozpočtu a městys byl a je schopen zajistit
financování svého běžného provozu. Zadlužení z pohledu dlouhodobých závazků se zlepšilo
o více než milion Kč a současný dluh k 1. 1. 2010 činí zhruba 5 mil. Kč. Celkově se dá říci,

že pokud nedojde k nějakému katastrofálnímu vývoji v probíhajících sporech se SFŽP ČR
a firmou NOREX Praha, či pokud se podstatně nezmění situace v oblasti celostátně sdílených
daní, je městys Machov schopen v dalších obdobích již standardně investovat i do svého
rozvoje na úrovni zhruba 2 mil. Kč ročně bez započítání případně získaných dotací.
b) Realizované akce v roce 2009
Přestože se zastupitelstvo městyse potýkalo s finančními problémy, tak jak je uvedeno
v předchozím odstavci, dokázalo získat finanční prostředky i na celou řadu různých akcí.
Z těch nejpodstatnějších investičních akcí bych připomenul následující:
- rekonstrukce autobusové zastávky BOR (140 tis. Kč)
- asfaltování místních komunikací, penetrace asfaltového povrchu vozovky do Bělého, opravy
místních komunikací frézovanou asfaltovou drtí i obalovanou směsí asfaltu, rekonstrukce
vozovky okolo továrny bývalé Veby (2,3 mil. Kč)
- likvidace starých elektrorozvodů na jevišti a v rozvodně sálu Obecního domu,
- projektová dokumentace pro územ. řízení na odkanalizování dalších částí obce (222 tis.Kč),
- úpravy v ZŠ Machov – malování, opravy a utěsnění oken, odstranění stavební suti z půdních
prostor, kolaudace přístavby školy
- opravy a rekonstrukce rozvodných skříní veřejného osvětlení (120 tis. Kč),
- revitalizace rybníka a toku Třeslice v Bělém (investorem jsou Lesy ČR, s.p.),
- oprava místní komunikace v Dolech (mezi Bělým a Nízkou Srbskou),
- nákup další komunální techniky – svářečky CO2, elektrocentrály, okružní pily …
- oprava střechy přístřešku na posypový materiál a další drobnější akce.
Také v dalších, neinvestičních oblastech stojí za zmínku několik úspěšných záležitostí:
- byly vybudovány nové webové stránky městyse, které jsou pravidelně aktualizovány,
- byly rozšířeny služby ze systému Czech Point a zřízeny datové schránky obce,
- i v oblasti kultury a sportu se podařilo zrealizovat několik úspěšných akcí – po dlouhé době
byl uspořádán obecní ples, dobrou úroveň mělo divadelní představení Don Quijote
kosteleckých ochotníků. Tradičními akcemi již jsou Běh na Hejšovinu, Štědrovečerní
vytrubování či koncert barokní hudby v místním kostele sv. Václava.
- městys se v rámci možností svého rozpočtu snažil podpořit i sportovní a kulturní činnosti
zájmových organizací v obci,
- opět se podařilo získat finanční prostředky na zaměstnání pracovníka na veřejně prospěšné
práce, přičemž v tomto trendu chceme pokračovat i v letošním roce,
- v oblasti požární ochrany bylo rovněž vynaloženo o několik desítek tisíc finančních
prostředků více než v předchozím roce a díky dotacím byla požární jednotka vybavena
novým svolávacím systémem v případě požáru či jiné pohromy.
c) výhled na rok 2010
Prioritou zastupitelstva je samozřejmě udržet schopnost financování všech základních
činností městyse a pokračovat v postupném oddlužování. Kromě toho by však zastupitelstvo
letos realizovalo i některé investiční akce, samozřejmě pokud to vývoj financí dovolí. Jedná
se zejména o následující záměry:
- dokončení převodu bývalé budovy Policie ČR do majetku městyse a následné úpravy;
- stavební úpravy prosklené stěny v tělocvičně;
- vybudování sociálního zázemí za jevištěm sálu Obecního domu;
- rekonstrukce dalších autobusových čekáren;
- rekonstrukce veřejného osvětlení;
- asfaltování dalších úseků místních komunikací;
- vybudování veřejných WC v prostoru za Obecním domem.
- prodloužení kanalizace na Záduší.

Z neinvestiční sféry bude snaha opět uspořádat či podpořit kulturní a sportovní akce
v Machově – uspořádat divadelní představení, koncert vážné hudby, obecní ples, závody
v běhu do vrchu a další.
Rok 2010 bude náročný i pro úřad městyse – bude nutno zavést nový účetní systém státní
správy, což jistě přinese celou řadu problémů. Letošní rok bude i rokem volebním – na jaře
proběhnou parlamentní volby, na podzim komunální a v některých oblastech i senátní.
Závěrem bych chtěl říci, že zastupitelstvo i zaměstnanci úřadu městyse i v letošním roce
vynaloží veškeré své síly a schopnosti ve prospěch rozvoje Machova a spokojenosti občanů.
Věřím, že té spokojenosti bude více než nespokojenosti, i když je mně jasné, že ani řadě
problémů a negativ se nevyhneme. Za sebe, zastupitele i zaměstnance úřadu bych chtěl
poděkovat za dosavadní podporu při řešení různých problémů a doufám ve stejně vstřícný
postoj většiny z Vás i v letošním roce.
ing. Jiří Krtička

2. Ukončení osvobození nových staveb od placení daně

3. Informace pro zákazníky VaK a.s. Náchod
VaK Náchod oznamuje všem svým zákazníkům, že od 1. 2. 2010 nebude možné na
provozním středisku Police n. Met. provádět uzavírání a změny smluv o dodávce vody.
Zákazníci se mohou obracet na Zákaznické centrum společnosti, tj. VaK a.s. Náchod –
Běloves, Kladská ul. 1521, a to v pondělí od 7,00 hod. do 16,00 hod., úterý až čtvrtek od 7,00
hod. do 14,00 hod. Kontakt – p. Špačková, tel. 491 419 230, zc.spackova@vakna.cz.
Podklady pro změnu či úpravu smlouvy je možné stáhnout z webových stránek, položka
„soubory ke stažení“ a odeslat elektronicky na adresu zc.spackova@vakna.cz.
Od 1. 2. 2010 již nebude možné na středisku v Polici n. Met. provádět platbu za vodné
v hotovosti. Toto bude možné pouze na správě společnosti v Náchodě, Kladská ul. 1521, a to
v pondělí od 7,00 hod. do 16,00 hod. a ve středu od 7,00 hod. do 14,30 hod.
Dojde-li u Vás nebo ve Vašem okolí k poruše zásobování vodou, volejte na vodárenský
dispečink v Náchodě – tel. 491 419 222, kde je nepřetržitá služba, která zajistí nezbytná
opatření. Vedoucím dispečinku je p. Petr Branda – tel. 602 610 256, 775 857 030,
tu.branda@vakna.cz.
Veškeré informace o dodávkách smluvních podmínkách, cenách a kontaktech najdete na
webových stránkách www.vakna.cz.
Ing. Dušan Tér, VaK a.s.

4. Přednáška – 80 let vodovodu v Bělém
Sbor dobrovolných hasičů v Bělým
pořádá
přednášku Petra Zudy
„Dyž voda vod sypací skály hůry Kopečkama do Bělýho přitejkala,
aneb 80 let vodovodu v Bělým“
Přednáška se koná v sobotu 30. ledna 2010 od 17,00 hod. na desítce u Laubů.
Vstupné dobrovolné – výtěžek bude věnován paní Kuchařové.

5. Machovský obecní ples
V sobotu 23. ledna uspořádalo Zastupitelstvo městyse Machov ve spolupráci s restaurací
Obecní dům svůj 2. Machovský obecní ples. K tanci přijela zahrát skupina Expedice
Apalucha z Opavy, která byla výborně nazvučena místním zvukařem z Teplic n. Met. Několik
tanečních vystoupení v průběhu večera obstarala dívčí taneční skupina Refflexive ze Rtyně,
která sklidila velký potlesk. Plesu se zúčastnilo rekordních 204 platících návštěvníků a i když
se nedá většinou zavděčit úplně všem, převážná část jich byla s úrovní plesu spokojena. Ke
spokojenosti přispěla i bohatá tombola, ve které se sešlo 232 vesměs hodnotných cen.
Tímto bychom rádi ještě jednou poděkovali všem, kteří se na úspěšném průběhu plesu
podíleli – celé řadě sponzorů, kteří přispěli finančně na tisk pozvánek, na vyřešení rozvozu
z plesu, ale i věcnými dary do tomboly. S poděkováním nelze zapomenout ani na všech
17 pořadatelů, kteří se svých funkcí při obsluze účastníků plesu zhostili na výbornou. Dík
patří rovněž osazenstvu restaurace Obecní dům za vzornou obsluhu restaurace během večera.

Přestože se ples vydařil, již dnes zaznamenáváme i řadu podnětných připomínek, které
jistě přispějí k ještě větší spokojenosti návštěvníků příštího obecního plesu.
J. K.

6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 12. 2009 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 129 obyvatel.V průběhu prosince 2009 - se narodili: 2 občánci
- zemřela:
1 osoba.

Nabídka pronájmu obecní garáže
Zastupitelstvo městyse na svém jednání rozhodlo nabídnout svoji dočasně nevyužitou
garáž pro osobní automobil do pronájmu. Jedná se o garáž u čp. 118 v Machově pod
náměstím. Předpokládá se uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní
jednoměsíční lhůtou. Kritérium výběru – nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné. Pronájem je
možný od 1. února 2010. Bližší informace na úřadu městyse Machov.

Odběr elektrozařízení ve sběrném dvoře v Bezděkově
Obecní úřad Bezděkov upozorňuje občany, že provozní doba sběrného dvora
v Bezděkově pro odběr použitých elektrospotřebičů je každý lichý týden v následujících
dnech: pondělí 14,00-16,00 hod., sobota 9,00-11,00 hod.

Nabídka jazykového kursu – zdokonalení němčiny
Petra Skálová, která působí již několik let v Německu, nabízí zájemcům zdarma v měsíci
březnu 2010 konverzační kurs zdokonalení se v německém jazyku. Zájemci se mohou hlásit
či informovat na tel. č. 604 358 105.

Platby místních poplatků
Připomínáme všem občanům, že místní poplatek ze psů (jeho výše se nezměnila – 100,Kč, důchodci 50,- Kč) je splatný v termínu do 15. února 2010. Místní poplatek za svoz
komunálního odpadu (případně jeho první část) byl stanoven pro letošní rok opět částkou
500,- Kč na osobu a rok a je splatný do 31. 3. 2010. Oba poplatky můžete zaplatit v hotovosti
v kanceláři úřadu nebo po dohodě bezhotovostním převodem na účet.
Pro občany Bělého jsme připravili i letos speciální termín ve čtvrtek 11. února
od 14 hod. do 16 hod., kdy mohou poplatky zaplatit přímo v Bělém. V uvedené době bude
poplatky vybírat pracovnice úřadu p. Thérová u Grossových na křižovatce.
Dále vyzýváme občany, kteří mají uzavřenou smlouvu o nájmu hrobového místa na dobu
do 31. 12. 2009, aby se dostavili na úřad k sepsání nové smlouvy a zaplacení pronájmu
hrobového místa na dobu do 31. 12. 2015. Pro urychlení administrativy si prosím vezměte na
úřad původní smlouvu. Nová sazba od 1. 1. 2010, jak jsme již uvedli v minulém Zpravodaji,
činí 25,- Kč/m2 hrobu. Velikost hrobu se pohybuje běžně okolo 2 m2, sazba tak většinou činí
přibližně 50,- Kč za hrob ročně. Skutečné roční náklady na jeden hrob však činí v průměru
přes 330,- Kč. Z uvedených údajů vyplývá, že městys Machov doplácí ročně ze svého
rozpočtu na každý hrob v průměru přes 280,- Kč. Je třeba si v této souvislosti uvědomit,
že při počtu téměř 300 hrobů na našich hřbitovech se tedy rozhodně nejedná o zanedbatelnou
částku.
R. Thérová

7. Informace z jednání zastupitelstva
Ve dnech 5. 1. a 19. 1. 2010 se uskutečnily další pracovní porady starosty se zastupiteli.
Na programu bylo projednání následujících bodů:
- příprava 2. Machovského plesu;
- informace o daňových příjmech za r. 2009;
- další postup ve věci žaloby SFŽP ČR proti městysu Machov – dovolání k Nejvyššímu
soudu ČR v Brně;
- uspořádání divadelního představení v březnu 2010;
- řešení problémů spojených s požárem p. Kuchařové z Bělého;
- likvidace koupaliště v Machově;
- žádosti o finanční příspěvky na pořádání kulturních akcí v Machově;
- účast na veletrhu cestovního ruchu v Brně;
- návrh zadání pro vypracování změny č. 1 územního plánu;
- žádost o dotaci – vypracování studie regulace Židovky;
- žádost SDH N. Srbská o příspěvek na činnost mládeže a další,
- návrh na spolupořádání masopustního průvodu ve Lhotě,
- veřejně prospěšné práce v r. 2010 a obsazení pracovních míst u úřadu městyse.

8. Kulturní a sportovní akce
Leden: 30.1.– Krajský přebor – klasické lyžování – pořádá BKL Machov
30.1. - 80 let vodovodu v Bělém – přednáška SDH Bělý, v 17 hod. u Laubů;
Únor: 2. 2. – 3 sezony v pekle – milostné drama ČR+SR, kino Police, 19,00 hod.
6. 2. – ples SDH Machovská Lhota – Obecní dům Machov ve 20 hod.
11.2. – Kytarový koncert – Bohemian Guitar Orch., Kollárovo divadlo Police, 19 hod.
12.2. – Běh při pochodních pro děti s táborákem – pořádá BKL Machov;
14.2. – Běh Franciszka Pabla – závody v běhu na lyžích v Pasterce, Polsko
14.2. – posezení s Festivalovým Big Bandem 2010 – Obecní dům Machov od 15 hod.
16.2. – Masopustní průvod ze Lhoty do Nouzína;
16.2. – Zemský ráj to na pohled – komedie ČR, kino Police, 19 hod.;
21.2. – Hrdý Budžes – Kollárovo divadlo, 19 hod., hraje Barbora Hrzánová;
23.2. – Skiatlon – krajský pohár, pořádá BKL Machov;
25.2. – Restaurované filmy Jana Špáty – Pellyho domy Police v 19 hod.;
27.2. – Ples sportovců – pořádá fotbal. oddíl Jiskra Machov, Obecní dům, 20 hod.;
28.2. – Dětský karneval – pořádá ZŠ a MŠ Machov, Obecní dům Machov.

9. Poděkování SDH Nízká Srbská
Dne 9. ledna 2010 se konal první ples v letošní plesové sezoně. K tanci zahrála kapela
BTK z Bezděkova, o předtančení se postaral taneční pár Markéta Švorcová a Zdeněk
Košťálek z Červeného Kostelce. Dovolte nám touto cestou poděkovat všem, kteří se zasadili
za to, že se ples při účasti 143 platících osob velmi vydařil. Především provozovatelům
restaurace Obecní dům manželům Hubkovým a městysu Machov za podporu při konání
našeho plesu. V neposlední řadě patří dík naším členům, kteří nachystali sál a sponzorům,
kteří se zasloužili o bohatou tombolu v počtu 228 kusů.
Výbor SDH Nízká Srbská

10. Placená soukromá inzerce
PRODÁM
SNOWBOARD PRO ZAČÁTEČNÍKY
délka 150 cm, barva černá, vázání pevné
Cena 500,- Kč
Informace na tel. č. 732 523 523

11. Masopustní průvod 16. 2.
Lhotský zpívánky a nouzinskej mecenáš pan Norbert Wintr, za laskavého přispění
a porozumění Úřadu a Zastupitelstva městyse Machov a hudby pana Emila Maryšky,
pořádej dne 16. února tohoto roku „Vostatkovej maškarní průvod krz celou Lhotu až do
Nouzína.“ Tradiční prodej koblih a jitrnic zachován, Broumovská dechouka na voze a
zábava u Limanů beze změn. Sraz maškar i ostatních účastníků tradičně v 15,30 hod.
na mostě na Řejšnej. Těšíme se na Vaši hojnou účast, kterou přispějete k zachování
dávných tradic.
V úctě Zpívánky

12. Tříkrálová sbírka 2010
Tříkrálové sbírky se letos v naší obci zúčastnilo 5 skupinek:
- první skupinku doprovázel Vladimír Scholz, 3 králové byli Jiří Macura, Patrik
Kubeček a Lukáš Diviš;
- druhou skupinku doprovázela Hana Scholzová , 3 králové byly Markéta Jirmanová,
Lucie Formanová a Alena Horáková;
- třetí skupinku doprovázela paní Věra Bolková, 3 králové byli Luboš Matěna, Ondřej
Macura a Aneta Lokvencová;
- čtvrtou skupinku doprovázela paní Ludmila Kujínková, 3 králové byli Lada
Hlušičková, Terezka a Tomáš Kujínkovi;
- pátou skupinku doprovázela Mgr. Ludmila Čížková, 3 králové byli Martin Kujínek,
Luboš Matěna a Adéla Čížková.
Prošli jsme Lhotu, Machov, Nízkou Srbskou a Bělý. Celkem se vybralo 19.784,- Kč.
Všem dárcům patří vřelý dík. Rovněž patří poděkování dospělými a dětem, kteří se
na organizaci Tříkrálové sbírky podíleli a těšíme se na další spolupráci v příštím roce.
Ludmila Kujínková

13. Informace k hospodaření s odpady v obci za rok 2009.
Systém sběru, třídění a odstraňování odpadů na území městyse Machov se za posledních
několik let docela dobře zaběhl a ve srovnání např. s r. 1999 podstatně rozšířil a zlepšil.
Podstatně k tomu napomohlo zavedení poplatkového systému úhrady za provoz odpadového
systému v r. 2001. Je pravda, že výše poplatku na osobu hlášenou k trvalému pobytu se od
doby jeho zavedení zdvojnásobila (dnes činí 500,-Kč), ale pokud porovnáme celkové náklady
na provoz odpadového hospodářství, nárůst je ještě podstatnější. Tak např. v roce 2001 nás
likvidace odpadu v obci stála něco málo přes 260 tis. Kč, v roce 2005 již téměř 508 tis. Kč a
za loňský rok se náklady vyšplhaly již na více jak 702 tis. Kč. Z toho nejvíce nás stojí
odstranění komunálního odpadu, na které bylo v loňském roce vynaloženo přes 500 tis.Kč.
Vloni také (díky krizi s odbytem papíru a plastů) podstatně vzrostly náklady na odstranění

tříděného odpadu a to více jak o 1/3. Likvidace plastů, papíru a skla nás v loňském roce přišla
na 200 tis.Kč. Pro porovnání – v r. 2001 to bylo jen 45 tis.Kč.
Je pravda, že sběr tříděného odpadu byl počátkem tisíciletí ještě „v plenkách“ – sbíralo se
jen sklo a něco málo plastů) a nebyl tehdy ještě zaveden systém, jehož prostřednictvím se
podílejí na likvidaci odpadu i výrobní firmy (producenti obalů). Jeho prostřednictvím dnes
můžeme do vytříděných složek odpadu odkládat i papír, nápojové kartony, elektroodpad,
tonery a další odpady. Tento systém, který je provozován zejména autorizovanou firmou
EKO-KOM, a.s. nám také z velké části pokryje náklady na třídění odpadu. Pro porovnání –
v r. 2002, kdy byl tento systém zaveden, jsme jeho prostřednictví získali do obecního
rozpočtu příspěvek pouze 21,7 tis. Kč a za loňský rok to bylo již 151,1 tis.Kč. Výše příspěvku
se odvíjí od kvality (hustoty) zavedené sběrné sítě a výtěžnosti (množství) takto sebraných
odpadů. Proto ji v posledních letech bylo věnováno také více pozornosti. V Machově byla
vybudována nová sběrná místa (na Záduší, na Kopci) a většina stávajících byla rozšířena a
doplněna dalšími kontejnery (zejména v Nízké Srbské). Díky firmě Marius Pedersen, a.s.,
která v současné době provádí v obci veškerý svoz odpadů (včetně papíru i skla) se podařilo
optimalizovat četnost svozů tak, abychom se museli potýkat s odpady, odloženými mimo
kontejnery co nejméně. Takže svoz plastů je prováděn každý týden, papíru 1 x za čtrnáct dní a
skla téměř každý měsíc. V současné době ještě zvažujeme posílení sběru papíru a oddělený
sběr bílého skla, v průběhu roku proto bude na zkoušku umístěn jeden „bílý“ kontejner
v centru obce. To by také mohlo v budoucnu přinést pár korun ze systému EKO-KOM.
Společnost EKO-KOM, společnost ASEKOL (zabývá se zpětným odběrem
elektrozařízení) ve spolupráci s Královéhradeckým krajem provádí v rámci soutěže „Čistá
obec …“ každoročně vyhodnocení tříděného sběru v jednotlivých obcích Královéhradeckého
kraje a myslíme si, že se v Machově nemáme za co stydět. V r. 2007 jsme se ze všech 316
obcí a měst kraje umístili na 33. místě, v roce 2008 na 73. místě. Loňské výsledky ještě nejsou
uzavřeny, ale v prvním a druhém čtvrtletí jsme se pohybovali okolo 20. místa. Ve výtěžnosti
(množství sebraných odpadů na jednoho obyvatele za rok) plastů a skla se v rámci svazku
obcí Policko pohybujeme na čele a vysoce nad celostátním průměrem. Sebereme zde okolo 14
kg plastů a 18 kg skla na obyvatele a rok. A co se týká výše odměn (příspěvku) společnosti
EKO-KOM, tak jsme na Policku také nejlepší, jelikož dostáváme za rok více jak 130 Kč na
jednoho občana. Částečně ještě pokulháváme ve sběru papíru, kde nejsme ve výtěžnosti se 7
kg ani ne na polovině celostátního průměru. Pokud však za odebraný papír ve sběrnách
surovin nebudeme muset ještě doplácet, tak by sběr papíru mohl opět rozhýbat. V této
souvislosti Vás proto žádáme – pokud odevzdáváte papír nebo kovy do sběrných surovin
sami, lze toto množství také započítat do celkového množství pro příspěvek EKO-KOMu –
potřebovali bychom se však o tom dozvědět, a to nejlépe dodáním vážního lísku nebo alespoň
jeho kopie. Sběr papíru také organizuje (zpravidla 2 x do roka) škola, se kterou dobře
spolupracujeme.
Vysloužilé elektrické spotřebiče je stále možné předávat při mobilních svozech
nebezpečného odpadu, které jsou organizovány 2 x ročně a drobný elektromateriál můžete
průběžně odkládat do tzv. E-boxů, umístěných v rámci projektu „Zelená obec“ v nákupním
středisku a úřadu městyse.
Dobrou odezvu má také mobilní sběr objemného odpadu – do budoucna zvážíme možnost
jeho zorganizování 2 x do roka.
M. Kryl
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