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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
začátek letošního roku probíhal na úřadu městyse jako obvykle ve znamení tvorby rozpočtu
příjmů a výdajů obce na letošní rok. Rozpočet by měl být schvalován na veřejném zasedání
zastupitelstva v první polovině měsíce března a na rozdíl od minulých let je navrhován jako
schodkový, kdy výdaje jsou rozpočtovány vyšší než příjmy. Je to umožněno zapojením finančních
prostředků uspořených v minulých letech, ve kterých naopak skutečné příjmy městyse byly vyšší než
výdaje Důvodem vyšších rozpočtovaných výdajů jsou totiž již částečné investice na plánované velké
akce – stavbu veřejného parkoviště u Řeřišného, doplnění veřejného osvětlení v obci, nákup
komunální techniky pro likvidaci bioodpadu (nakladač, kontejnery), rekonstrukci čistírny odpadních
vod v Nízké Srbské a příprava projektu zateplení místní školy. Na všechny uvedené projekty je
zažádáno o poskytnutí dotací, které se však do příjmové části rozpočtu dostanou až po jejich
schválení. Pokud jde o financování, jsou do rozpočtu zapracovány splátky úvěru České spořitelně a.s.
a splátky půjčky SFŽP ČR na dostavbu kanalizace včetně smluvních úroků. Oproti minulému roku
jsou právě plánované úroky výrazně nižší (o cca 300 tis. Kč) v důsledku příznivé dohody o
refinancování našich závazků s Českou spořitelnou, kterou jsem dohodl v minulém roce. Další větší
nemandatorní výdaje jsou pak plánovány na plynofikaci Obecního domu (kuchyně restaurace, byty
v čp. 126, kotelna OD), asfaltování některých místních komunikací, opravy tělocvičny (žlaby, nátěr
střechy), zprovoznění 2. linky na ČOV Machov (dosud se využívala pouze jedna linka) či na nákup
sněhové frézy pro údržbu veřejných prostranství. Návrh rozpočtu je v souladu se zákonem zveřejněn
na úřední desce úřadu městyse.
Do závěrečné administrativní fáze dospěl v tomto měsíci proces budování splaškové kanalizace
v naší obci. Na pátek 10. února stanovil Odbor životního prostředí MěÚ Náchod (jakožto vodoprávní
orgán) závěrečnou kontrolní prohlídku (kolaudaci) dokončené splaškové kanalizace v Machově.
Konkrétně byly předmětem kolaudace zbývající stoky splaškové kanalizace, které byly dokončeny na
podzim minulého roku – stoky E 10 a E10-1 byly vybudovány od Andresů směrem ke Kukuldě a dále
směrem k nové zástavbě na „Záduší“, dále rekonstrukce stoky E 3 od Andresů po zadní cestě směrem
k náměstí a nakonec i rekonstrukce stoky A 3 v Nízké Srbské od Rotterových podél hlavní silnice
směrem k Martincovým a dále vpravo ke Kinclovým. Ke kolaudaci byly dodány veškeré písemné
podklady a vyjádření majitelů dotčených pozemků a v rámci prohlídky byly fyzicky zkontrolovány
téměř všechny kanalizační šachty. Žádné závady nebyly zjištěny, nikdo ze zúčastněných zástupců
dotčených orgánů nevznesl připomínky a kolaudační souhlas tak mohl být dne 13. 2. vydán. Tím bylo
v podstatě dokončeno budování splaškové kanalizace v Machově.
Příznivou zprávu jsme obdrželi od sekretariátu řídícího orgánu programu Interreg V-A
v Olomouci, kdy náš společný projekt se Suchým Dolem a Radkowem s názvem „Naučnou stezkou
k přírodním a historickým památkám“ (budování turistického parkoviště u Řeřišného) byl doporučen
k financování v hodnotě 625.773,- EUR. Po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace tak již nebude
nic bránit v realizaci projektu a již nyní začneme připravovat další nezbytné kroky – výběr zhotovitele
stavby, výběr technického dozoru investora a BOZP apod.
Pokud jde o kulturu v obci, pomalu končí plesová sezona, která letos v Machově čítala pět plesů.
Ze čtyř doposud konaných měli největší úspěch myslivci, kteří prodali 220 vstupenek. Zklamáním,
pokud jde o účast, neskončily ani další plesy – na obecní ples přišlo 105, na ples lhotských hasičů 144
a na sportovní ples 147 platících návštěvníků. Spokojeni mohli tak být jak pořadatelé, tak většina
milovníků tance a dobré muziky, která je na místních plesech velmi různorodá. Úspěch měl tradičně
i dětský karneval a patří se zde poděkovat lhotským hasičům, že se pořádání této akce ujali.
Kulturních akcí se však chystá dostatek i v březnu. Rád bych vás především pozval na další
divadelní komedii „Když ty, tak já taky“, kterou se podařilo zajistit v podání broumovských ochotníků
na neděli 26. března do Obecního domu v Machově. Z dalších akcí stojí za zmínku také tradiční
Masopust v Machovské Lhotě, zajímavá cestopisná přednáška o putování Austrálií a Novým
Zélandem v hospodě U Lidmanů, maškarní Šibřinky na sále Obecního domu či další vystoupení
kapely Domamazec ve Lhotě. Na všechny uvedené akce naleznete podrobnější upoutávky v dnešním
vydání zpravodaje.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 1. 2017 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.080 obyvatel. V průběhu ledna: - se narodili 2 občánci,
- přihlásili se 3 občané,
- odhlásili se 2 občané

Společenská kronika
V měsíci únoru 2017 oslavily významné životní jubileum naše spoluobčanky:
- paní Anna Smržová z Machovské Lhoty se dožila 90 let,
- paní Jarmila Kišová z Nízké Srbské se dožila 80 let.
Oslavenkyním přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti po úmrtí pana Václava Kubečka
z Machova a za účast na posledním rozloučení s ním.
Rodina Kubečkova

Schůze honebního společenstva Machov
Zveme všechny členy Honebního společenstva Machov na společné posezení s občerstvením
a hudbou. Akce se koná v hostinci „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě v sobotu 25. března od 17°° hod.
Za Honební společenstvo Machov a Myslivecké sdružení Machov - B. Plný a P. Zima

3. Stomatologická pohotovost v březnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci březnu 2017 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
4. - 5. 3.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
775 717 666
11. - 12. 3.
MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 132
18. - 19. 3.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
25. - 26. 3.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 6. 2. 2017 se uskutečnila pracovní porada starosty se Zastupitelstvem městyse Machov.
Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- informace o přípravě Rozpočtu městyse Machov na rok 2017,
- příprava kolaudace kanalizace,
- výběr dodavatele zpracování Pasportu místních komunikací a dopravního značení,
- informace o průběhu přípravy akce „Doplnění technologie ČOV Machov“ (výběr TDI ….),
- vyhodnocení obecního plesu,
- řešení pronájmu zemědělských pozemků ve vlastnictví obce (výpověď, návrh nových smluv),
- informace o přípravě akcí „Zateplení ZŠ“, „Parkoviště Řeřišný“, doplnění veřejného osvětlení,
- příprava divadelního představení na březen,
- žádost ZŠ Machov o rozdělení přebytku hospodaření do účelových fondů,
- návrh volby přísedících k Okresnímu soudu v Náchodě,
- informace o zpracování Lesního hospodářského plánu a možnosti žádat o dotaci na jeho
zpracování,
- informace o přijatém zákonu o rozpočtové odpovědnosti a možných dopadech na obec,
- projednání žádosti o vyvěšení „Vlajky pro Tibet“,
- majetkové záležitosti (pozemky) a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Únor: 28.2. – Masopustní průvod po Machovské Lhotě, odbočka na Řeřišný od 15,30 hod.
Březen: 4.3. – Domamazec – vystoupení kapely na sále „U Lidmanů“ od 19 hod.
7.3. – Bezva ženská na krku – kino Police od 20 hod., film ČR
11.3. – Šibřinky, poř. Nízkosrbský baroni, Obecní dům, 20 hod., kapela JUNO
11.3. – Dymytry – koncert rockové kapely v Hronově od 20 hod.
15.3. – Bosé nohy v parku – Kolárovo divadlo Police od 19 hod., (R. Hrušínský …..)
18.3. – Na kole Austrálií a Novým Zélandem – cestopisná přednáška na sále hospody
„U Lidmanů“ od 18 hod., pořádá SDH Machovská Lhota
18.3. – Příběh Coco Chanel – divadlo Hronov v 19 hod. (Čenský, Dolinová …)
24.-27.3. – Jeden svět – festival filmů o lidských právech v Polici n. Met.
25.3. – Ples motoristů v Pellyho domech v Polici n.M. od 20 hod.
26.3. – Když ty, tak já taky – Divadlo Broumov v Obecního domě v Machově v 16 hod
26.3. – Vojnarka – divadlo Hronov od 19 hod.
30.3. – Skotsko nejen obrazem – promítání C. Košťála, divadlo Police od 18 hod.
31.3. – Jarní výstava – pořádá Český zahrádkářský svaz Machov na sále hospody
„U Lidmanů“ ve dnech 31.3. – 2.4. vždy od 9,00 do 17,00 hod.

6. Šibřinky
Spolek Nízkosrbských Baronů s restaurací Obecní dům
pořádá v sobotu
11. března 2017 od 20 hodin
na sále Obecního domu v Machově

ŠIBŘINKY
aneb
maškarní merendu
k reji masek hraje JUNO
Vstupné 70,- Kč, masky 40,- Kč + malé občerstvení zdarma
Kdo neviděl – neuvěří, kdo viděl – ví, do čeho jde

7. Včelaři vzpomínají (pokračování)
V tomto článku se zápisky týkají pouze údajů o počtech včelstev, léčení, o cenách medu,
vosku a cukru. Zajímavá je zmínka o moru včelího plodu. Jde o záležitost, ze které mají hrůzu asi
všichni.
V roce 1960 se měly spojit ZO ČSV Machov a Bezděkov. Základní počet členů ve výši 40
Machov splnil, ale Bezděkov má méně členů. Na výroční schůzi je schváleno přijetí Bezděkova.
14. 5. 1961 se uskutečnil výlet autobusem do Kutné Hory, obory Žehušice a na Sečskou přehradu.
14. 1. 1962 – výroční členská schůze – 42 členů, 153 včelstev, dodávka medu 32 kg – splněno 10%
dodávky.
V roce 1963 se v rámci celého okresu léčila všechna včelstva na roztočíka léčivem BEF,
2 x na jaře a 1 x na podzim. Příští rok zjara se odeberou vzorky mrtvolek na vyšetření.

K 31. 10. 1963 bylo zazimováno 118 včelstev a 3 včelstva školního kroužku. V roce 1964 byla cena
včelího vosku 50,- Kčs za 1 kg.
V roce 1967 výkupní cena medu činila 22,50 Kčs za 1 kg. Maloobchodní cena byla 33,- Kčs za 1 kg.
Na rok 1967 žádá Jednota Broumov podepsat dodávku medu na 2,5 kg ze zazimovaného včelstva.
5. 6. 1968 – mor včelího plodu př. R. Rokoš a př. J. Kubeček ve Lhotě.
7. 6. 1968 – likvidace včelstev, spáleno u př. Rokoše všechno i 9 úlů.
U př. Kubečka všechno mimo úly, které se musejí 2 x vydesinfikovat plamenem a 2 x vymýt louhem.
Za likvidaci včelstev i úlů obdržel př. Rokoš od ONV Náchod přes naší ZO ČSV 7 400,- Kčs, př.
Kubeček 1 360,- Kčs.
Za rok 1969 nebyla provedena žádná dodávka medu pro nedostatečnou snůšku. Bylo mnoho ZO, které
nedodaly žádný med.
Rok 1970 – opět mor včelího plodu - př. Josef Dostál (Cyrilák), př. Albert Fulka (NS), př. Lubor Grätz
(Machov). Celkem zlikvidováno 5 včelstev spálením.
Toto pokračování jsem ukončil poněkud smutnými zápisky. Z toho, co mám k dispozici, by
asi bylo zajímavé zmínit historii školního včelína včelařského kroužku a lidi, kteří se kolem něj
angažovali. To si necháme na příště.
Zpracoval Jaroslav Novák, předseda

8. Divadelní představení „Když Ty, tak já taky“ – 26. 3. 2017
Městys Machov
uvádí komedii autora Marca Camolettiho
v podání divadelního souboru Divadlo Broumov

KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY
Režie: Petr Hlavatý
Komedie ,,Když ty, tak já taky´´ je plná lásky i nevěry, milenek a milenců, drzé italské služky i
osob zatažených do děje, které už vůbec ničemu z toho nerozumí. Příběh začíná večer v bytě
dobře situovaných manželů a protože jejich dlouhý vztah začíná zavánět nudou, tak se
rozhodnou okořenit si vztah nevěrou. Příběh se začíná zvrhávat, když nevěra skáče z jednoho
protagonisty na druhého, z milenky na milence. Co je lež a co je pravda? Kdo je ve
skutečnosti podváděn a kdo je podvádějící? Co dokáže sebeláska? Proč nás při důležitých
hovorech stále vyrušuje italská služebná? Proč se manželova italština stále zlepšuje? A co na
to vyjevení rodinní přátelé? Začíná souboj pohlaví ve velkém francouzském stylu, kde hrozí
krveprolití, rozvody a řádí mužská a ženská ješitnost. Jsme v Paříži a tento příběh napsal
slavný autor a mistr francouzské konverzační komedie Marc Camoletti, který z banálních
situací spřádá hry, které šumí jako šampaňské. Hra ,,Když ty, tak já taky´´ se stává zábavným
bludištěm jak pro diváka, tak pro samotné postavy. Z bludiště si každý svým stylem a vtipem
najde nakonec svou cestu ven. I nevěra může být v podání Marca Camolettiho legrace.

Představení se uskuteční

v neděli 26. března 2017 v 16,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč

9. Cestopisná přednáška

10. Jarní zahrádkářská výstava

11. Vostatkovej maškarní průvod po Lhotě
Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a pan Norbert Wintr, náš kamarád
a hlauni Nouzinskej mecenáš, pořádaj

v úterý dne 28. února 2017

„Vostatkovej maškarní průvod“
krz celou Lhotu, až do Nouzina,
s nevobyčejnym překvapenim u hranic,
no a přenáramnou veselici na sále u Lidmanů s hudbou
pana Maryšky
za laskavýho přispění a pochopení
Úřadu městyse Machov, Kvíčerouský pekárny z Police a mnoha jednotliuců.
Po celý cestě bude vyhrávat tradičně dechouka

„Broumovanka“

Začátek bude u mostku na Řejšnej v 15.30
Z vozu se budou prodávat túze dobrý jitrnice firmy Uzeninka, kterou maj naši hoši
šikouný … Téra, Zima a Riesner.
K máni budou i předobrý, pořánně cukrovaný koblihy, kerý jediný na sjetě umí upíct
Kvíčerouská pekárna z Police.
Veškerý vobecenstvo z širokýho vokolí,na tu slávu do Lhoty, dovolujeme si
s úctou pozvat. Špalír, aby pořánnej kolem cesty zmáklo, na průvod mávalo
a kořaukou nepančovanou v dobrý náladě porád pryč udržovalo.
Soukromý a uzauřený zábavy v hospodě se može účasnit každej, kdo se jen malinko
vochomejtne kolem průvodu.

12. Ples a karneval SDH Machovská Lhota – poděkování
Ve dnech 18. a 19. února 2017 se konal tradiční ples Sboru dobrovolných hasičů z Machovské
Lhoty a dětský karneval v Obecním domě v Machově. K tanci a poslechu nám po oba dny zahrála
skupina "BTK". Plesu se zúčastnilo 144 vyznavačů tance a dobré zábavy a ples se díky nim skutečně
vydařil.
Z velké účasti se těšili pořadatelé dětského karnevalu. Na 120 rodičů a prarodičů doprovodilo 92
dětských masek, které si užívaly tance, dovádění a her pod vedením Mgr. Radky Kubečkové. Děti
byly za účast ve hrách odměňovány sladkostmi a samozřejmě došlo i na volbu nejhezčích masek. Rádi
bychom poděkovali Základní škole a mateřské škole v Machově, která se velmi aktivně podílela na
přípravě dětské tomboly. Mimochodem dětský karneval byl pod vedením našeho SDH již po šesté.
Rovněž patří poděkování provozovatelům restaurace Obecní dům, také všem členům i nečlenům SDH,
kteří se podíleli nejen na přípravě ale také na zabezpečení hladkého průběhu obou konaných akcí. Sbor
dobrovolných hasičů v Machovské Lhotě velmi děkuje Městysu Machov za podporu a vstřícnost při
organizaci obou akcí v Obecním domě.
Výbor SDH Machovská Lhota

13. Placení daně z nemovitých věcí

14. Informace k hospodaření s odpady v obci v roce 2016
Již jsme dlouho nebilancovali, jak se vyvíjí nakládání s odpady v Machově, 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 veškerého komunálního odpadu (včetně
nebezpečného a objemného), produkovaného na území městyse 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. Celkem je instalováno 40 kontejnerů na
tříděný odpad, nejvíce na plasty – 17 ks. V loňském roce na podzim se podařilo díky firmě Marius
Pedersen, a.s. doplnit některá sběrná místa o další kontejnery, takže kapacita již bude dostatečná. Snad
jen dostupnost sběrných by bylo možné zlepšit ve Lhotě a v Nízké Srbské.
Kromě toho městys Machov zajišťuje prostřednictví firem Asekol, Elektrowin a Ekolamp sběr
nepotřebného elektroodpadu a pro Diakonii Broumov sběr starého ošacení (sběrné místo je zřízeno ve
skladu nákupního střediska, kontejner na drobný elektroodpad je umístěn také v Bělém).
Dále je možné odkládat v obci biologicky rozložitelný odpad (jedno sběrné místo je zřízeno
u kravína v Machovské Lhotě a letos se připravuje otevření skládky bioodpadu v Nízké Srbské
u kravína), sběrné místo na kovy je zřízeno za garážemi u Lokvencových.
Jediným odpadem, jehož likvidaci městys nezajišťuje, je stavební odpad.
Systém nakládání s komunálními odpady je stanoven obecně závaznou vyhláškou městyse
č. 1/2015. Doporučujeme všem občanům se s ní seznámit, je zveřejněna na webových stránkách
městyse.
Svoz komunálního odpadu je prováděn pravidelně 1 x za 14 dní - svozovým dnem je čtvrtek vždy
v sudém 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 je stanovena obecně závaznou vyhláškou a od roku 2013 činí 550,-Kč.
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. Množství jednotlivých sebraných odpadů se v posledních letech moc
nemění, celkově se spíše snižuje (v závorce vždy uvádíme průměr za posledních 7 let).
Komunálního odpadu (včetně objemného) bylo v loňském roce sebráno celkem 199,6 (202,95) tun
plastů 22 (19,74) tun, skla 21,4 (17,93) tun, papíru 12,8 (11,68) tun, ostatních odpadů (nebezpečné,
pneumatiky, kovy) – 6,9 tun. Celkem tedy všech odpadů – 262,7 (288,27) tun. V rámci zpětného
odběru elektrospotřebičů bylo dále předáno k likvidaci zhruba 80 ks televizí a monitorů a dalších
celkem 5,3 tuny ostatních vyřazených elektrospotřebičů.
Výtěžnost jednotlivých odpadů, tj. množství sebraných odpadů na jednoho obyvatele, za loňský rok
v Machově činí u komunálního odpadu – 186,1 kg/obyv., u plastů 20,5 kg/obyv., u skla
19,93 kg/obyv., u papíru 11,95 kg/obyv., u kovů – 3,16 kg/obyv. a u nebezpečného odpadu 0,59
kg/obyv. Celkem tak každý z nás v roce 2016 vyprodukoval 242,2 kg odpadů a z toho vytřídil 56,2 kg
využitelných odpadů. Vychází tak, že k dalšímu využití jsme odevzdali zhruba 23% z celkového
množství vyprodukovaného odpadu. Není to mnoho, protože statistiky uvádějí, že v komunálním
odpadu je minimálně 40% využitelných složek, takže ještě máme co dohánět. Stále tak ještě mnoho
plastů, papíru skla, nápojových kartonů a také biologicky rozložitelných odpadů končí v popelnici.
Celkové výdaje městyse na zajištění odpadového systému v obci činily v loňském roce
785.953,-Kč – z toho likvidace směsného komunálního odpadu včetně objemného – 538.194,-Kč, sběr
nebezpečného odpadu – 24.118,-Kč, sběr plastů – 158.960,-Kč, skla – 19.617,-Kč a papíru 43.508,Kč. Naproti tomu na poplatcích od občanů a podnikatelů se vybralo celkem 654.087,-Kč.
Náklady na likvidaci odpadů jsou v posledních letech vcelku stabilní – od r. 2010 se zvýšili o 7%.

Část nákladů je kompenzována příjmy od společnosti EKO-KOM, jež zastupuje výrobce obalů, kteří
na jejich likvidaci přispívají a prostřednictvím EKO-KOMu jsou náklady na třídění odpadů (dle
množství vytříděných odpadů) kompenzovány obcím. Celkem jsme na odměnách od EKO-KOMu
v loňském roce získali 166 tis. Kč. Další finanční prostředky poskytují firmy, které zabývají likvidací
elektroodpadů – Asekol, Elektrowin a Ekolamp – od kterých obec získala v rámci motivačních
programů téměř 17 tis. Kč.
A jak bychom mohli odpadový systém v obci ještě zefektivnit do budoucna? 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 na tříděný odpad odkládat pouze
odpady, které tam patří, elektrospotřebiče odevzdávat na sběrném místě, nově důsledně třídit bílé
a barevné sklo a do popelnic odkládat pouze to, co již nelze vytřídit. Znovu si dovolujeme 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, obalový 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). POZOR – od
letošního roku je stavební polystyren nebezpečným odpadem, takže ten odevzdávejte pouze při
mobilním svozu nebezpečného odpadu! 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 kontejner znečišťuje okolí, papír často zmokne a rozmočí se, a ani úklid sběrných míst není
zadarmo. Děkujeme za pochopení.
Co se týká biologicky rozložitelného odpadu (tráva, listí, větve ze zahrádek…), ten také nepatří
do popelnice. Samozřejmě upřednostňujeme domácí kompostování - odvážet posečenou trávu,
rostlinné zbytky a listí pryč ze zahrádky, když bez práce za pár měsíců je z tohoto materiálu kvalitní
hlína, kterou můžete znovu použít při zušlechťování zahrádek, není smysluplné. Nicméně, jak již bylo
zmíněno výše, v současné době lze posečenou trávu a listí ze zahrádek (ne ze zemědělských ploch)
odvážet na kompost ke kravínu v Machovské Lhotě a dřevitý odpad z keřů a stromů na sběrné místo
u čistírny odpadních vod v Nízké Srbské. V Nízké Srbské za kravínem bude v letošním roce otevřena
nová obecní kompostárna. V případě, že se podaří uspět se žádostí o dotaci, nakoupí městys v letošním
roce techniku, která by usnadnila manipulaci s tímto odpadem.
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.
Miroslav Kryl
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