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1. Informace starosty
- dne 5. 2. 2007 proběhlo na úřadu městyse setkání se zástupci našeho partnerského města
Radków. Za městys Machov se jednání zúčastnili starosta Ing. Krtička, místostarosta I. Šulc
a zastupitel O. Rücker, za polskou stranu burmystr Radkówa J. Bednarczyk s jedním
pracovníkem radnice. Byly diskutovány otázky další spolupráce, zejména podpora turistiky
v celé oblasti Stolových hor. Snahou obou stran bude vyvíjet úsilí o co největší počet míst,
na kterých by se dala překračovat státní hranice po vstupu obou zemí do Schengenského
prostoru. Rovněž bude oslovena oběma stranami radnice v Klodzku ohledně opravy silnice
od hraničního přechodu ve Lhotě do Karlowa. Kladně byla hodnocena spolupráce požárních
jednotek.
- dne 5. 2. 2007 byli zástupci městyse ing. Krtička, ing. Kryl a p. Rücker pogratulovat
jménem všech spoluobčanů paní A. Smržové k dosažení významného životního jubilea –
oslavenkyně se dožila 80. narozenin.
- dne 9. 2. 2007 proběhlo jednání s místním šetřením v Bělém na základě stížnosti na stav
účelové komunikace (zadní cesty) směrem k rybníku. Jednání se zúčastnili za městys
ing. Krtička, ing. Kryl, ing. Notek a p. Kleinerová, zástupce CHKO, občané Bělého
a chalupáři vlastnící objekty v dotčeném prostoru. Bylo dohodnuto provedení několika
opatření (finančně únosných) k omezení průjezdu aut a jiné techniky touto komunikací,
k jejímu odvodnění a částečnému zpevnění povrchu.
- dne 18. 2. 2007 proběhlo místní šetření v Řeřišném týkající se odvodnění části komunikace
pod chalupou p. Borny. Zúčastnili se ing. Krtička, ing. Kryl, ing. Notek a p. Šulc za městys a
p. Jindřich Borna a Pavel Ševců. Bylo dohodnuto provedení terénních úprav a vybudování
šachty u propustku pod cestou.
- v průběhu celého ledna a února probíhaly práce na sestavení rozpočtu příjmů a výdajů
městyse na letošní rok. Účastnili se na nich jak pracovníci městyse, tak i členové finančního
výboru (p. Doležalová, p. Hofmanová, ing. Plný) a starosta. Schválený rozpočet je zveřejněn
na jiném místě dnešního zpravodaje.
K tomuto tématu bych chtěl pouze podotknout, že finanční situace je nadále velmi
napjatá (a bude až do roku 2011, pokud nedojde k nějakému zásadnímu obratu v oddlužení)
a neumožňuje nám plánovat žádné velké investiční akce. Prioritou je dokončení prací na
územním plánu, bez něhož je v podstatě zastaveno povolování jakékoliv výstavby v Machově
(počínaje rodinnými domky a konče drobnými stavbami typu bazén či skleník). Dalším
větším výdajem je letos profinancování nařízených úprav školní kuchyně – montáž odsavačů
a základní školy – zavedení teplé vody na všechny WC (nařízeno hygienou).
V rozpočtu je naplánována i určitá částka volných prostředků na další případné investice
(480 tis. Kč), ale její použití bude záviset na vývoji daňových příjmů a zejména na tom, zda
nám KÚ poskytne další finanční prostředky na splátky dluhu vzniklého v souvislosti
s výstavbou čističky odpadních vod.
- v uplynulých dvou měsících jsme zpracovali a podali příslušným orgánům tři žádosti
o poskytnutí dotací s cílem alespoň částečně vylepšit finanční situaci Machova. Žádosti byly
zpracovány na: - poskytnutí fin. podpory na pořízení územního plánu,
- poskytnutí dotace na úhradu úroků z úvěrů,
- poskytnutí fin. podpory na úpravu okolí tělocvičny.
Ve spolupráci s DSO Policka bylo dále zažádáno o dotaci na projekt bezdrátového rozhlasu
na celém území svazku – nás by se týkala instalace rozhlasu v Bělém.

- chtěl bych upozornit občany, že v rámci úsilí o zlepšení informovanosti byly zřízeny „úřední
desky“ i ve Lhotě (otáčka autobusu), v Nízké Srbské (stará hasičárna) a Bělém (křižovatka).
Budou zde vyvěšovány všechny důležité informace, tak jako tomu dosud bylo na oficiální
úřední desce či na internetových stránkách městyse.
- v souvislosti s provozem internetových stránek bych chtěl nabídnout všem spolkům,
živnostníkům i občanům, kteří provozují vlastní internet. Stránky (např. provozovatelům
ubytování v soukromí) umístění odkazu na tyto jejich stránky na oficiálních www-stránkách
Machova. Napomohlo by to centralizaci informací o nabízených službách a dění u nás.
Minulý měsíc zde například přibyl odkaz na internetové stránky kostela sv. Václava – určitě
stojí za návštěvu a prohlédnutí zajímavých informací. Rovněž nabízím zveřejnění jakýchkoliv
zajímavých informací či upozornění v sekci „aktuality“ na našich www-stránkách.

2. Falešní odečítači vodoměrů
Firma VaK Náchod nás požádala o varování občanů před falešnými odečítači vodoměrů,
kteří se objevili na území našeho okresu a domáhají se vstupu do bytů a rodinných domků pod
záminkou opisu stavu vodoměrů. Firma upozorňuje občany, že jejich pracovníci v žádném
případě neprovádějí odečty vodoměrů v bytech činžovních domů (bytové vodoměry). Při
odečtech se musí prokázat služebním průkazem. V případě pochybností o věrohodnosti osoby
odečítače vodoměru je nejlepším řešením zavolat na dispečink VaK, kde je nepřetržitá služba
(tel. 491 419 222), nebo na telefonní číslo střediska v Polici n. Met. (tel. 491 541 205).

3. Vyplňování daňového přiznání „Daň z příjmu fyzických osob“
Oznamujeme občanům, že Finanční úřad v Náchodě nabízí pomoc při vyplňování
formuláře „Přiznání daně z příjmu fyzických osob“. Pokud máte zájem bezplatně se poradit
s pracovníky FÚ, můžete je navštívit v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Polici nad
Metují v těchto termínech (pondělky a středy):
5.3., 7.3., 12.3., 14.3., 19.3., 21.3. vždy od 13.00 hod. do 17.00 hod.
Využijte této možnosti konzultovat jakékoliv nejasnosti při vyplňování uvedeného formuláře
daňového přiznání.

4. Rozpočet příjmů a výdajů městyse na rok 2007
Zastupitelstvo městyse Machov na svém veřejném zasedání projednalo rozpočet příjmů
a výdajů na letošní rok a schválilo ho v následující podobě. Rozpočet bude v průběhu roku
neustále konfrontován se skutečným vývojem jednotlivých položek příjmů i výdajů
a v případě potřeby bude upravován formou rozpočtových opatření, která budou opět
projednávána v zastupitelstvu městyse.
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Daňové příjmy

Výdaje investični

v tis.Kč

DPFO ze záv.činnosti
DPFO ze sam.výděl.činnosti
DPFO z kapitál.výnosů
DPPO

1726,3
270
99,6
2086,5

Územní plán
Školní kuchyně-odsávání
„Lesní plán“
Rezerva na investiční výdaje

DPH

3176,3

Celkem výdaje investiční:

Daň z nemovitosti
Celkem daň. Příjmy:

Zem.a potrav.činnost a rozvoj
430
13
10
1
3
17

Celkem poplatky:

474

Lesní hospodářství
Turistika
Místní komunikace
Čistírna odpadních vod
Školství
Kultura

Příjmy z činnosti obce:
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod,služby a cest.r.
Ost.č. v oblasti kultury a církve
Ambulantní péče
Rozvoj bydlení a byt.hosp.
Komunál.sl.a územní rozvoj
Splátky půjč.od fyz.osob
Nakládání s odpady
Požární ochrana
Regionální a místní správa
Obecní příjmy a vydání
z fin.op.
Převody z rozpočtových účtů
Ostatní převody z vlastn.fondů

700
1
100
42,4
140
155
12
80
20
20

Celkem příjmy z činnosti obce

1350,4

20
30
30

Kapitál.příjmy:
Pitná voda

91

Příjmy z prodeje pozemků

10

244

Neinvest.dotace od Bezděkova

50

596
10
400
200
850
64

Ochrana památek

10
2,4

Ost.činnost-kult.,církve…

85

Tělovýchova
Zájmová činnost a rekreace
Ambulantní péče
Bytové hospodářství
Kom.služby, územní rozvoj
Nakládání s odpady
Ochrana přírody a krajiny
Soc.péče a pomoc dětem a ml.
Tělocvična
Požární ochrana

40
2
7
200
1129
530
50
3
150
120

Zastupitelské orgány
Místní správa
Př.a výdaje z finanč.operací

800
2012
25

Pojištění majetku obce

20

Převody vlast.fondům

48

Ost. Činnost

14

Splátky FÚ

7369,4
1620

Splátky ČS (půjčka z r. 2006)

216

Splátky NOREX

400

Celkem splátky ČOV

2236

0
Rezerva pro 1/4 roku 2008

Celkem příjmy rok 2007

2

Církve

Režijní výdaje celkem:

101

Neinvest.dotace(Krajský úřad)

Zůstatek z r. 2006

460,4

Výdaje režijní:

7758,7

Poplatek za likvidaci odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za rekreační pobyt
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky

KÚ – fin.výpomoc ČOV

247
100
32
81,4

400

Poplatky:

Celkem kapitál.příjmy

v tis.Kč

500

587,7

10565,8

Celkem výdaje rok 2007
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10565,8

5. Sazebník služeb v souvislosti s poskytováním informací
V souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. zastupitelstvo projednalo na svém
pracovním zasedání dne 13. 2. 2007 a schválilo tento sazebník úhrad za služby ve spojitosti
s poskytováním informací dle výše uvedeného zákona:
a) kopírování dokumentů: 1 kopie formátu A4 jednostranná ….. 2,- Kč
1 kopie formátu A4 oboustranná ……. 3,- Kč
1 kopie formátu A3 jednostranná …… 3,- Kč
1 kopie formátu A3 oboustranná ……. 4,- Kč
b) tisk z počítače: 1 stránka formátu A4 jednostranná – černobílá ….. 2,- Kč
- barevná …… 4,- Kč
c) vyhledávání a zpracování nezveřejněné informace
- složité zpracování: 250,- Kč/hod. práce
d) odeslání dokumentů faxem: 1 stránka formátu A4 …. 5,- Kč.
Ceník nabývá účinnosti dnem 1.3.2007.

6. Petice proti diskriminaci obyvatel venkova
Zastupitelstvo městyse na svém veřejném zasedání dne 28. 2. 2007 projednalo znění
„Petice proti diskriminaci obyvatel venkova“, organizovanou Spolkem pro obnovu venkova.
Bylo rozhodnuto připojit se jménem celého městyse Machov k této aktivitě, neboť jednotlivé
body vyjadřují i náš názor na danou problematiku a nejsou v rozporu se zájmy Machova,
zejména s ohledem na současné znění „Zákona o rozpočtovém určení daní“, který silně
zvýhodňuje města vůči venkovu při přerozdělování daňových příjmů. Znění petice zde
uveřejňujeme:

Petice proti diskriminaci obyvatel venkova
organizovaná
Spolkem pro obnovu venkova České republiky
My, občané venkova a menších měst, vyslovujeme vážné znepokojení nad neustále
narůstající nerovností mezi městy a venkovem v České republice.
Stát a jeho instituce víc a více zkouší, co venkov vydrží.
• Upozorňujeme, že na obce a malá města stát přenáší další a další
odpovědnosti (školství, sociální integrace, místní doprava, zdravotnictví,
apod.) a to bez adekvátního přesunu financování,
• Nesouhlasíme s tím, že rozpočty menších obcí se navyšují pomaleji než u
větších, udržuje se nízká úroveň financování venkova, zvětšuje se
disproporce mezi příjmy obcí a měst v neprospěch venkova, snižuje se tak
kvalita života na venkově,
• Nejsme spokojeni s tím, že není legislativně upraven pojem „venkov“ ani
jasná odpovědnost jednoho ústředního orgánu státní správy, který by
zastupoval zájmy venkova vůči ostatním rezortům,
• V důsledku pak venkov nenabízí perspektivní uplatnění mladým a hlavně
vzdělaným lidem, populace stárne rychleji, zvyšuje se nezaměstnanost a
tradiční venkov se vylidňuje,
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•

Je trpkou skutečností, že stanovené formy financování projektů postupně
izolují obce a malá města od evropských zdrojů. Venkovská sídla na rozdíl
od větších měst tak nemají prostředky na kofinancování i finančně méně
náročných projektů, čímž dochází k dalšímu prohlubování rozdílů,

Proto žádáme, aby poslanci a senátoři Parlamentu ČR učinili následující kroky:
• změnili „Zákon o rozpočtovém určení daní“ tak, aby nebyl venkov
diskriminován vůči větším sídlům,
• přijali samostatný „Zákon o venkově České republiky“, který by kodifikoval
pojem venkov a jasné odpovědnosti za jeho další rozvoj,
• novelizovali „kompetenční zákon“ tak, aby zvýšili odpovědnost Ministerstva
zemědělství za rozvoj venkova až po jeho přejmenování na Ministerstvo
venkova
• a v tomto smyslu tak naplnili závazky České republiky z Evropské charty
místní samosprávy
V Bělotíně dne 9.1. 2007
Petiční výbor:
Václava Domšová
Eduard Kavala
Radan Večerka
1. místopředseda
předseda
místopředseda
SPOV ČR
SPOV ČR
SPOV ČR

7. Informace z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse na svém pracovním zasedání dne 13.2.2007 projednalo mimo jiné
- umístění povinně zveřejňovaných informací na internetové stránky městyse dle zákona
106/1999 Sb. včetně schválení ceníku za služby v souvislosti s poskytováním informací;
- provedení svozu nebezpečného odpadu v květnu (předběžně 5.5.);
- změnu příspěvku při narození dítěte;
- změnu časů zapínání a vypínání veřejného osvětlení;
- opravu studánky ve Lhotě (u Šamanových);
- uspořádání koncertu vážné hudby v kostele sv. Václava (soubor Barocco sempre Giovane)
v srpnu (v rámci koncertů v kostelích na broumovsku);
Dne 28.2.2007 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva městyse, na kterém byly dále
projednány kromě rozpočtu městyse a petice (uvedené na jiném místě dnešního zpravodaje)
i rozpočet DSO Policko, požární řád Machova, smlouva s firmou Urbaplan na dokončení
prací na územním plánu městyse, žádost o zřízení pracovního místa (veřejně prospěšné práce)
a prodeje některých obecních pozemků, u kterých již proběhlo povinné zveřejnění záměru
prodeje.

8. Lékařská služba první pomoci
Upozorňujeme občany, že po ordinační době lékařů se mohou obrátit s žádostí
o naléhavou lékařskou pomoc na následující telefonní čísla:
a) lékařská služba první pomoci Náchod:
- pro dospělé 491 489 611 (areál dolní nemocnice)
- pro děti 491 601 771 (areál horní nemocnice)
- Po – Pá od 16,00 hod. do 22,00 hod.
So – Ne od 8,00 hod. do 22,00 hod.
b) Broumov: tel. 491 413 100
c) tel. 155 (zde by měli poradit a říct, co dělat).

9.Nový zákon o nakládání s vodami
K 1. 1. 2008 zanikají některá povolení k odběru a vypouštění vod. V prosinci 2003
přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým se změnil vodní zákon (č.
254/2001 Sb.). Voda představuje v dnešní době jeden z nejcennějších přírodních zdrojů. Proto
i nakládání s ní musí odpovídat principům 21. století. Zákon č. 20/2004 Sb. tak stanovil, že
nejpozději od 1.1.2008 bude tento požadavek splněn i v rámci České republiky.
Zaléváte zahradu? Vypouštíte odpadní vody? A využíváte k tomu vodu v jejím
přirozeném prostředí, například ve vodním toku? Dále v textu zjistíte, jestli Vám tato činnost
bude umožněna i po 1.1.2008, případně jaké kroky je třeba učinit, aby byla Vaše povolení i
nadále platná. Pokud požadujete podrobnější informace k uvedené problematice, navštivte
nejbližší vodoprávní úřad – tj. Městský úřad v Polici nad Metují, kde Vám budou v kanceláři
odboru výstavby poskytnuty informace k této problematice. Kontaktní osobou je pan Jiří Škop
(tel. 491 509 992, e-mail: skop@meu-police.cz).
Odběr podzemních a povrchových vod
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost povolení
příslušného správního orgánu, tzv. vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo
podle předchozích právních předpisů.
Povolení k odběru není třeba, pokud k odběru nevyužívá zvláštního technického zařízení,
pro jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii (tj. např.
odběr vody z vodního toku do konve nebo džberu nebo obdobné nádoby).
Povolení k odběru není rovněž potřeba, pokud je odebraná voda dodávána třetí osobou jako
„zboží“ (např. vodárenskou společností, která si pro svoji činnost povolení zajišťuje sama).
Vodoprávní úřad je část městského úřadu (u nás v Polici se jedná o odbor výstavby,
v Náchodě pak o odbor životního prostředí), který má na starosti vodní hospodářství.
Povolení k přímému odběru podzemních nebo povrchových vod se může dotýkat např.
následujících subjektů:
• drobných živnostníků – zahradnictví, myčky, čištění ulice apod.
• fyzické osoby v zemědělských usedlostech – dobytek, chov drobného zvířectva,
zalévání, mytí apod.
• zemědělců – zavlažování, napájení zvířat
• rybníkářů – odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží
• provozovatelů veřejných koupališť (napouštění)
• provozovatelů lyžařských areálů (zasněžování = výroba sněhu vodními děly)
• fyzických osob – odběr podzemní vody (pitné či užitkové účely); odběr povrchové
vody (zalévání, WC, apod.)
• a dalších.
Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se
sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě:
• fyzické osoby až 50 000 Kč
• právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo
podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.
Zánik povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod se nevztahuje na:
· povolení vydaná od 1.1.2002;
· povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001, ale právní moci nabyla až po 31.12.2001;
· povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování
domácností pitnou vodou z tzv. historických studní.
Vypouštění odpadních vod
Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních (i do půdních
vrstev neboli tzv. podmoků!!!), musí mít povolení příslušného správního orgánu, tzv.
vodoprávního úřadu, vydané podle vodního zákona nebo podle předchozích právních
předpisů. Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody likvidovány (např. odváděny do
veřejné kanalizace nebo vyváženy ze žumpy apod.) kanalizační společností, která má
povinnost zajistit si pro svou činnost příslušné povolení.
Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových vod se tak může
dotýkat např. následujících subjektů:
• drobných živnostníků – předčištěné odpadní vody (např. vody z technologie, myčky
aut, penziony, malé čistírny odpadních vod apod.);
• obcí – čistírny odpadních vod;
• fyzických osob – domovní čistírny odpadních vod apod.;
• a dalších.
Ten, kdo vypouští odpadní vodu do vod povrchových nebo podzemních bez příslušného
povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě:
• fyzické osoby až 50 000 Kč
• právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč
Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince
2001.
Zánik povolení k vypouštění odpadních vod se nevztahuje na:
• povolení vydaná od 1.1.2002
• povolení, která byla sice vydaná do 31.12.2001, ale právní moci nabyla až po
31.12.2001
Kde žádat o vydání povolení??
Pokud chtějí odebírat povrchové nebo podzemní vody jednotliví občané či jednotlivé
domácnosti, potřebují k takové činnosti povolení vodoprávního úřadu, kterým je v tomto
případě pověřený obecní úřad – tj. Městský úřad Police nad Metují.
Pokud požadujete podrobnější informace k uvedené problematice, navštivte nejbližší
vodoprávní úřad – tj. Městský úřad v Polici nad Metují, kde Vám budou v kanceláři odboru
výstavby poskytnuty informace k této problematice. Kontaktní osobou je pan Jiří Škop (tel.
491 509 992, e-mail: skop@meu-police.cz).
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10. Oznámení – otevření jednatelství České pojišťovny
V pondělí 12.3.2007 se nově otevírá jednatelství České pojišťovny a.s. v Machově
– v budově místní tělocvičny
Úřední hodiny:
Pondělí
Středa

9:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
9:00 – 12:30, 13:00 – 17:00

Poskytujeme informace a možnost uzavření:
-

-

životního pojištění (Dynamik Plus, Dynamik, Sluníčko …)
Nyní má Česká pojišťovna a.s. akci na životní pojištění Dynamik Plus. Při sjednání tohoto pojištění
získáte poukázku v hodnotě 500 Kč na pohonné hmoty.
pojištění staveb a domácností
pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě a povolání
povinného ručení a havarijního pojištění
penzijního připojištění

Kontaktní osoby:

Jan Koláčný
Ing. Renata Pozděnová

tel: 737 816 295
tel: 602 455 578

11. Nabídka SDH Nízká Srbská + Šibřinky
Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská s úřadem městyse Machov nabízí široké veřejnosti:
Zapůjčení společenské místnosti se zařízením v hasičské zbrojnici
v Nízké Srbské
K vybavení patří kompletně zařízená kuchyň, společenská místnost vybavená na oslavy,
srazy, večírky a různé přednášky či školení. Kapacita je 55 míst k sezení.
Objednávky a další informace p. Wittvar na tel. 723 324 038.

* * * * * * * *
Spolek Nízkosrbských baronů s restaurací Obecní dům pořádá dne

24. března 2007

Š i b ř i n k y
Začátek ve 20 hod. Vstupné 50,- Kč, masky 20,- Kč. Hraje skupina BTK.
Všichni jsou srdečně zváni.
* * * * * * * *
- 10 -

12. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 31.1.2007 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem 1 121
obyvatel.V průběhu ledna 2007 : - k trvalému pobytu přihlášeno
2 osoby
- odhlášeno
1 osob
- zemřela
1 osoba

Ověřování provozuschopnosti poplachových sirén
Na základě vyhlášky Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva č. 380/2002 Sb., nařídil generální ředitel HZS ČR, v souladu s § 11, ověřovat
pravidelně provozuschopnost jednotného systému varování a vyrozumění (dále jen JSVV) v r.
2007.
Akustická zkouška - ověření provozuschopnosti JSVV v Královéhradeckém kraji
probíhá každou první středu v měsíci, ve 12°° hodin po dobu 140 sekund.
Spuštění dálkově ovládaných poplachových sirén je prováděno ze zadávacího pracoviště HZS
ČR -územního odboru v Náchodě.
ÚM

Beseda k novému stavebnímu zákonu
Od 1.1.2007 začal platit zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(nový stavební zákon), který přináší celou řadu změn jak ve zpracování žádostí o povolení
stavby i stavební dokumentace, tak i při samotné realizaci stavby. Dotkne se tedy všech
občanů, kteří budou chtít cokoliv stavět, počínaje rodinnými domy (včetně přístaveb, nástaveb
a stavebních úprav) a konče drobnými stavbami typu kůlen, skleníků, bazénů či oplocení.
Protože se množí dotazy občanů k výše uvedené problematice, rozhodl se úřad městyse
zorganizovat besedu s pracovníky odboru výstavby MěÚ Police n. Met. Beseda by se
uskutečnila v průběhu měsíce dubna. Nyní bychom potřebovali alespoň přibližně zjistit zájem
občanů Machova o tuto akci. Prosíme proto zájemce o účast na této besedě, zda by mohli dát
vědět některým z následujících způsobů:
- telefonicky na některé z čísel: 491 547 121, 491 547 293, 604 569 525
- e-mailem: ou.machov@worldonline.cz nebo j.krticka@machov-obec.cz
Místo uskutečnění besedy bude dohodnuto podle zájmu občanů, termín bude vyhlášen
s dostatečným předstihem ve Zpravodaji i v místním rozhlase.
JK

13.Kulturní a sportovní akce
Březen - 17. 3. - cestopisná přednáška - v hostinci u Lidmanů (pořádá SDH M.Lhota)
24. 3. – Šibřinky – v Obecním domě (pořádá spolek Nízkosrbských baronů)
30. 3. - cestopisná přednáška - Čína - v ZŠ Machov (pořádá ZŠ a MŠ Machov).
Duben - 20.4. - Den země - (pořádá ZŠ a MŠ Machov)
30.4. - Pálení čarodejnic - u hasičské zbrojnice v N. Srbské (pořádá SDH N. Srbská)
Bližšší informace na plakátech.
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14. Spolupráce se společností EKO-KOM, a.s. v roce 2006
Akciová společnost EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje na základě
smlouvy plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Městys Machov je také zapojen do systému
EKO-KOM. V roce 2006 bylo v rámci odpadového systému města svezeno:
196125 kg
komunálního odpadu,
10874 kg
plastů,
12900 kg
skla barevného,
11004 kg
papíru,
30420 kg
kovů.
Za tyto vytříděné odpady dostává městys Machov od společnosti EKO-KOM, a.s. odměnu, jejíž výše je
závislá na celkovém množství sebraných vytříděných odpadů. To znamená, že čím více a lépe naši občané třídí,
tím více peněz plyne do rozpočtu městyse. V loňském roce odměna získaná od společnosti EKO-KOM činila
75.698,40 Kč, to představuje zhruba 67,- Kč na každého občana městyse. Tyto prostředky jsou investovány
zpětně do systému sběru a likvidace vytříděných složek, do nákupu a pronájmu sběrných nádob, úpravy a
rozšíření sběrných míst. V roce 2007 předpokládáme minimálně stejný příjem.
Cena za svoz komunálního odpadu v naší obci je stanovena z celkového množství komunálního odpadu
vzniklého na území obce. Pokud tedy budeme lépe třídit, skončí v našich popelnicích méně druhotných surovin,
což znamená, menší množství komunálního odpadu. Tedy i menší cenu za svoz tohoto odpadu. Naopak za ty
suroviny, které vytřídíme, dostaneme zaplaceno. Tedy řečeno slovy finančníka: „každé kilo vytříděného odpadu
se nám zaplatí dvakrát“.

Nebezpečn
ý odpad
0,4%

Zbytek
22,9%

Papír,
lepenka
25,6%

Textil
5,1%

Boiodpad
17,3%
Kovy
3,1%

Sklo
7,6%

Ze statistik uváděných společností EKO-KOM, a.s.,
která sdružuje obce s více než 92 % české populace
vyplývá, že v komunálním odpadu ze smíšených zástaveb
měst je 18 % plastů, 7,6 % skla, 25,6 % papíru a 3,1 %
kovů. To představuje zhruba 55% celkového množství
komunálního odpadu, který je likvidován na skládkách.

Plasty
18,0%

K zamyšlení
V současné době každý občan městyse Machov vyprodukuje zhruba 240 kg odpadu za rok, celkové
roční náklady městyse na likvidaci komunálního odpadu činí zhruba 470 tis.Kč a vytřídí se zhruba pouze 24%
druhotných surovin z celkového množství obsaženém v komunálním odpadu. Spousta plastových lahví, skla,
nápojových kartonů a bioodpadů stále ještě končí v lepším případě v našich popelnicích, v horším případě
pohozené v příkopech po lese a pod., či v kotlích.
Pokud by se nám podařilo vytřídit zbývajících zhruba 30% výše uvedených surovin, představovalo by to
pro městys Machov úsporu až 140 tis.Kč ročně a určitě i lepší ovzduší a prostředí.

Příští číslo vyjde ve 13. týdnu 2007. Uzávěrka příspěvků ke dni 26.3.2007
Machovský zpravodaj – vydává Městys Machov, tel./fax 491 547 121, e-mail ou.machov@worldonline.cz, č.ú. 1183009319/0800
Event.č. MK ČR E 13449. Vychází nepravidelně v nákladu 450 výtisků. www stránky městyse – www.machov-obec.cz

