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1. Informace starosty
- dne 22. 2. 2007 proběhlo jednání v advokátní kanceláři Všetečka a Seifert v Hradci Králové,
která nás zastupuje ve vztahu k firmě Norex, jíž stále dlužíme za stavbu čističky odpadních
vod. Jednání jsem se zúčastnil spolu s bývalým starostou p. Ducháčem.
- dne 1. 3. 2007 jsem jednal s Policií ČR – odd. dopravního značení o záměru změnit přednost
v jízdě na křižovatce v Nízké Srbské. Byla provedena prohlídka přímo na místě s cílem
ustanovit hlavní silnici od Bezděkova k Machovu, od Vysoké Srbské by byla vedlejší
komunikace. Dále bylo projednáno dopravní značení zadní cesty k rybníku v Bělém (slepá
ulice s umožněním vjezdu pouze majitelům pozemků).
- dne 2. 3. 2007 jsem se zúčastnil společně s ing. Krylem projednání dalšího postupu prací na
územním plánu Machova s pracovníky firmy Urbaplan v Hradci Králové. V červnu by měl
být návrh úz. plánu zpracován a předložen znovu k připomínkování všem dotčeným orgánům.
- dne 2. 3. 2007 proběhla kolaudace lesní cesty z Řeřišného (U zabitého) k Machovskému
kříži. Za městys Machov se jednání zúčastnil místostarosta p. Šulc. Investorem byly
přislíbeny opravy cesty po Řeřišném po dokončení všech prací na uvedené lesní cestě.
Dále jsme byli informováni, že v nejbližší době proběhne zaměření skutečného stavu cesty
po Řeřišném a následně bude jednáno s majiteli pozemků o narovnání do právního stavu.
- dne 7. 3. 2007 proběhla pracovní schůzka části zastupitelstva s ředitelkou ZŠ Machov, na
které byl projednán demografický vývoj v Machově z hlediska předpokladu zápisu dětí do ZŠ
v příštích pěti letech a varianty řešení v případě nenaplnění minimálního počtu dětí
v jednotlivých třídách (minimum je 17 dětí na třídu – v případě menšího počtu musí doplácet
mzdové prostředky ze svého rozpočtu městys Machov). Po dopočítání jednotlivých variant
ve finančním vyjádření budou jednání pokračovat, záměrem je udržet školu v celém rozsahu.
- dne 14. 3. 2007 jsem se zúčastnil jednání výroční valné hromady Borského klubu lyžařů.
Ze strany městyse byla mimo jiné přislíbena pomoc při uspořádání výstavy v souvislosti
s oslavami 60 let organizovaného lyžování v Machově v letošním roce.
- dne 15. 3. 2007 byl Machov hostitelem jednání Dobrovolného svazku obcí Policka. Kromě
starostů všech sdružených obcí se jednání zúčastnili i někteří machovští zastupitelé. Hlavním
tématem jednání byly praktické důsledky přijetí nového zákona o nakládání s vodami. K této
problematice vystoupili na jednání i zástupci všech dotčených orgánů – za VaK Náchod se
zúčastnil ing. Richter, za CHKO ing. Kuna, za odbor životního prostředí MěÚ Náchod
ing. Hejduk.
- dne 18. 3. 2007 jsem se zúčastnil jednání zástupců všech tří sborů dobrovolných hasičů,
které proběhlo v Bělém u Grossů (z důvodu nemoci p. Grosse). Mimo jiné bylo projednáno
rozdělení prostředků na požární ochranu mezi všechny tři sbory.
- dne 19. 3. 2007 proběhlo jednání na MěÚ Police n. Met. ve věci záměru založit sdružení
majitelů obecních lesů. Jednání se zúčastnili zástupci Police, Machova a České Metuje. Cílem
sdružení by bylo získat dotace z EU na lesní hospodářství a získat lepší vyjednávací pozici při
jednáních o ceně vytěženého dřeva.
- dne 20. 3. 2007 jsem se zúčastnil pracovního setkání k projektu „Broumovské stěny nás
nedělí“, jehož cílem je vydat propagační materiál s panoramatickou mapou Broumovských
stěn s vyznačením jednotlivých turisticky zajímavých lokalit. Na projektu spolupracují
zástupci Police n. Met., Machova, Suchého Dolu, Božanova, Křinic, Martínkovic, Otovic a
polského Radkowa. Brožura ve formátu A4 obsahující zmíněnou mapu a turistické informace
z jednotlivých zúčastněných obcí by měla být hotova v červnu.
- dne 24. 3. 2007 jsem navštívil spolu s některými členy zastupitelstva tradiční velikonoční
výstavy obcí Kladského pomezí v polské Scinawce Sredniej. Městys Machov zde měl svoji
prezentaci tradičních velikonočních výrobků i výzdoby.

- chci tímto informovat občany Machova, že na termín 5. května připravujeme „Den
otevřených dveří“ na naší čističce odpadních vod v Nízké Srbské. Věřím, že si řada z vás
přijde prohlédnout provoz čističky s odborným vysvětlením technologie čištění.
- další akcí, na kterou bych chtěl předběžně upozornit, je divadelní představení červenokosteleckých divadelníků „Taneček přes dvě pekla“. Divadlo se uskuteční dne 13. 5. v 16,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově.

2. Příspěvek místní organizace Českého svazu včelařů
Vážení spoluobčané městyse Machov,
Za chvíli budeme mít za sebou zvláštní zimu. Věřím tomu, že každý z nás se těší, až
přijde jaro. Je faktem, že každé roční období má v sobě určité kouzlo. Jaro, které přichází po
zimě, má to kouzlo nějvětší. Zvýšené teploty, které přináší, přicházejí do našeho kouta o něco
později díky vyšší zeměpisné poloze. Určitě se každý těší, až obrazí a rozkvetou stromy a
zazelenají se louky. Všichni včelaři s radostí toto období vítají. Jejich zazimovaná včelstva se
tzv. probouzejí, vylétají z úlu a navštěvují vše co kvete za účelem sběru nektaru a pylu. Tímto
nektarem a pylem vyživují plod, který se s příchodem teplých dnů a dostatečnou snůškou
zvětšuje. Má-li včelař v době, kdy kvetou první stromy, včelstva v dostatečné síle, může se
těšit na vytáčení květového medu. V našich podmínkách se toto podaří jen občas. Díky vyšší
nadmořské výšce jen málo včelařů dostane včelstva do takové síly, aby byla schopna nakrmit
plod a přebytky květového medu ukládat do buněk. Rozumný včelař, když zjistí, že včelstva
nejsou v takové síle, tak jim tento květový med ponechá k jejich zdárnému vývinu.
Vážení spoluobčané, všichni víme, jak je včela se svým společenstvem pro celou naši
společnost užitečná. Ať vezmeme zemědělství, kde opylením zemědělských plodin zvyšuje
výnosy, ovocnářství, lékařství či kosmetiku.
Jako další včelí produkt je med. Včela tento ukládá do buněk za účelem vytvoření zásob
na zimu. Včelař jí část tohoto medu odebírá a její zásoby na zimu doplňuje cukerným
roztokem. Ten je pro včelu stravitelnější, protože po konzumaci včelou se v jejím výkalovém
vaku ukládá méně zplodin. Jistě všichni víme, že je občasná konzumace medu pro zdraví
člověka prospěšná. Když budete mít o med zájem, jistě Vám každý včelař své přebytky
odprodá.
Naše organizace se řadí jakožto „občanské sdružení“ mezi další společenské organizace
v našem městysi. Kdyby kdokoliv z Vás měl chuť začít včelařit, ujišťuji Vás, že budeme rádi,
že rozšíříte naše řady. Mohu Vás ubezpečit, že Vám v začátcích tohoto počínání budeme plně
nápomocni. Kdo jednou pozná do hloubky život včely a jejího společenstva, nikdy včelařit
nepřestane. Zájemci o včelaření, buďte v našich řadách vítáni.
Touto výzvou bych chtěl machovskou veřejnost opětovně seznámit s tím, že v městysu
Machov existuje včelařská organizace. Toto vše jsem Vám tímto článkem chtěl sdělit
a někdy opět v Machovském zpravodaji nashledanou.
Václav H o š e k
jednatel ZO ĆSV Machov o. s.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse na svém pracovním zasedání dne 15.3.2007 projednalo mimo jiné
- změnu sazebníku poplatků za výlep plakátů a stanovení sazby za rozhlasovou relaci
v místním rozhlase,
- schválení podmínek a termínu koncertu vážné hudby v kostele sv. Václava v létě,
- žádosti o prominutí poplatků za likvidaci odpadu,
- zajištění divadelního představení 13.5. v Machově,

- zadání zpracování povodňového plánu městyse,
- žádost o odprodej pozemků ing. Frolovi v Bělém,
- zajištění dalších kontejnerů na sklo a plasty pro nové stanoviště u čp. 1,
- zadání posouzení změny vytápění hasičárny v Nízké Srbské,
- zprávu starosty o schválení jednoho pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací.

4. Výzva občanům – nový tel. seznam Machova
Na základě několika žádostí místních občanů jsme se rozhodli opět vydat aktuální
telefonní seznam občanů, podnikatelů, firem a institucí v Machově. Telefonní čísla pevných
telefonních stanic se pokusíme zajistit z databáze Českého telecomu. Vedle toho však chceme
umožnit zveřejnění kontaktů i na ty, kteří již mají pouze mobilní telefon.
Vyzýváme proto všechny, kdo mají zájem zveřejnit své číslo mobilního telefonu v tomto
seznamu, aby ho nahlásili buď telefonicky na úřad městyse Machov, nebo zaslali e-mailem
na adresu ou.machov@worldonline.cz. Uzávěrka nahlášení čísel mobilů je do konce května
tohoto roku. Vydání místního telefonního seznamu předpokládáme ve 2. pololetí 2007.

5. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 28.2.2007 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem 1 123
obyvatel.V průběhu února 2007 : - k trvalému pobytu přihlášeno
2 osoby
- odhlášeno
1 osoba
- narozeno
1 osoba

Životní jubilea
V měsíci dubnu oslaví významné životní jubileum paní Danuše Čermáková z Bělého.
Dožila se 85 let – gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

Výpisy z rejstříku trestů
Připomínáme občanům, že na matričním úřadě v Machově mají možnost zažádat si o zajištění
výpisu z trestního rejstříku. Stačí přinést občanský průkaz a kolek 50,- Kč.

6.Kulturní a sportovní akce
Duben - 20.4. - Den země - (pořádá ZŠ a MŠ Machov)
21.4. – Rock Machov – v obecním domě (pořádá Miloš Kocián)
30.4. - Pálení čarodejnic - u hasičské zbrojnice v N. Srbské (pořádá SDH N. Srbská)
Bližšší informace na plakátech.
Květen – 6.5. – Soutěž hasičských družstev mládeže „Plamen“ o pohár starosty SDH Nízká
Srbská – na hřišti v Nízké Srbské (pořádá SDH Nízká Srbská)
5.5. – Den otevřených dveří na čističce odp. vod v Nízké Srbské
13.5. – divadelní představení „Taneček přes dvě pekla“ – v Obecním domě (pořádá
městys Machov)

8. Z historie Machova – kostelní zvony odvezené do Německa 6.3.1942

9. Svoz nebezpečného odpadu
Kdy a kde: v sobotu 5. května 2007
Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ................. 7,30 – 7,40 hod.
- u hostince …............................. 7,45 – 7,55 hod.
- u Kleinerů (býv. Dřevotvar) …. 8,00 – 8,10 hod.
Machov – proti Lokvencovým …....................... 8,15 – 8,25 hod.
- u býv. hotelu Bor …........................... 8,30 – 8,40 hod.
- na náměstí …...................................... 8,45 – 8,55 hod.
Mach. Lhota - u hasičské zbrojnice …................ 9,00 – 9,10 hod.
- u hostince „U Lidmanů“ …........ 9,15 – 9,25 hod.
Bělý – na mostě pod Kubečkovými …................. 9,35 – 9,45 hod.
- u bývalé váhy …....................................... 9,50 – 10,00 hod.
Předmět svozu : - oleje, tuky, barvy a jejich zbytky vč.nádob, ředidla, lepidla a
pryskyřice, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, léky, pesticidy ...;
- baterie (monočlánky), akumulátory vč. elektrolytu;
- zářivky, výbojky (nerozbité), odpad s obsahem rtuti;
- televizory a ostatní elektrotechnický materiál;
- ledničky, mrazničky;
- pneumatiky (pouze z osobních automobilů).
!!! NE ... podlahové krytiny, lepenky, eternit, objemný odpad ... NE !!!
Další podmínky : - pro fyzické osoby s trvalým pobytem a vlastníky rekreačních
objektů v Machově a další účastníky obecního systému likvidace
odpadů, kteří řádně platí poplatek za likvidaci odpadu, je svoz
bezplatný !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně !!!
Ponechání nebezpečného odpadu na veřejném prostranství
bez osobního dohledu je nepřípustné !!!
- elektrospotřebiče, prosíme, nerozebírejte ani nepoškozujte,
musí být předány svozové firmě v úplném stavu !!!

!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!
Úřad městyse Machov
Pozn. : svoz velkoobjemového odpadu je plánován 26. května 2007

10.Výstava velikonočních tradic v Polsku
V sobotu 24. 3. 2007 se uskutečnil v polské obci Scinawka Srednia v Polsku jubilejní
10. ročník výstavy „Setkání velikonočních tradic Kladského pomezí“. Na výstavě
prezentovalo své tradice 73 obcí a měst – kromě polských účastníků zde měly své expozice
i některé české obce a mezi nimi poprvé i městys Machov. Na přípravě naší výstavky
tradičních velikonočních výrobků se podílely paní Ludmila Kujínková, Věra Bolková a
Tereza Rückerová, které také obsluhovaly naši výstavní expozici přímo na výstavě.

Machov se zde pochlubil kromě jiných věcí zejména zdobenými vajíčky, perníčky a ručně
paličkovanými krajkami. O ty byl mezi polskými návštěvníky nějvětší zájem. Celkově se dá
říci, že české obce vystavovaly spíše velikonoční dekorace, kdežto poláci hlavně vše týkající
se jídla o velikonočních svátcích. Výstava byla provázena i vystoupeními folklorních souborů,
v mnoha případech v tradičních krojích. Na závěr výstavy proběhlo vyhlášení nejlepších
expozic a všechny zúčastněné obce obdržely pamětní diplomy. Také machovské účastnice si
na pódiu převzaly diplom a k tomu krásný broušený pohár na památku účasti.
Na závěr bych chtěl jménem celého městyse poděkovat paní Kujínkové, Bolkové
i Rückerové za vzornou reprezentaci Machova. Dále patří poděkování všem našim
spoluobčanům, kteří dodali exponáty pro výstavu a umožnili tak účast našeho městyse –
jednalo se o paní Sauerovou Helenu, Bejčkovou Hanu, Scholzovou Hanu, Balcarovou Miladu,
Průšovou Marii, Vítkovou Jitku, Bolkovou Věru, Ducháčovou Renatu, Plnou Vlastu,
Čížkovou Ludmilu, Obršálovou Janu, Šrůtkovou Libuši, Rückerovou Terezu, Kujínkovou
Ludmilu, Stárkovou Miroslavu a pány Plného Michala, Kubína Josefa, Balcara a Dítě.
Věřím, že se z letošní úspěšné prezentace stane tradice a náš městys se bude výstavy
účastnit každoročně, tak jako tomu je u našich sousedů ze Suchého Dola či z Bezděkova.
Rovněž tak počet návštěvníků výstavy z Machova bude jistě po letošním úspěchu příště větší.
J.K.

11. Mezinárodní sportovní úspěch machovského rodáka
Tomáš Doležal čtvrtý v zimním triatlonu
MS Itálie – Flassin 3. 3. 2007
Dovolte, abychom Vám touto cestou přiblížili nedávno proběhnuvší MS
v triatlonu, které se konalo v italském Flassinu a náš rodák Tomáš Doležal se zde
umístil na velmi krásném čtvrtém místě.
Chtěli bychom mu touto cestou pogratulovat k úspěchu a popřát i nadále
skvělé sportovní výsledky.
Co je to zimní triatlon?
Zimní triatlon je nejmladší variantou triatlonu. Tento moderní a atraktivní sport
v sobě spojuje běh, jízdu na horském kole (MTB) a běh na lyžích. Závodník musí
absolvovat:
Kategorie Elite a U23:
Kategorie Junior, Masters: Kategorie Týmy (x3):
3-4 km běhu
7-9 km běhu
2-3 km běhu
12-14 km horské kolo
5-6 km horské kolo
4-5 km horské kolo
10-12 km lyže volnou tech. 5-6 km lyže volnou technikou 4-5 km lyže volnou tech.
MS se zúčastnilo ve všech otevřených kategoriích včetně kategorie Open (i
amatéři a ost.) cca 300 závodníků. Tomáš startoval v kategorii Elite. Počasí bylo
velmi nepříjemné – snad nejhorší v historii, pršelo, teplota se pohybovala kolem 6 °C.
Místy se závodníci pohybovali v rozbředlém sněhu nebo po kotníky ve vodě.
V první disciplíně, běhu, se již tradičně z našich nejlépe vedlo Pavlu Brýdlovi,
který do prvního depa doběhl na 3.místě před největším favoritem norem Postem.
Jako druhý z našich na kolo nasedal Jiří Žák. O dalších 20 vteřin za ním doběhl
Pavel Jindra a překvapivěi Tomáš, kteří se v té době pohybovali okolo 20. místa a
ztráceli na čelo závodu 1:40.
Kolo bylo ve znamení 2 borců: Rakušana Bauera a rakety jménem „Doldy“,
kteří se nezadržitelně drali kupředu a předjížděli jednoho soupeře za druhým. Do

druhého a posledního depa vjížděla trojice Holm, Bauer a Lebrun, s 10vteřinovým
mankem na skvělém 4.místě dojížděl Tomáš Doležal, kterého zbrzdil pád v závěru
cyklistické části. Díky skvělému depu však doplnil trojici adeptů na medaile.
Favorit favoritů Arne Post ukázal, že lyže má opravdu rychlé a brzy se
odpoutal od svých soupeřů a nezadržitelně směřoval k titulu Mistra světa. Jeho
tempu částečně stačil Sigi Bauer a zajistil si tak stříbrnou medaili. Tomáš Doležal jel
společně s Nicolasem Lebrunem a v závěru prvního kola dokonce úspěšně atakoval
bronzovou pozici, na které však nevydržel dlouho. V jedné ze zatáček si vybral svou
porci sportovní smůly a špičkou lyže zavadil o okraj dráhy. Následný pád ho stál
několik cenných vteřin, které se mu i přes mohutný finiš nepodařilo dohnat.
I přes smolný závěr je Tomášovo 4.místo nejlepším českým výsledkem na MS
v tomto mladém sportu.
V nedělní štafetě naši chlapci získali 4.příčku za Norskem, Německem a
Rakouskem. Skvěle finišujícího Tomáše Doležala, který přebíral na 6.místě, dělilo od
bronzového Bauera pouhopouhých 10 vteřin.
Tomášův start do světa zimního triatlonu bel neuvěřitelný. Co na to říká sám
Tomáš?
O zimním triatlonu věděl už dlouho a chtěl ho zkusit, protože se v něm závodí
v disciplínách, ve kterých již závodil nebo je aspoň trénoval jako doplněk k cyklistické
přípravě. Do závodu si nedával ambice ani cíle, ale chtěl ze sebe v každém případě
dostat vše, co natrénoval a co v něm ten den bylo. Maximálně to vyšlo.
Hned jeho 1.závod v zimním triatlonu, Světový pohár ve Francii, mu ukázal, že
být dobrý jen v jedné disciplíně opravdu nestačí, proto se zaměřil hlavně na běh,
který byl jeho největší slabinou. V této technice má, podle něho, ještě velké rezervy,
které se snaží postupně odstraňovat. Na lyžích každý rok odjede pár menších
závodů a hlavně začínal v mládí jako závodník severské kombinace, takže tam
s technikou nemá větší problémy. Na kole se vždy snaží dojet ztrátu z běžecké části
závodu, což se povedlo i na MS.
Tomáše podporují skvělí lidé, kteří jsou s ním v týmu ApolloDoldy. Díky nim se
mu vrátila chuť do závodění a to je půlka úspěchu! K výkonům mu kromě tréninku a
týmu nejvíc pomáhají rodiče a jejich rodinná firma Doldy ruksaky, která je zároveň
hlavním sponzorem, bez kterého by na sport neměl tolik času ani financí.
Tomášovou hlavní prioritou je teď zatím příští sezóna zimního triatlonu, ve
které by chtěl stabilně patřit k nejlepším a zabodovat snad i lépe než letos.
Určitě mu budeme všichni držet palce a děkujeme za skvělou reprezentaci
České republiky i Machova ve světovém měřítku.
I.D.

12.Sběr tříděných odpadů - PLASTY
S plastovými obaly se v dnešní době setkáváme stále častěji, jsou používány pro balení
stále většího množství potravin a nápojů a prům. zboží. Jedná se zejména o plastové krabičky,
kelímky, láhve, fólie, sáčky, pěnový polystyren.Každý druh plastů je zpracováván jinou
technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti, proto se plasty dále dotřiďují. Ze směsi
plastů se na dotřiďovací lince ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren. PET láhve
se dále dotřiďují podle barev, slisují do balíků a expedují k dalšímu zpracování na netkané
fólie, vlákna a pásky apod. (spousta plastů se například exportuje do Číny). Fólie se po

vytřídění podle materiálu a barev zpracovávají na granulát, ze kterého znovu vyrábějí fólie.
Pěnový polystyren se přidává do betonu při výrobě speciálních izolačních tvárnic.
Zbylá směs plastů se většinou používá na výrobu zahradního nábytku, zámkové dlažby a
obrubníků.
Do kontejnerů na plasty PATŘÍ : pouze čisté !!! - sešlápnuté láhve od nápojů, obalové
fólie,sáčky, plastové krabičky, kelímky a obaly z potravin a kosmetiky, pěnový polystyren.
Sešlapáváním plastových láhví výrazně ušetříte místo v kontejneru. Sešlápnutých láhví se
vejde do kontejneru 3 x více. U láhví nedotahujte uzávěry, uzavřené láhve se nedají lisovat
do balíků.
V kontejnerech na plasty NESMÍ skončit : plasty znečištěné zbytky potravin,
chemikáliemi, oleji nebo blátem, dále novodurové trubky, linolea a další výrobky z PVC,
automobilové plasty aj. Tyto odpady je možné předávat při mobilních svozech nebezpečných
a objemných odpadů nebo v horším případě odkládat do vlastní popelnice.
Nově lze do kontejnerů na plasty ODKLÁDAT nápojové kartony tzv. "krabicové obaly".
Jedná se o obaly od mléka, džusů či vína, které je možné dále zpracovat a využít za
předpokladu, že se nesmíchají s ostatním komunálním odpadem v popelnici. Kontejnery na
plasty budou dodatečně označeny speciální oranžovou nálepkou, která bude na možnost
odkládání nápojových kartonů upozorňovat. Nicméně nápojové kartony lze do kontejnerů na
plasty odkládat již nyní.
Prosíme Vás o dodržování výše uvedených pokynů. nežádoucí příměsi znehodnocují
vytříděnou surovinu, která pak nemůže být recyklována a odváží se na skládku!!!
Svoz plastů v Machově provádí firma Marius Pedersen, a.s. Hradec Králové speciálním
vozidlem, plasty v žádném případě nekončí na skládce v Křovicích u Dobrušky, ale jsou dále
expedovány k dotřídění do firmy Petr Stýblo - Feďa v Hradci Králové.
Celkem je v obvodu městyse Machov rozmístěno 9 kontejnerů na plasty v 8 sběrných
hnízdech a svoz probíhá každý týden ve středu. Stává se v letním období, že objem těchto
kontejnerů je nedostačující, což zapřičiňuje velkým dílem nerespektování sešlapávání plastů a
pak fakt, že nejvíce zatížené je centrum obce. V průběhu letošního roku proto bude
zřízeno ještě jedno sběrné hnízdo na plasty a barevné sklo, a to u trafostanice na Záduší.
Objem sebraných plastů za posledních 6 let vzrostl pětinásobně. V roce 2000 bylo sebráno
v Machově 2,035 t plastových obalů, v r. 2003 - 4,034 t a v loňském roce již 10,874 tun.
V průměru na občana Machova tak vychází téměř 10 kg (9,68 kg) vytříděných plastů za rok
2006. Celorepublikový průměr je však zhruba čtyřnásobný. Proto lze říci, že spousta plastů v
Machově ještě končí v horších případech - v kamnech nebo příkopech, v lepším případě - v
popelnicích, nebo jiných kontejnerech (stále se například potýkáme s tím, že v kontejnerech u
hřbitova, které jsou určeny pouze na hřbitovní odpad, nacházíme spoustu jiného odpadu větve ze zahrádek, koberce, plastové láhve, polystyren apod.) a zbytečně pak plní ne bezedné
skládky odpadů nebo zatěžují životní prostředí.
Vyzýváme Vás proto, abyste se nad uvedenými fakty zamysleli a věnovali třídění
odpadů větší pozornost. Důvodů je mnoho - nejen, že to ukládá zákon o odpadech, ale
šetříme tím naše životní prostředí, přírodní zdroje surovin a energie ...., navíc poplatek
za odpad se stanovuje zejména podle nákladů na netříděný odpad, tudíž by mohl být i
nižší. Městys Machov má také uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, která na
náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. Čím víc odpadů se v obci vytřídí,
tím více peněz dostane obec zpátky.
ÚM
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13. Soukromá inzerce
Prodej:
(1) Dětské 1/2 horské kolo AUTHOR Energy, žlutá barva, převod 1 x 6, držák na flašku,
blatníky, v dobrém stavu, cena 1200,- Kč, inf. tel. 724 179 123
(2) Silniční pánské kolo Favorit, převod 2 x 5, zelené barvy, v dobrém stavu, 1000,- Kč,
inf. tel. 606 850 689

14. Volné pobíhání psů
Vážení spoluobčané,
v poslední době jsme řešili opakovaně řadu stížností na volné pobíhání psů po veřejných
prostranstvích našeho městyse, ale i na obtěžování občanů cizími psy na jejich vlastních
pozemcích. Řada z nich si stěžuje i na znečišťování soukromých pískovišť na vlastních
pozemcích výkaly těchto psů. Vrcholem pak bylo v poslední době několik případů napadení
občanů Machova volně pobíhajícími psy, v jednom případě dokonce s důsledkem zranění.
Upozorňujeme proto všechny majitele psů na znění obecně závazné vyhlášky Machova
č. 1/2002, kde v článku 4 jsou výslovně stanoveny povinnosti vlastníků psů. Majitel psa musí
zejména zajistit, aby pes nepobíhal na veřejném prostranství bez doprovodu a dále zabránit
vstupu psa na místa určená pro hry dětí.
Chápeme, že se občas stane každému majiteli psa, že mu z nějakých důvodů uteče, ale
nelze tolerovat pravidelné porušování výše uvedených zásad. Vyzýváme proto všechny
majitele psů k dodržování svých povinností a zabránění opakovanému porušování obecně
závazné vyhlášky č. 1/2002. V opačném případě budeme muset postupovat v souladu
s článkem 7 této vyhlášky, tj. řešení problému před přestupkovou komisí MěÚ Police n. Met.
Rovněž bude v nejzažším případě postupováno vůči majitelům v součinnosti s Policií ČR
(každý majitel psa je zodpovědný za škodu na zdraví či majetku způsobenou tímto psem).
Věříme, že v rámci dobrého soužití v Machově si tento problém vyřeší každý majitel psa
bez nutnosti uvedených úředních postupů.
J.K.
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