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ČSOB POJIŠŤOVNA
Nové povinné ručení dle výkonu v kW!!!
Bonus z povinného ručení i na havarijní pojištění!!!
Výkon motoru v kW

Cena/rok od

Do 39 kW
40 – 45 kW
46 – 59 kW
60 – 69 kW
70 – 79 kW
Nad 80 kW

1194 Kč
1376 Kč
1444 Kč
1524 Kč
1622 Kč
1809 Kč

Kontakt: Ing. Jiří Lenfeld
737 66 30 56
Kancelář: Palackého 899, Hronov
Kalkulace zdarma, po tel. domluvě možnost návštěvy u Vás doma.
Pojištění vozidel
Pojištění nemovitostí a domácností
Životní pojištění
Penzijní připojištění
Pojištění odpovědnosti
Kompletní finanční poradenství

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
čas prázdnin a dovolených je pro většinu z nás minulostí a nezbývá, než se opět věnovat
běžným činnostem a starostem. Ani pro zastupitelstvo a úřad městyse tomu není jinak. V obci
úspěšně pokračuje výměna svítidel veřejného osvětlení. Rovněž pokračují práce na likvidaci
starých hrobů na hřbitovech. Tato práce je složitá a náročná, vyžaduje také použití těžší
techniky. Hroby se průběžně budou ještě nějakou dobu likvidovat a poté proběhne celková
úprava hřbitova. Chtěl bych tímto poprosit spoluobčany o trpělivost a pochopení, že po
každém zásahu techniky a stěhování kamenných a betonových částí zrušených hrobů nemůže
být hřbitov úplně perfektně uklizen a terén pečlivě uhrabán. Toto vše bude součástí
závěrečných prací, až bude dokončena práce s nakladačem. Předpokládáme, že do Dušiček by
mělo být vše dokončeno tak, abychom se za hřbitovy nemuseli stydět.
Další drobnou akcí, kterou se zabývali pracovníci naší údržby, byla oprava mostečku
přes potok ve Lhotě naproti Šolínovým. Dřevěné těleso mostečku bylo zcela shnilé a bylo
nahrazeno silnými plechy. Na jaře ještě budou provedeny nátěry a mosteček tak bude nadále
moci sloužit ke spokojenosti místních obyvatel i turistů.
Rovněž pokračují práce na budování sociálního zázemí za jevištěm na sále Obecního
domu. Momentálně probíhá zdění hlavní příčky mezi jevištěm a zázemím a tato akce bude
pokračovat i v podzimních i zimních měsících – stavební úpravy provede naše technická četa
a o odborných instalačních pracích bude operativně rozhodováno, zda je zvládneme
svépomocí, či zda bude nutné zadat práce odborným firmám.
Poněkud se stále komplikuje situace okolo asfaltování místní komunikace na Záduší.
Firma Strabag přišla s další technickou komplikací – při provádění sond se zjistilo, že pod
komunikací je jílové podloží, které v zimě může promrzat a nově vyasfaltovanou vozovku by
to mohl zdvihat a asfalt by údajně popraskal. Proto proběhly další konzultace s projektantem,
který navrhl další štěrkovou podkladovou vrstvu, aby se uvedenému problému zabránilo.
Momentálně probíhají jednání, která ze dvou soutěžících firem by práci provedla levněji za
dodržení požadovaných kritérií a s řádnou zárukou. Myslím, že je lépe problému předejít i za
cenu zdržení celé akce, než po třech letech zjistit, že se něco podcenilo a vozovka popraskala.
Doufám, že celou záležitost už nic dalšího nebude komplikovat a při přízni počasí se podaří
komunikaci vyasfaltovat ještě letos.
V uplynulém měsíci proběhla další úspěšná kulturní akce – koncert barokní hudby
v podání souboru Barocco Sempre Giovane. Opět se jednalo o jedinečný kulturní zážitek,
který si užily téměř dvě stovky posluchačů. Při příležitosti tohoto koncertu jsme s vedoucím
souboru prof. Krečmerem začali domlouvat poněkud rozsáhlejší spolupráci pro příští rok.
Společnými silami se pokusíme získat grant na uspořádání série koncertů na české a polské
straně hranice. Jednalo by se o přibližně deset koncertů, mezi nimi opět i v Machově.
V případě úspěšné žádosti bychom podstatně snížili finanční náročnost takovéto akce. První
kroky už jsme udělali při návštěvě partnerského Radkova, kde nám burmistr pan Bednarčik
přislíbil spoluúčast na tomto projektu včetně možnosti finanční pomoci.
Pokud jde o další kulturní akce, v současné době se snažíme domluvit divadelní
představení na přelom října a listopadu a rovněž začaly probíhat přípravy na uspořádání
tradičního Obecního plesu. Předběžně by se měl konat v polovině ledna za účasti dvou
tanečních kapel. O podrobnostech budu včas informovat na stránkách Zpravodaje.
Jak spousta z vás zaznamenala ve sdělovacích prostředcích, na politické scéně
momentálně probíhá boj menších měst a obcí za spravedlivější rozdělování sdílených
celostátních daní. Toto je téma, kterým se zabýváme po celou dobu fungování našeho
zastupitelstva a samozřejmě i my jsme podpořili tuto celostátní aktivitu hnutí Starostové a
nezávislí. V tomto měsíci jsem napsal dopis předsedovi vlády panu Nečasovi s cílem podpořit

názor většiny obcí a měst, že čtyři největší města v republice – Praha, Ostrava, Brno a Plzeň
získávají neoprávněné finanční prostředky na úkor ostatních šesti tisíc obcí a měst. Předseda
vlády původně nápravu situace zapracoval do vládního programu, v posledních dnech však
takříkajíc „otočil kormidlo“ ve prospěch největších čtyř měst. Proto je nezbytná spolupráce
a podpora všech občanů, neboť se rozhoduje o penězích na naše investice pro několik příštích
let či desetiletí. Je možné, že podobná šance nastolit spravedlivější pravidla pro rozdělování
peněz vybraných z celostátních daní se několik desítek let již nemusí opakovat. Na podporu
této záležitosti se připravují další podpůrné akce a na některých z nich se jistě bude podílet
i městys Machov. Konkrétně pro Machov by změna navržená ministerstvem financí přinesla
ročně do rozpočtu částku 2,4 mil. Kč, což jistě není zanedbatelný objem prostředků.
Závěrem bych se chtěl zmínit o návštěvě starostů a dalších představitelů veřejné správy
z Uničovska, kteří navštívili Machov v pátek 23. září v rámci exkurse po obcích DSO
Policko. Delegace si prohlédla rekonstruovaný rybník v Bělém, místní kostel sv. Václava
i s ukázkou hry na varhany a úpravy místního náměstí. V Machově se jim líbilo a požádali
mne, abych všem obyvatelům tlumočil poděkování a obdiv za hezky upravenou obec, což
tímto s radostí činím.

2. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 29. 8. se uskutečnilo 3. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v letošním
roce. Zasedání proběhlo tentokrát v hasičské zbrojnici v Nízké Srbské. Na programu bylo
projednání následujících záležitostí:
- rozpočtové opatření č. 2/2011
- projekt na zateplení budovy ZŠ a MŠ,
- zpracování podkladů pro územní řízení na akci „Regulace středního toku Židovky“
- prodej části pozemku p.č. 646/1 v k.ú. Bělý
- smlouva o smlouvě budoucí se společností ČEZ – uložení přípojky pro čp. 194
Machov do obecního pozemku,
- pronájem části pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Machovská Lhota (schváleno),
- organizační zajištění Běhu na Hejšovinu,
- žádost ZŠ Machov o povolení výjimky ze stanoveného minimálního počtu žáků,
- akce „Asfaltování komunikace na Záduší“ – výběr dodavatele,
- nákup myčky nádobí pro ZŠ a MŠ Machov,
- oprava kamenných křížků v rámci projektu DSO Policko,
- umístění kontejneru na drobný elektroodpad v Bělém,
- organizační zajištění koncertu Barocco Sempre Giovane, žádost o spolupráci při
získání grantu na pořádání koncertů barokní hudby v česko-polském pomezí.
Dne 19. 9. se uskutečnila další pracovní porada starosty a zastupitelstva. Na programu bylo mimo
jiné projednání následující problematiky:
- žádost Hospice Anežky České v Červeném Kostelci o příspěvek na provoz hospice,
- nesouhlas části občanů Machova s Územním plánem v oblasti Záduší,
- žádost o odprodej pozemku p.č. 131/3 v k.ú. Bělý (zamítnuto),
- sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o omezení zimní údržby státní komunikace
III. tř. v Machovské Lhotě – zaslání nesouhlasu s navrženým opatřením,
- organizace návštěvy starostů z Uničovska v obcích DSO Policko,
- návrh na uspořádání kulturních akcí v zimním období 2011/2012 – obecní ples, divadlo,
- další vývoj akce „Asfaltování komunikace na Záduší“ a další…

3. Svoz nebezpečného odpadu – 8. 10. 2011

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů

Dne: 8. října 2011 (sobota)
Stanoviště:

BĚLÝ
NÍZKÁ SRBSKÁ
MACHOV
MACHOV. LHOTA

u bývalé váhy
u hasič. zbrojnice
pod Hubkovými
proti Lokvencovým
na náměstí
u hasič. zbrojnice

9,25 – 9,40 hodin
9,55 – 10,10 hodin
10,15 – 10,30 hodin
10,35 – 10,50 hodin
10,55 – 11,15 hodin
11,20 – 11,35 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:









oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:







pneumatiky (osobní)
monočlánky
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
ledničky, mrazničky
televizory
zářivky, výbojky

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr.
Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA
MÍSTĚ !
: 494 629 050 fax:494 629 070

4. Informace úřadu městyse.
Společenská kronika
Dne 26. 8. 2011 se v krásném přírodním prostředí „U Studánky“ v Machově uskutečnil
svatební obřad. Do svazku manželského tohoto dne vstoupili paní Zuzana Rotterová a pan
Václav Hašpl.
Dne 24. 9. 2011 se uskutečnil svatební obřad v Bělém v areálu penzionu „U Laubů“. Do
svazku manželského vstoupili snoubenci Petra Trochtová a Jan Zradička.
Další svatební obřad, tentokrát v obřadní síni Úřadu městyse Machov, se uskutečnil
rovněž v sobotu 24. 9. 2011. Pár, jenž byl oddán, si nepřeje být jmenován.
Všem novomanželům přejeme hodně štěstí a spokojenosti na společné cestě životem.

Nabídka kominických služeb
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům, že si mohou prostřednictvím úřadu
objednat kominické služby včetně vyhotovení revizní zprávy. Objednané kominické práce
provede firma Habr z Náchoda, jeho návštěva v Machově je objednána na dny
3. – 4. listopadu 2011. Objednávky přijímá p. Renata Thérová v úředních hodinách úřadu,
nebo telefonicky na tel. 491 547 121.

Dovolená restaurace Obecní dům Machov
Pan Hubka, nájemce restaurace Obecní dům v Machově, oznamuje všem občanům, že ve
dnech 30. září – 29. října 2011 bude restaurace uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 31. 8. 2011 bylo v Machově hlášeno
k trvalému pobytu celkem 1 096 obyvatel. V průběhu měsíce srpna:
- se přistěhoval
1 občan,
- zemřel
1 občan,
- odhlásil se
1 občan,
- narodili se
3 občánci.

5. Svoz nadměrného odpadu – 22. 10. 2011

provede ve vaší obci mobilní svoz velkoobjemných odpadů
Kdy : v sobotu 22. října 2011
Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ................................7,30 – 7,50 hod.
- pod Hubkovými................................. 7,55 – 8,15 hod.
Machov – proti Lokvencovým (u obecních garáží) ......... 8,20 – 8,40 hod.
- na náměstí ...................................................... 8,45 – 9,15 hod.
Machovská Lhota – u hasičské zbrojnice ......................... 9,20 – 10,10 hod.
Bělý – u bývalé váhy ....................................................... 10,20 – 10,40 hod.
Předmět svozu : - velkoobjemný odpad:

- nábytek, matrace, linolea,
koberce, dřevotříska



kočárky, objemné hračky
sportovní potřeby (lyže…)
Další podmínky : - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů, tj. ti, kteří
řádně platí poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je
svoz bezplatný !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně,
ponechání odpadu na veřejném prostranství bez osobního dohledu je
nepřípustné !!!!!!!!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!



Úřad městyse Machov

6. Kulturní a sportovní akce
Září: 30. 9. – Kytice – divadelní soubor Broumov – Kolárovo divadlo Police v 18 hod.
Říjen: 4. 10. – Muži v naději – komedie ČR, kino Police nad Metují v 19 hod.

7. 10. – Líbánky aneb láska ať jde k čertu – divadlo Palace Praha, Kolárovo divadlo
Police nad Metují v 19 hod.
11. 10. – Auta 2 – animovaná komedie USA, kino Police n.M. v 17 hod.
14. 10. – Obchodník s deštěm – divadelní soubor JH Hronov, Kolár. divadlo v 19 hod.
16. 10. – Borský kros – běžecké závody pro všechny kategorie – pořádá BKL Machov,
23. 10. – Čile po Chile – pouští a pralesem až na konec světa – cestopisná přednáška
v 18 hod. v Kolárově divadle v Polici – K.+M. Motani,
23. 10. – Festival Reimanna – koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici,
25. 10. – Šmoulové – animovaná komedie USA, kino Police n. Met. v 17 hod.
31. 10. – Černošská pohádka – divadlo Drak Hradec Králové, Kolárovo divadlo
v Polici n. Met. v 9 hod. a v 10,30 hod.

7. Stomatologická pohotovost v říjnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci říjnu 2011 – vždy v době od 9,00
hod. do 11,00 hod.:
- 1. – 2.10. Dent. Ogriščenko, Veba Broumov – Olivětín tel. 491 502 425
- 8. - 9.10. MUDr. Ogriščenko, Veba Broumov – Olivětín tel. 491 502 525
- 15. - 16.10. MUDr. Neoral ml., ZS Police, tel. 491 541 654, 602 333 427
- 22. - 23.10. MUDr. Rožnovský, ZS Police, tel. 491 541 654, 608 035 261
- 28. 10.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov, tel. 603 479 084
- 29. 10.
MUDr. Práza, ZS Machov, tel. 491 547 139
- 30. 10.
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n. Met., tel. 491 581 394, 602 333 460.

8. Angličtina pro děti od 3 měsíců do 14 let
I děti z Machova mohou být od malička ve výhodě
HELEN DORON EARLY ENGLISH
Angličtina pro děti s Helen Doron Early English je uznávaná a osvědčená metoda na celém světě.
Výuku anglického jazyka pro nejmenší vyvinula britská lingvistka Helen Doron a od roku 1985 se
podle ní učí tisíce batolat a malých dětí na celém světě.

Princip výuky je stejný jako u mateřského jazyka
Metoda Helen Doron Early English staví na výzkumech, které prokazují, že je vhodné začít se
seznamovat s cizím jazykem co nejdříve. Do sedmi let věku se informace o jazycích ukládají do stejné
oblasti mozku jak pro mateřštinu, tak pro cizí jazyk.
Opakovaný poslech
Klíčovou součástí výuky je pravidelný každodenní poslech (i pasivní) CD namluvených rodilými
mluvčími. Dítě si naposlouchá správnou výslovnost, přirozeně přebírá gramatické struktury. Nezbytná
je spolupráce rodičů.
Dítě jako osobnost
Lektor věří, že dítě ví a zná více, než je schopno verbalizovat. Nelpí na papouškování. Vhodným
kladením otázek od dítěte získává nezávislou odpověď, nejprve jednoslovnou, později ve větách.
Pozitivní motivace
Snaha dítěte je vždy oceněna. Chválit, chválit, chválit je naše základní pravidlo, protože úspěch
přináší další úspěch. Dětem je poskytnuto prostředí bezpečí a důvěry.
Stimulace
Jednou ze zásad je působení na všechny smysly. Kombinací aktivit jsou stimulovány různé části
mozku s cílem o zapojení obou hemisfér.
Malé skupiny
Výuka probíhá jednou týdně, je celá vedena v anglickém jazyce. Ve skupině jsou 4 až 8 dětí, je tak
zajištěn individuální přístup. Rodiče dětí do věku 5 let se výuky aktivně účastní.
Učení se v kontextu
Angličtina je představována v kontextu - jak v kontextu vět, tak v kontextu kultury zemí, kde je
angličtina mateřštinou. Děti se neučí drilováním. Cílem je, aby pochopily význam výrazů dříve, než se
naučí celek písničky či básničky.
Helen Doron
Paní Helen Doron je Angličanka, lingvistka, pedagožka a matka. Vývojem metody výuky anglického
jazyka od raného věku dětí se zabývá už 25 let. Metodou Helen Doron Early English se učí přes
85000 dětí v 37 státech světa. Se svým týmem a ve spolupráci s učiteli stále dotváří materiály pro děti
i lektory.
Kurzy Helen Doron Early English jsou od září 2011 otevřeny v Hronově v mateřském centru „Klíček“
na Padolí 198.
Kontakt: Ing. et Bc. Martina Pohanková - Certifikovaný učitel Helen Doron Early English
tel. 776 791 542
hronov@helendoron.cz
www.helendoron.cz

9. Borský kros – Memoriál Vladislava Doležala
Borský klub lyžařů Machov pořádá v neděli 16. října 2011 41.ročník Borského krosu Memoriál Vladislava Doležala pro všechny kategorie. Start je v 9:30 hodin od buňky v
Dolečku.
Závod se koná v rámci Krajského poháru v přespolních a lyžařských bězích - OLFIN
CAR CUP 2011.
Závodí se v kategoriích od batolat ročníku 2008 a mladších na 50 metrů až po hlavní
závod mužů na 10 km.
Loňského ročníku se zúčastnilo 196 závodníků z toho 46 z Machova !!! Pojďme
a společně letos překonejme číslo 50 !!!
Srdečně zve BKL Machov
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