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SLUŽBY PRO DOMÁCNOSTI
Ostření nožů, nůžek, robotů, nářezových kotoučů, bruslí a ostatního nářadí
včetně malých oprav.

SLUŽBY PRO SADAŘE A KUTILY
Ostření a prodej řetězů motorových pil, křovinořezů, nožů travních sekaček,
kleští, nůžek, vrtáků, pilových kotoučů, ručních pil a podobně ….

SLUŽBY PRO TRUHLÁŘE
Ostření a prodej veškerého sortimentu nástrojů včetně renovace
(pilové kotouče SK, hoblovací nože, frézy HSS + SK, dlabací vrtáky,
pilové pásy, pilové kotouče HANIBAL a podobně...)

SLUŽBY PRO KOVOOBRÁBĚČE
Ostření a prodej nástrojů pro kovoobrábění včetně úprav nástrojů
(záhlubníky, frézy a podobně ….)

SLUŽBY PRO ZPRACOVATELE MASA
Ostření sestav masových strojků, pilových kotoučů na kosti,
kutrovacích nožů, sekáčů a podobně ….

SLUŽBY PRO AUTOMECHANIKY
Broušení hlav motorů pro osobní automobily, vymezovacích podložek
a podobně. Frézařské a soustružnické práce.

PŮJČOVNA EL. NÁŘADÍ
Půjčujeme elektrická bourací kladiva velká (16 kg)
Zápůjčka po telefonické dohodě.

PRODEJ OLEJŮ
Pro motorové pily, travní sekačky, křovinořezy a podobně.
Prodáváme oleje v malých baleních nebo rozlévané ze sudů.
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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
své povídání v minulém vydání Zpravodaje jsem končil informacemi o zahájení jednání
s Povodím Labe ohledně regulace středního toku Židovky. Za uplynulý měsíc jednání
v několika ohledech pokročila. V první řadě bylo zjištěno, že uvedený úsek má firma Povodí
Labe zařazen do plánu revitalizací vodních toků v budoucích letech. Dále bylo zjištěno, že
nutnou podmínkou pro budoucí realizaci této úpravy je zpracování Studie odtokových poměrů
toku Židovky pro úroveň minimálně Q20 (dvacetileté vody). Na základě těchto skutečností
jsme oslovili firmu Šindlar s.r.o., která zpracovala nabídku na vypracování zmíněné Studie.
Po projednání v zastupitelstvu bylo rozhodnuto sepsat s uvedenou firmou Smlouvu o dílo na
zpracování Studie. Zároveň byla vypracována žádost o poskytnutí dotace z programu
Královéhradeckého kraje na úhradu části nákladů spojených se zpracováním studie, která
může činit až 80% uznatelných nákladů. Žádost o dotaci byla podána a Smlouva o dílo na
zpracování Studie bude projednána na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva. Samotné
realizaci regulace Židovky však ještě musí předcházet projednání záměru s vlastníky pozemků
dotčených regulací toku a uzavření smluv o smlouvách budoucích, které by částečně
omezovaly nakládání s pozemky potřebnými pro řešení povodňové situace. Poté by Povodí
Labe žádalo o dotaci na samotnou realizaci akce.
V průběhu měsíce dubna byly zpracovány ve spolupráci s dalšími institucemi některé
žádosti o dotace. V rámci DSO Policko byla zpracována společná žádost o dotaci na pořízení
menší komunální techniky. Pro Machov jsme v této žádosti uplatnili požadavek na svářečku
CO2 a na výkonnější elektrocentrálu, která by umožnila zapojení běžného elektrického nářadí
(rozbruska, vrtačka apod.) v terénu. Dotace zde může činit 50% ceny zařízení.
Další žádostí o dotaci, která se dotýká Machova, je žádost o poskytnutí prostředků na opravy
a úpravy turistických cest na Policku. U nás se jedná konkrétně o úpravy dřevěných
chodníčků na Tkalcovském stezníku pod Borem a jeho odvodnění a dále protierozní úpravy
turistické trasy vedoucí ze stezníku k Bludným skalám na Boře. Garantem této dotační žádosti
je občanské sdružení Julinka z Police n. Met.
Poslední dotací, o kterou bude požádáno, je opět žádost o finanční úhradu mzdových nákladů
na sezonního pracovníka, který by byl zaměstnán na veřejně prospěšné práce v rámci obce.
Žádost bude zpracována na čtyři letní měsíce a odeslána Úřadu práce k posouzení.
V souvislosti s dotacemi se nám tento měsíc podařilo finančně zajistit pořádání
tradičního běhu do vrchu „Běh na Hejšovinu“. Pořádání tohoto běhu jsme po déletrvajících
jednáních prosadili do společného česko-polského projektu, na který polská strana získala
prostředky z Evropské unie. Minulý týden na jednání v městě Radków se podařilo dohodnout
poskytnutí 9 tis. EUR na uspořádání příštích tří ročníků tohoto běhu pro městys Machov.
V současném kursu to znamená částku přes 240 tis. Kč. Pro čerpání těchto peněz musíme
splnit určité podmínky ze strany řídících orgánů, ale určitě se to vyplatí a v rámci této finanční
dotace se podaří vybavit úřad potřebnou technikou, která bude využitelná i při pořádání jiných
sportovních či jiných akcí (vysílačky, měřící technika, výpočetní technika apod.).
V uplynulém měsíci jsme vypsali také poptávkové řízení na opravy některých místních
komunikací v naší obci (štěrkový podklad, asfaltování). Byly vytipovány takové komunikace,
ve kterých už se nepředpokládají v nejbližším období nějaké zemní práce, např. budování
kanalizace. Byly osloveny tři firmy a z jejich nabídek zastupitelstvo vybere dodavatele.
O realizaci jednotlivých úseků se rozhodne podle finanční situace městyse.
Když už je řeč o místních komunikacích, museli jsme minulý týden přistoupit k rychlé
opravě části místní komunikace, která vede z Nízké Srbské přes Doly do Bělého. Tok Třeslice
podemlel v jednom místě vozovku takovým způsobem, že se vozovka začala trhat a hrozilo

zřícení projíždějících vozidel (např. traktoru) do potoka. Musel být částečně upraven tok,
provedeno zpevnění břehu potoka pod vozovkou a samotná vozovka byla vyztužena kmeny
stromů uložených napříč do vozovky. Po čase ještě bude tento úsek zpevněn štěrkem.
Minulý týden se rovněž podařilo dohodnout s Lesy ČR, aby zajistily nákup a dovezení jedné
soupravy štěrku na úpravu cesty po Řeřišném. Samotná úprava komunikace pak byla
provedena v režii městyse Machov.
Další informací je zpráva o situaci ohledně rekonstrukce rybníku v Bělém. Po jednání
s pracovníky Lesů ČR bylo zjištěno, že tato firma obdržela dotaci na celkovou revitalizaci
rybníka i horního toku Třeslice. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele plánovaných
úprav a začátek stavebních prací se předpokládá v srpnu či září tohoto roku. Do konce roku by
měly být hotovy hlavní zemní práce, na jaře příštího roku by měla být akce dokončena
terénními úpravami okolí.
Jen v krátkosti bych se ještě vrátil k Machovskému plesu, který jsme uspořádali 4.4.
Účast občanů byla i přes nevhodný jarní termín docela slušná, přišlo přes devadesát
návštěvníků, kteří podle ohlasů byli s úrovní plesu spokojeni. Hudba i doplňkové taneční
vystoupení měly vysokou kvalitu. Pro příště se určitě poučíme, ať už jde o vhodný termín, ale
i o zajištění hodnotné tomboly a věříme, že tato akce časem bude mít stejnou tradici, jako řada
podobných akcí v Machově.
Dne 21. 4. jsem se zúčastnil Republikového shromáždění Sdružení místních samospráv,
které se konalo v Jihlavě a jehož je Machov členem. Hlavním nosným tématem celého jednání
byl návrh na změnu zákona o rozpočtovém určení daní. Řada obcí a měst z celé republiky,
sdružených v této organizaci, se snaží odstranit diskriminaci v rozdělování sdílených daní na
jednotlivé obce. Momentální situace vypadá tak, že např. Praha získává v přepočtu na občana
4,5 krát více prostředků, než nejmenší obce. Přitom v rámci celé Evropy je tento rozdíl mezi
největšími městy a malými obcemi maximálně dvojnásobný. Právě dokončená studie, kterou
si objednalo Ministerstvo financí u některých vysokých škol, jasně ukázala, že kromě čtyř
největších měst (Praha, Brno, Plzeň, Ostrava) jsou všechna ostatní sídla v republice na
daňových příjmech diskriminována a uvedená čtyři města mají neodůvodněné vysoké daňové
příjmy ze státního rozpočtu. SMS navrhuje spravedlivější přerozdělení daní tak, aby rozdíl
mezi největšími a nejmenšími sídly byl maximálně 2,5 násobný v přepočtu na občana. Tím by
se všem obcím a městům zvýšily daňové příjmy a umožnily by tak investice zejména do
chybějící či zastaralé infrastruktury, zejména na venkově. Jen v Machově by tato změna
přinesla ročně téměř tři miliony Kč, což je téměř třetina současného rozpočtu. Je nyní na
všech obcích a městech do 100 tis. obyvatel, zda spojí své úsilí a přehlasují v příslušných
orgánech zástupce uvedených čtyř měst, která získávají prostředky na úkor nás všech
ostatních. Tento požadavek na přerozdělení sdílených daní prosazuje i hnutí „Starostové a
nezávislí“, které bylo nedávno založeno a bude kandidovat již ve volbách do Evropského
parlamentu. Není to žádná nová politická strana, ale uskupení složené ze členů všech
politických stran, kterému jde o nápravu diskriminace a nespravedlnosti zejména ve
financování venkova a menších měst. Pokud by některé ze spoluobčanů zajímaly podrobnější
výsledky zmíněné analýzy financování obcí, budou k dispozici na úřadu městyse.
V průběhu dubna zastupitelstvo vybralo na základě posouzení nabídek dodavatele dvou
menších zakázek. Jednak byl vybrán dodavatel zhotovení nové autobusové zastávky u
bývalého hotelu Bor. Do budoucna se počítá s obnovou všech autobusových zastávek po celé
obci tak, aby jejich vzhled byl jednotný a nedělal ostudu naší obci. Dále byl vybrán z několika
nabídek zpracovatel nových webových stránek obce. Myslíme si, že v dnešní době si Machov
zaslouží lépe zpracované, funkční a přehledné stránky, které by sloužily jak našim občanům,
tak všem případným návštěvníkům k získání všech potřebných informací. Zprovoznění
předpokládáme počátkem druhého pololetí tohoto roku.
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2. Možnost likvidace velkých elektrospotřebičů
Pro všechny spoluobčany, kteří z nějakého důvodu nestihli nebo zapomněli odevzdat
elektrospotřebiče při mobilním sovzu v Machově, znovu připomínáme, že v letošním roce se
podařila dohodnout se sousední obcí Bezděkov možnost likvidace těchto nepotřebných
velkých elektrospotřebičů v jejich sběrném dvoře. Pokud tedy máte doma staré televizory,
ledničky, mrazničky, sporáky a jiné podobné spotřebiče, můžete je odvézt do Bezděkova.
Provozní doba sběrného dvora: každé pondělí v lichém kalendářním týdnu 15,00 – 17,00 hod.
každá sobota v lichém kalendářním týdnu 9,00 – 11,00 hod.
Upozorňujeme občany, že elektropřístroje musí být kompletní, bez vymontovaných součástí,
jinak nebudou pracovníkem sběrného dvora převzaty!!!

3. Kladská pevnost – námět na výlet
Jednou z největších zajímavostí Klodzka je pevnost, která se tyčí na městem. Městské
opevnění je jedním z nejlépe dochovaných obranných systémů ze 17. a 18. století. Hlavní
pevnost a pomocná pevnůstka Ovčí hora, ležící na druhém břehu řeky Nisy, zabírají území o
rozloze více než 30 hektarů.
Pevnost ležící na Hradní hoře (Góra Zamkowa), jíž se nyní říká Pevnostní (Góra
Forteczna, 369 m.n.m.), vznikla na místě původní varovné tvrze, která měla veliký strategický
význam. Stávala totiž na obchodní stezce, která vedla z jihu Evropy na sever a byla součástí
známé jantarové stezky. V Kosmově kronice se dočteme, že stála už v roce 981. Postupem
času byla přeměněna na hrad, který byl poté poničen a přestavován. V roce 1459 český král
Jiří z Poděbrad povýšil oblast Kladska na hrabství. Od té doby hrad plnil obrannou funkci.
V tomto období se také rozvíjela zástavba v okolí hradu – vznikla dvě podhradí, která se stala
základem budoucího města. Za svou současnou podobu pevnost vděčí pruskému králi
Fridrichu II. Součástí jeho velkého plánu byla mj. výstavba obranných sudetských pevností
v Klodzku, Stříbrné Hoře a v Nise. V roce 1769 byl hrad definitivně rozebrán a na jeho místě
vznikl donjon – centrální obranná část pevnosti. Hlavním projektantem a architektem pevnosti
byl holandský inženýr Gerhard Cornelius von Walrave. Donjon (z franc. slova srdce) je
obehnán řetězem bastionů, redut, , kleští a vnitřních příkopů. V donjonu se nacházejí dvou a
třípatrové kasematy a skladiště, jejichž hloubka dosahuje až 20 metrů. V kasematech byla
zbrojnice, lékárna, laboratoř a další prostory využívané posádkou.
Tvrz je obehnána suchými příkopy hlubokými 10 metrů. Komplex patří k nejcennějším
dílům novověké vojenské architektury v Polsku. Vládním rozkazem z roku 1877 pevnost
ztratila svůj obranný charakter. Byla postupně přestavována na skladiště a vězení.
V kasematech byli vězněni např. účastníci polského lednového povstání z přelomu let 186364. Nechvalnou pověst pevnost získala zejména během 2. světové války. Němečtí vojáci ji
využili jako mučírnu a vězení, ve kterém zavraždili více než 200 finských vojáků. Ke konci
2. světové války využíval pevnost koncern AEG, který funguje dodnes. Na zakázku Hitlera
zde vyráběl rádia do ponorek (U-boot) a součásti raket V1 a V2.
Návštěva této pevnosti je jistě dobrým námětem na výlet, který je možno spojit například
s návštěvou lázeňských měst v okolí či s nákupy.
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4. Pozvánka BKL Machov
Borský klub lyžařů Machov

POZVÁNKA
V pátek 1. května 2009 se od 17 hodin koná na sále

Obecního domu

BESEDA o MS 2009 v LIBERCI
za účasti trenérů, závodníků a masérů Českého týmu
Po besedě propukne od 20 hodin tradiční Poslední mazání všech lyžařů
s hudbou p.Langra.
K vidění budou neobvyklé soutěže týmů : BKL Machov proti Dukle Liberec
Podmínka účasti na mazání : přijít může každý, kdo letos alespoň jednou
viděl sníh….
Všechny srdečně zvou pořadatelé.

5. Informace z jednání zastupitelstva
Ve dnech 1. dubna a 15. dubna 2009 se uskutečnily další letošní pracovní porady
Zastupitelstva městyse Machov. Na programu bylo mimo jiné projednání následujících bodů:
- návrh na podání žádosti o dotaci na úhradu nákladů spojených s přijetím jednoho
pracovníka na veřejně prospěšné práce v létě a na podzim tohoto roku;
- převzetí staveb na turistických trasách od CHKO Broumovsko;
- návrh rozpočtu Sociálního fondu a návrh dodatku č. 1 k Zásadám pro hospodaření
s prostředky sociálního fondu;
- návrh smlouvy o dílo na vypracování studie proveditelnosti na revitalizaci a úpravu
koryta toku Židovky ve středním toku a zároveň návrh žádosti o dotaci na vypracování
této studie z dotačního programu Královéhradeckého kraje;
- vývoj situace ohledně rekonstrukce rybníka a toku Třeslice v Bělém;
- vyhodnocení Machovského plesu;
- návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu obecních lesů;
- žádost p. Týfy o odkup lesního pozemku a úpravu komunikace v okolí novostavby
rodinného domku v Nízké Srbské (za Dranou);
- návrh smlouvy s firmou Šindlár na dokončení projektové dokumentace pro získání
územního rozhodnutí na dostavbu kanalizace v obci;
- návrh občanů na vypracování obecně závazné vyhlášky obce omezující nadměrný hluk o
víkendech a svátcích;
- návrh na řešení havarijní situace vozovky obecní komunikace v Dolích;
- vývoj daňových příjmů městyse a návrh na revizi příjmové části rozpočtu pro letošní rok;
- volby do Evropského parlamentu;
- jednání s Centrem kultury a sportu v Radkowě o dotaci z Evropských fondů na pořádání
tradičního Běhu na Hejšovinu a jeho zařazení do Seriálu sportovních akcí „Pohár
Stolových hor“;
- podání žádosti o dotaci na pořízení drobné obecní techniky prostřednictvím DSO Policko
- vyhlášení nabídkového řízení na úpravy místních komunikací;
- zajištění svozu nadměrného odpadu v první polovině letošního roku a další.

6. Inzerce

SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

PRODEJ
originální autodíly * autobaterie
autokosmetika
oleje a chladící kapaliny
kvalitní ojetá auta dovezená ze Švýcarska

PNEUSERVIS
prodej pneumatik a ráfků * seřízení geometrie kol * úschova
sezónních pneumatik

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
* prodej nových vozů Škoda, Peugeot a Toyota (autosalón Broumov) *

7. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 28. 2. 2009 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 115 obyvatel.V průběhu března 2009 se: odhlásily
2 osoby
přihlásila
1 osoba.

Společenská kronika – vítání občánků
V měsíci dubnu 2009 oslavili významné životní jubileum dva naši spoluobčané:
- 85 let se dožila paní Marie Zítková z Machova,
- 80 let se dožila paní Miluška Melišová z Nízké Srbské.
Oběma přejeme jménem zastupitelstva městyse i jménem všech spoluobčanů hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let života.

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. Bližší
informace na úřadu městyse Machov.

Nabídka odprodeje stolů na stolní tenis
Městys Machov společně s oddílem stolního tenisu nabízí k odprodeji starší stoly na
stolní tenis. Nabídková cena je 1.000,- Kč za kus. Prohlídka stolů je možná po dohodě na
úřadu městyse.

Turistické noviny „Léto v Kladském pomezí“
Branka, o.p.s. získala grant na podporu turistického ruchu v našem regionu a díky tomu
vyšly 1.4.2009 turistické noviny „Léto v Kladském pomezí“, ve kterých na šestnácti stranách
najdete zajímavé články a informace. Noviny budou k dispozici v informačních centrech a
v omezeném množství si je mohou případní zájemci vyzvednout i na úřadu městyse Machov.

Nová služba na CzechPOINT
Dne 16. 4. 2009 byla spuštěna nová služba na kontaktních místech CzechPoint. Jedná se
o výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy.
Tento insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Rejstřík je veřejně
přístupný, není třeba ověřovat totožnost žadatele. Je v něm možno vyhledávat dle dvou
ukazatelů: podle IČO organizace a podle osobních údajů (u fyzické osoby). Poplatek za výpis
činí 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou následující stranu.
Hlavním smyslem je zajistit informovanost o všech insolvenčních řízeních, tj. informace
o insolvenčních správcích, dokumentech z insolvenčních spisů i zákonem stanovené
informace týkající se dlužníků.

8. Kulturní a sportovní akce
Duben: 30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic u hasičské zbrojnice v Nízké Srbské,
pořádá SDH Nízká Srbská.
Květen: 1.5. – Beseda o MS v lyžování v Liberci – pořádá BKL Machov, 17 hod. na sále
Obecního domu v Machově

Květen: 3.5. – Dětská soutěž v požárním sportu u hasičské zbrojnice v Nízké Srbské,
pořádá SDH Nízká Srbská.
5.5. – Čína - putování za hlínou - zážitky z cesty po Číně v podání Petra
Tomse a Heleny Sauerové ze Lhoty. Pellyho domy Police, 19 hod.
9.5. – Májová pouť do Vambeřic – putování pěšky po památné vambeřické
poutní cestě. Zahájení v 8,00 hod. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Polici nad Met., cíl v bazilice v polských Vambeřicích. Pro zpáteční
cestu bude zajištěn autobus.
14.-25.5. – Olbram Zoubek – prodejní výstava v Pellyho domech v Polici
16.5. – Polický vandr, start od restaurace Vražedné pobřeží v Polici
19.5. – El Paso – filmové drama ČR, kino Police, 19,00 hod.
22.5. – Don Quijote de la Ancha – Divadlo Klauniky Brno, režijní vedení Bolek
Polívka, Kollárovo divadlo v 19,00 hod.
23.5. – koncert skupiny Zelenáči, od 20 hod., zahradní restaurace Vražedné pobřeží
v Polici nad Metují. Předprodej vstupenek v Pellyho domech.
26.5. – Pochyby – drama USA s Meryl Streep v hlavní roli, kino Police, 19 hod.
30.5. – cyklistický závod MTB Stěny – 56 km po cyklotrase Stěny, start na náměstí
v Polici nad Metují
31.5. – Koletova Rtyně – 45. ročník hudebního festivalu dechových orchestrů
ve Rtyni v Podkrkonoší, 13,30 – 17,00 hod.

9. Inzerce
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10. ZŠ Machov informuje
Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi? Sluníčko svítí a hřeje jako v létě, ke spánku se chystá až
dlouho poté, co by už malé děti měly být v postýlkách. Stejně tak jako se ptáme po zimě, ptají se v těchto
krásných jarních dnech učitelé, rodiče a možná i děti: Kde jsi čase na učení? Jen těžko donutí rodiče své
ratolesti, aby zanechaly her či jiných venkovních radovánek a šly se učit. Školní rok je však stále v plném
proudu. Žáci mají před sebou poslední čtvrtletí školního roku a každý z nich by chtěl v červnu přinést domů
vysvědčení s pěknými známkami. Pro několik deváťáků je týden od 20. do 24. dubna dokonce ten nejdůležitější.
Čekají je přijímací zkoušky na střední školy.
Prázdniny jsou ještě v nedohlednu, ale v machovské škole i v tuto dobu zažíváme spoustu příjemných a
zajímavých chvilek.
Den učitelů / 28.3./ jsme oslavili poněkud netradičně. Program proběhl již 26.3. a zahájili jsme ho
malou vzpomínkovou oslavou, kterou připravili žáci 8. tř. Připomněli jsme si tak významného pedagoga Jana
Amose Komenského. Pak se již žáci 1. a 2. stupně rozešli na svá pracoviště. Žáci 1. stupně se celé dopoledne
věnovali obci Machov, zpracovávali připravené materiály z historie, současnosti a budoucnosti obce, popisovali
faunu a floru v okolí Machova a nezapomněli ani na místopis. Zajímavé byly jejich názory na současný a
budoucí život v obci. Paní učitelky K. Andresová a D. Šolínová měly projektový den velice dobře připravený, a
proto byl pro žáky nejen zajímavý, ale hlavně velice přínosný. Prvňáci prožili pohádkový den v 1. třídě.
Program si pro ně připravila paní učitelka G. Nawrat.
Žáci 2. stupně se po společném zahájení rozešli do učeben dějepisu, angličtiny, chemie a počítačů .
Čekala je totiž soutěž. Žáci řešili rozmanité úkoly : překládali z angličtiny a polštiny a zaobírali se mateřským
jazykem. - Dále pracovali s mapou našeho kraje, poznávali vesnice i města podle leteckých snímků z
regionálního kalendáře a procvičovali si znalost historie školy a naší obce. - V přírodovědné části skupiny
určovaly naše kulturní plodiny, prováděly dělení směsí a v testu prokazovaly své znalosti z fyziky, chemie,
národopisu a ekologie. - Na posledním pracovišti se pilně vyhledávalo spojení obce se světem, a to jak v
tištěných jízdních řádech, tak i na internetu. Obratnost myšlení prověřily rébusy a ohebnost prstů se ukázala při
přišívání knoflíků. Celá soutěž byla připravena tak, aby práce skupin na sebe navazovala. Žáci byli stále
zaměstnáni a museli soustředěně pracovat. Teprve vyhodnocení ukázalo, v čem jsou žáci dobří a kde naopak
mají slabiny. Tuto část dne můžeme hodnotit velmi pozitivně. Byla přínosem a poučila zábavnou formou.
V druhé části projektového dne se i letos několik odvážlivců postavilo před tabuli, aby si, byť jen na jednu
hodinu, vyzkoušeli roli učitele.
I v měsíci březnu měli žáci mnoho příležitostí porovnat své výkony se stejně starými žáky okresu
Náchod . Jak jsme Vás informovali v minulém zpravodaji, velkého úspěchu dosáhla Theresa Laslettová
okresním kole olympiády v angličtině. Stejně úspěšná byla i v kole krajském, skončila na krásném čtvrtém
místě. Therese děkujeme a držíme jí v těchto dnech palce, protože ona patří mezi těch několik deváťáků, kteří
projdou v těchto dnech tvrdým přijímacím řízením. Theresa se hlásí na jazykové gymnázium do Hradce Králové.
David Plný reprezentoval školu v okresním kole zeměpisné soutěži. Jeho druhé místo v nám všem udělalo
velkou radost. Jemu samotnému toto umístění způsobilo trochu více starostí, protože postoupil do krajského
kola, kde se i on utkal s deseti nejlepšími z Královéhradeckého kraje. Děkujeme Davidovi za jeho skvělou
reprezentaci naší školy. Poděkování patří i Pavlovlu Kubečkovi a Jiřímu Faltovi, kteří sice nepostoupili do
krajského kola, ale ostudu v okresním kole určitě neudělali. Olympiáda v českém jazyce byla velice náročná.
S tímto poznatkem se z Náchoda vrátili Petr Weissar a Pavel Kubeček. Umístění v první polovině není špatné.
Členům ekotýmu se podařilo dokončit páce na projektu Ekoškola a koncem března odeslali do Prahy
žádost o udělení mezinárodního titulu Ekoškola. Pokud svoji roční práci obhájí v květnu před auditory, čeká je
v červnu cesta do Senátu ČR.
Žáci zapojení do evropského projektu Evropské školy pro živou planetu mají v těchto dnech také
napilno. Dokončují prezentaci v českém a anglickém jazyku a připravují se na první zkušební výpravu se žáky
naší školy. 24. dubna, kdy oslavíme společně Den Země, stane šest z nich možná poprvé před skupinou stejně
starých spolužáků a jen na nich bude záležet, jak bude skupina pod jejich vedením tři hodiny pracovat v terénu.
Během výpravy nashromáždí žáci informace o vodě,o lese a o místní flóře a fauně . Na závěr programu složí
skupiny závěrečný test. Celý program proběhne zatím pouze v češtině, ale hned po té se žáci pustí do anglické
verze, se kterou začátkem června budou naši školu reprezentovat v Rakousku.
Ani letos jsme nezaháleli a snažili se zajistit na činnost školy finanční prostředky v grantových
řízeních. Škola podala čtyři grantové žádosti a pokud by uspěla ve všech výběrových řízeních, obohatil by se
rozpočet školy o 450 tisíc korun. Na výsledky si, bohužel, ještě musíme pár dnů počkat. Netrpělivě přešlapujeme
na místě a moc se těšíme na aktivity spojené s těmito projekty.
S jarem se převlékla do nového kabátu i školní družina. „Po velkém stěhování máme nově vymalováno a
máme nový nábytek. Krásně se nám tu teď hraje a pracuje, vyráběli jsme různé velikonoční dekorace,
sportujeme, chodíme na výlety. Mnoho zajímavého jsme prožili v „Týdnu Země“, zabývali jsme se ochranou
přírody a tříděním odpadů. Ani letos jsme nezapomněli uklidit okolí školy a Studánku pod Borem, o kterou

škola pečuje již neuvěřitelných 15 let. Rádi bychom provedli pokus, kolik prostoru zaberou plastové lahve celé,
sešlápnuté a slisované, výsledek budete moci vidět před školou. V květnu pojedeme na výlet vlakem do
Adršpachu a před prázdninami budeme ve družině spát, na to už se dlouho těšíme. Ve družině se nám moc líbí“,
říkají děti, které družinu navštěvují
Ve dnech 16. a 17. 4. proběhl zápis do mateřské školy. Přihlásilo se 11dětí. Moc nás těší, že je v
Machově tolik malých dětí a že jich stále přibývá.. Pevně doufáme, že všechny tyto děti usednou také do lavic
naší základní školy. Už mockrát jsme psali, jak jsou pro machovskou školu všechny děti důležité. Opakovaně
jsme také zvali a znovu zveme Vás všechny do školy, abyste se na vlastní oči přesvědčili o vynikající práci
učitelek a učitelů.
Co nás ještě čeká? Kromě pilného učení se všichni žáci 1. stupně usilovně připravují na velkou
přírodovědnou soutěž. O tom, že je to opravdu velká soutěž, svědčí to, že i malí prvňáčci už poznají téměř
padesát květin. Jejich znalosti prověří tentokrát žáci 9. ročníku, kteří pro ně, pod vedením pí učitelky Blanky
Plné, celou soutěž připravili. Celý duben se budou žáci připravovat na okresní kolo v dopravní soutěži. Sportovci
se těší na 2.ročník mezinárodního přespolního běhu, který škola spolupořádá s BKL Machov. Doufáme, že
tentokrát Poláky předběhneme. Na úterý 12.5. připravují žáci prvního stupně malou oslavu Dne matek. Všechny
Vás zveme do našeho sálu, besídka začíná v 16 hodin .Den dětí budou moci školáci i předškoláci oslavit letos
dokonce dvakrát. Poprvé se sejdou v pátek 29.5. v 17 hodin na hřišti za tělocvičnou, aby si zde zasportovali. Po
sportování si budou moci opéct vuřty. Podruhé oslaví svůj den v pondělí 1. června. Na tento den pro ně
připravují učitelé velkou brannou hru. To už ale bude červen! Dá nám sice třešně, ale ani v tomto měsíci to
nebudou mít žáci lehké. Rok utekl jako voda a opět se bude vyplácet. Každému podle jeho zásluh. Dnes ještě
není pozdě, na „opravu pokažené známky“ mají žáci ještě celé dva měsíce! Na lavičce před obchodem ale
učení do hlavy asi moc neleze.
Než odejdeme na prázdniny, ještě se ozveme. Přejeme Vám příjemné prožití jarních měsíců.
Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Machov

11. Informace k likvidaci odpadů a pořádek v obci
11. dubna proběhl v Machově mobilní svoz nebezpečných odpadů. Odvoz a likvidaci
těchto odpadů u nás zajišťuje firma Marius Pedersen, a.s., Hradec Králové již několik roků
a myslíme si, že ke spokojenosti všech občanů. Trápí nás samozřejmě každoroční nárůst
účtovaných nákladů, letos navíc firma začala účtovat i poplatek za každé stanoviště. Po
zvážení proto bylo přistoupeno k tomu, že oproti předchozím letům byl počet jednotlivých
sběrných míst snížen z 10 na 6. Domníváme se, že tento počet stanovišť bude i do budoucna
dostatečný. Opět se nám podařilo zaplnit oba velkoobjemové kontejnery, což nás i osádku
svozových vozidel dost překvapilo. Před svozem na Bezděkově museli proto nejprve náklad
složit v Křovicích. Mrzí nás, že firma již nebere pneumatiky z motocyklů a kol, pouze
z osobních automobilů, takže někteří si je museli odnést zpět domů. Apelujeme znovu na
všechny, že odpad musí být osádce svozového vozidla předán osobně – pracovníci firmy
nezajišťují nakládání odložených věcí. U bývalého obecního úřadu tak zůstal jeden mrazící
box, bohužel tam leží dodnes, takže dotyčného vyzýváme, aby ho dodatečně odvezl.
Znovu upozorňujeme, že v nákupním středisku a úřadu městyse jsou umístěny tzv.
e-boxy, kde je možné průběžně odkládat drobný elektromateriál. Instalace těchto boxů je
součástí projektu „Zelená obec“, do kterého jsme se zapojili. Cílem projektu je zabránit, aby
elektroodpad končil v popelnicích a následně na skládkách komunálního odpadu.
Elektrospotřebiče z těchto boxů jsou odváženy na zpracování do specializovaných
zpracovatelských společností, kde jsou rozebírány a jednotlivé složky buďto recyklovány,
využity k výrobě energie, v krajním případě skládkovány.
Do sběrných boxů lze odložit : drobné domácí elektrospotřebiče (žehličky, fény, holící
strojky, rychlovarné konvice, ruční mixéry, fritovací hrnce …), kancelářskou techniku
(monitory, klávesnice, myši, notbooky…), elektroniku (mobilní telefony, rádia, fotoaparáty,
videokamery …), nářadí (vrtačky, brusky, pily…), hračky, baterie.
Do sběrného boxu nepatří : autobaterie, žárovky, zářivky, tonery, diskety, CD, DVD …

Co se týká tonerů a cartridgí z tiskáren a kopírek, od minulého týdne jsme jako obec
zapojeni do projektu „Sbírej toner“, který organizuje firma OTTO Office na podporu ústavům
mentálně postižených spoluobčanů. Na úřadu městyse je umístěn sběrný box, do kterého je
možné tento matriál odkládat. Uvažujeme ještě o umístění stejného boxu v základní škole.
V průběhu měsíce června připravujeme také svoz velkoobjemového odpadu. Bohužel se
nepodařilo zajistit dřívější termín než na sobotu 13.června. Sbírat se bude starý nábytek,
matrace, linolea, koberce, dřevotříska, kočárky, objemné hračky, sportovní potřeby … Počet
stanovišť bude zřejmě stejný jako při posledním svozu nebezpečného odpadu.
V rámci programu „Čistá obec“ organizovaným f. Eko-kom se nám podařilo zajistit ještě
jeden kontejner na sklo. Takže, jak jsme již informovali minule, po jeho dodání bude zřízeno
ještě jedno sběrné hnízdo na plasty a sklo – zvažuje se lokalita.
Přes mnohá upozornění se na sběrných místech potýkáme neustále s nepořádkem. Jednak
jsou u kontejnerů na sklo odkládány neustále lepená nebo drátěná skla a skla z aut. I když to
sklo je, vzhledem k technologii výroby ho nelze znovu recyklovat. Tato je proto nutné
zneškodnit na skládce, takže je klidně můžete ukládat do popelnice. Rovněž tak jiný
komunální odpad na tato sběrná místa nepatří. Každý poplatník má umožněno, pokud se mu
odpad nevejde do vlastní popelnice, přiložit nadbytečný komunální odpad k popelnici v pytli.
Odpovídající pytle jsou za 5,-Kč k dispozici neustále na úřadu městyse. Papír a plasty, pokud
se již nevejdou do kontejneru, neponechávejte volně vedle kontejnerů a, pokud to je možné,
vezměte ho zpět domů a přivezte po vyprázdnění kontejnerů. Zamezíte tak zbytečnému
nepořádku kolem sběrných míst.
S podobným problémem se potýkáme i u hřbitovů. Do kontejnerů jsou odkládány
nerozřezané větve, zbytečně zde zabírají místo a na skládku jsou potom odváženy
„poloprázdné“ kontejnery. Prosíme, udržujte kolem kontejnerů pořádek. Pokud to neuděláte
vy, my to následně budeme muset udělat za Vás. Děkujeme
Dalším nešvarem je odvážení bioodpadu, ale také stavebního odpadu ze zahrádek na
různá místa po obci – v Nízké Srbské např. do obecního lesa ve Rzu, ze Záduší na soukromé
pozemky p.Vovse, podél potoka pod Hůrkou, do Dolečku, do lesních cest a podobně.
Biologicky rozložitelný odpad je přece nejlepší zpracovat ve vlastním kompostu a co se týká
stavebního odpadu, ten nelze v souladu s předpisy likvidovat jinak, než uložením na legální
skládce, nebo předáním oprávněné firmě. O tom se ale zmíníme zas někdy příště.
Blíží se 30. duben – „pálení čarodějnic“ – v této souvislosti bychom rádi upozornili, že
územím celé obce se nacházíme v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a na jejím území
není, bez řádného povolení správy CHKO, povoleno rozdělávat ohně. Pokud je nám známo,
v Machově jsou povolena pouze 2 místa, a to u hasičské zbrojnice v Nízké Srbské a u
Kukuldy. Věříme, že pryč jsou doby, kdy se na ohních spálilo téměř vše včetně odpadů. Ale i
špatně usušené dřevo, listí nebo tráva dokážou pěkně zamořit celé okolí a nepříjemně potrápit
sousedy. Takže doufáme, že k sobě a jiným budete ohleduplnější a s pálením všeho možného
se po obci již nebudeme setkávat.
Za městys Machov – M.Kryl
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