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1. Sazebník poplatků za inzerci v Machovském zpravodaji
Zastupitelstvo Městyse Machov rozhodlo na svém zasedání umožnit
občanům i podnikatelům zveřejňování soukromé inzerce na stránkách
Machovského zpravodaje. Vyzýváme proto všechny zájemce, kteří chtějí
inzerovat své služby či nabídnout cokoliv k prodeji, aby využili tuto službu.
Za zveřejnění inzerátu byly schváleny následující sazby:
- řádková inzerce občanů (do max. 1/5 stránky) ………….
- komerční inzerát (do 1/2 stránky) ……………………….
- komerční inzerát na celou stránku (inzerent bude zároveň
uveden jako sponzor vydání zpravodaje) ……………….

50,- Kč
200,- Kč
500,- Kč.

2. Informace o změně úředních hodin na poště
Vedoucí pošty v Machově upozorňuje občany, že od 1. února 2007 bude
provozní doba pošty pro veřejnost následující:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 10.30 hod.
8.00 – 10.30 hod.
8.00 – 10.30 hod.
8.00 – 10.30 hod.
8.00 – 10.30 hod.

x

13.00 – 15.30 hod.

x
x
x

13.00 – 15.30 hod.
13.00 – 15.30 hod.
13.00 – 15.30 hod.

3. Moźnost zapůjčení štípačky a žebříku
Upozorňujeme obyvatele Machova, že se podařilo pro potřeby našeho
městyse zajistit pojízdný výsuvný žebřík a již od loňského roku vlastníme i
štípačku na dřevo. Zastupitelstvo městyse rozhodlo umožnit zapůjčení těchto
zařízení i pro naše občany po zaplacení následujících poplatků:
- 50,- Kč za každý započatý den vypůjčení zařízení;
- 300,- Kč za dovoz zařízení traktorem městyse do místa vypůjčení.
Bližší informace o možnosti zapůjčení podá ing. Kryl na úřadu městyse.

4. Upozornění na výměnu řidičských průkazů
Ministerstvo dopravy nás požádalo o zveřejnění výzvy k výměně
řidičských průkazů, vydaných v období od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993.
Držitelé těchto řidičských průkazů jsou povinni je vyměnit do 31. 12. 2007.
Výměna je osvobozena od správního poplatku – je zcela zdarma.
K výměně je potřeba – platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
- jedna fotografie o rozměru 3,5 x 4,5 cm,
- řidičský průkaz, kterému končí platnost.
ŘP je možno vyměnit na odboru dopravy MěÚ v Náchodě.
Bližší informace najdete na internetových stránkách Ministerstva dopravy
www.mdcr.cz
Lhůta pro převzetí nového řidičského průkazu je obvykle 15 – 20 dnů.

5. Vyhlášení zápisu do 1. ročníku základní školy + další informace
ředitelky ZŠ a MŠ v Machově
Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ( školský zákon)
vyhlašuji

ZÁPIS
do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Machov,
který se uskuteční dne 12. 2. 2007 od 14.00 do 16.00 hodin
v budově školy.
Povinná školní docházka začíná, podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ( školský zákon),
počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého
roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do
konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již
v tomto školním roce, je – li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá –li o
to jeho zákonný zástupce.
Zákonní zástupci dítěte si s sebou přinesou: občanský průkaz
rodný list dítěte
průkaz zdrav. pojišťovny dítěte
K zápisu se musí dostavit všechny děti, které dovrší věku 6 let do 31.8.2007.

Od září 2007 budou všechny školy pracovat podle vlastních školních vzdělávacích programů.
Nejde o žádného strašáka či libovůli jednotlivých škol. Každá škola musí při tvorbě vlastního
programu respektovat tzv. očekávané výstupy, které jsou pro všechny školy závazné a zajistí
tak srovnatelné podmínky pro osvojení předepsaného učiva pro žáky všech škol. Důležitá je
především možnost profilace školy. Každá škola se při tvorbě vlastního programu může
rozhodnout, na co bude při vzdělávání žáků klást největší důraz.
Připravovaný školní vzdělávací program (ŠVP) ZŠ a MŠ Machov bude program
s rozšířenou výukou angličtiny, enviromentální a etické výchovy. V současné době
probíhá výběrové řízení na místo učitele angličtiny, s jejíž výukou budou ve školním roce
2007/2008 začínat žáci již v 1. ročníku.
O nově vznikajícím školním vzdělávacím programu budou rodiče během druhého
pololetí školního roku 2006/2007 podrobně informováni. Podle tohoto programu se ve
školním roce 2007/2008 budou učit žáci v 1. a v 6. ročníku. Během dalších let bude postupně
program zaváděn do dalších ročníků.
Nejdůležitější je v současní době pro machovskou školu dostatek žáků. Apelujeme
proto na rodiče, aby si uvědomili důležitost školy v obci a zbytečnými neuváženými kroky
nesnižovali počet žáků.
Dne 22.1.2006 můžete školu navštívit a vidět tak při práci nejen učitele, ale i své a
ostatní děti.
Přihlašování dětí do mateřské školy
Součástí školy je i mateřská škola, která bude také přijímat nové děti.
Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla od tří do šesti let ( § 34 odst. 1 školského
zákona).
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mohou podat rodiče v MŠ.
Tuto žádost může zákonný zástupce podat písemně, nebo ústně do protokolu. Formulář
žádosti je k dispozici v MŠ každý pracovní den v době od 7 do 15 hodin.
Termín podávání žádostí do MŠ ( s nástupem dle vlastního uvážení): 12. 4. a 3. 4. 2007,
v době od 10 hod. do 15 hod.
Mimoškolní aktivity ZŠ Machov v únoru a březnu 2007
• dětský karneval + masoustní veselice (20.2.2007 od 16,00 hod.)
• přednáška o Tibetu a Číně (2.3.2007 v 17,00 hod. v ZŠ Machov).
Přejeme příjemný rok 2007 a těšíme se na další spolupráci. Mgr. Helena Martincová.

6. Velikonoční výstava ve Scinawce Sredniej
Představitelé gminy Radkow nám zaslali pozvání k účasti na Tradičních
Velikonočních setkáních země Klodské a zároveň zvou všechny občany Machova
ke zhlédnutí vystavovaných exponátů. Výstava se uskuteční dne 24. 3. 2007 v obci
Scinawka Srednia (kousek za hraničním přechodem Otovice – Tlumaczow).
Každá obec či spolek má možnost vystavit tradiční velikonoční výrobky na jednom
stole. (V minulých letech se této výstavy zúčastnily obce Suchý Důl či Bezděkov).
V případě zájmu o účast na této akci poskytneme kontakt na pořadatele na úřadě
městyse.

7. Informace o otevření poradny pro spotřebitele
SDRUŽENÍ

OBRANY SPOTŘEBITELŮ ČESKÉ REPUBLIKY OTEVŘELO

V

HRADCI

KRÁLOVÉ

NOVOU
PORADNU

PRO

SPOTŘEBITELE

PORADNU NAJDETE NA GOČÁROVĚ TŘÍDĚ č. 1620 VEDLE BÝVALÉHO
DONU V DOMĚ ODBOROVÝCH SVAZŮ 3. PATRO č.DVEŘÍ 405
(VE STEJNÉ KANCELÁŘI KDE SÍDLÍ RADA SENIORŮ)
PROVOZNÍ HODINY KAŽDOU STŘEDU 14 - 16 HODIN
SE SVÝMI DOTAZY SE NA NÁS MŮŽETE OBRACET STÁLE
NA TELEFONU 494 371 638 KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN 8-17 HODIN
NEBO E – MAILEM NA ADRESE : hradec@spotrebitele.info

8. Placená inzerce občanů a podnikatelů

Nabídka zaměstnání
Firma Kuchyně Pavel Hofman přijme do pracovního poměru zaměstnance na
montáže nábytku. Vyučení v oboru není podmínkou.
Bližší informace na tel. 604 986 920

HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA Vám nabízí
- domů a staveb, trvale obydlených domácností,
- majetku, užívaného k rekreačním účelům,
- úrazové pojištění,
- pojištění odpovědnosti občanů v běžném občanském životě,
- pojištění za škody způsobeném psem,
- pojištění zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli,
- pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastníkem nemovitosti atd.
VÝHODY:
- pojištění bez spoluúčasti na vzniklé škodě,
- nízké pojistné,
- poradenská činnost přímo u Vás.
SLEVY:
- pro členy SH ČMS 20% z ročního pojistného po dobu trvání pojistné smlouvy.
- 20% pro občany obcí, ve kterých majetek obce pojistila HVP, pro první rok
pojistné smlouvy.
UPOZORNĚNÍ:
HVP prostřednictvím České podnikatelské pojišťovny, a.s.dále
sjednává výhodné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.. BONUS
od jiné pojišťovny je započten!
DALŠÍ INFORMACE na Vaše přání Vám podá Dr. Košvanec Zdeněk
POJIŠTĚNÍ

KONTAKTNÍ TELEFON:

604 750 160

9. Plesová sezona začala
Hasičský ples SDH Nízká Srbská
Ples se konal 20. ledna 2007 v Obecním domě. Zúčastnilo se ho celkem 200 osob.
V předprodeji bylo prodáno celkem 122 vstupenek. Letos jsme využili i možnost svozu
z Police n. Met. Tohoto využilo celkem 27 osob.
K tanci zahrála kapela ELKA (ved. Leoš Kubeček). Kapela začala hrát ve 20.10 hodin
a skončila, mimo menších přestávek, až v 03.45 hod. Letos jsme měli 290 cen v tombole, což
je nejvíc za celou dobu konání. Za to patří velký dík všem sponzorům i jednotlivým osobám,
kteří do naší tomboly přispěli. Losy do tomboly byly během chvilky rozebrány a na některé se
ani nedostalo. Na závěr lze konstatovat, že ples se ze všech pohledů velice vydařil a chybu
udělal ten, kdo se nezúčastnil.

Hasičský ples SDH Bělý
V sobotu 27.ledna 2007 jsme uspořádali již 4. ples v Obecním domě v Machově. Jako
každý rok, tak i letos nám nepřálo počasí. Proto bylo zajištěno pluhování panem Petrem
Šotolou. Plesu se zúčastnilo 145 platících, plus nějací opozdilci, takže celkem asi 160 osob.
K tanci a poslechu hrála skupina BTK pod vedením M. Jirmana z Bezděkova. Měli
jsme též bohatou tombolu 320 cen. Z našich čtyř plesů byla sice nejmenší, ale ceny byly
kvalitní a hezké. Například krbové nářadí, vysavač, šunka, broušené sklo, vína, salámy atd. Za
to patří veliký dík všem, kteří nám přispěli větším či menším darem. Svoz i rozvoz byl
zajištěn panem Tomášem Dostálem - CDS Náchod. Závěrem patří také poděkování 19 členům
SDH, kteří se starali o bezproblémový chod plesu. Škoda jen, že Běláků přišlo málo.

10. Informace o Tříkrálové sbírce v Machově

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré tradice. Ve středověku se na prostranství
před kostelem hrály hry o Svatých třech králích, které se pak rozšířily na průvody. Chudé děti
oblečené za tři krále chodily na svátek Zjevení Páně po domech se symboly hvězdy a
kadidlem, zpívaly koledu „My tři králové“, posvěcenou křídou psaly na dveře domů tři
písmena K+M+B s požehnáním domu, a za to vždy dostaly něco dobrého a někdy i pár
Krejcarů.
V dnešní době získala tato sbírka nový rozměr. Většina z nás v našich zemích má kde
bydlet a do čeho se obléci. I u nás jsou však lidé, kteří strádají. Oslovují se tak lidé dobré vůle,
přináší se jim radostná zvěst o narození Ježíše, který je i jejich světlem – mnozí z nich o Něm
nikdy neslyšeli a nebo o Něm mají zkreslené představy.
Děti, které každoročně takto koledují, mají možnost znova prožít radost, že mohou
třemi králi být. A to nejen tehdy, když jsou oblečeny do královských kostýmů a chodí od
domu k domu převlečeni za mudrce. Je to šance stávat se králi po celý rok: být královsky
velkorysí - v odpuštění, v půjčování, v darování i v lásce k druhým. To se může učit každý
z nás!
Letošní Tříkrálové sbírky se v našem městysi (Machov, Machovská Lhota, Nízká
Srbská a Bělý) zúčastnily celkem tři skupinky dětí ze ZŠ a MŠ Machov, z nichž každou
doprovázel dospělý doprovod vybavený průkazem a pokladničkou.

Šlo o tyto

koledníky:
Magda Scholzová, Katka Miková, Martina Jirásková, Terka Kujínková, Martin
a Tomáš Kujínkovi, Luboš Matěna (předškolák), Klárka Šulcová, Nikola Kynclová,
Martina Bartoňová, Adélka Schwarzová a Adélka Čížková.
Přestože v době konání sbírky nebylo právě vlídné počasí, koledníci překypovali
nadšením a bylo vidět, že to pro ně byl ohromný zážitek. Tyto finanční prostředky budou
využity z 65 % na pomoc potřebným v naší oblasti (náchodsko) a z 35 % bude věnováno na
podporu a humanitární pomoc lidem v nouzi v zahraničí.

Celkem tak děti vykoledovaly 20 833 Kč, proto jim i jejich doprovodu
patří VELIKÝ DÍK! Zároveň patří dík i všem, kdo do Tříkrálové
sbírky přispěli!

11. Různé informace Úřadu městyse Machov
Parkování kontra pluhování
Vážení motoristé,
ač jsme v minulém čísle žádali a upozorňovali na to, že je třeba nechat svá vozidla v zájmu
plynulé a řádné údržby komunikací zaparkována tak, aby mohl traktor s radlicí při odklízení
sněhu projet, někteří to nedodržují. Buďte ohleduplní k ostatním. V obci je dost volných míst
na parkování vozidel (i když pro někoho dále od bydliště). Využívejte prosím odstavné
plochy a místa, kde Vaše vozidlo nebrání v údržbě komunikace. Děkujeme za pochopení.

Platba odpadů
Upozorňujeme občany, že probíhá příjem plateb za odvoz odpadů. Cena je 380,- Kč na
osobu/rok, pokud tuto budete hradit ve dvou splátkách (první do konce března a druhá do
konce srpna). Pokud tuto částku uhradíte vcelku do konce března, cena je snížena o 30,- Kč,
tedy na 350,- Kč.

Hodí se všechno
Chtěli bychom na tomto místě “poděkovat“ občanovi, který odcizil vodní hasící
přístroj z chodby zdravotního střediska. Je vidět, že osvěta v požární prevenci funguje.
Smutné je jen, že to opět musí hradit městys ze svého, takto již napnutého, rozpočtu.

Výběrové řízení – kancelář v tělocvičně
Zastupitelstvo městyse Machov posoudilo na svém pracovním zasedání dne
18. 1. 2007 došlé žádosti o pronájem volných prostor v tělocvičně. Na základě
vyhlášených kritérií byla vybrána žádost p. Jana Koláčného o zřízení kanceláře
pro místní pobočku České pojišťovny. Kancelář nyní projde nezbytnými
úpravami a o jejím zprovoznění pro veřejnost Vás budeme informovat.

Vánoční troubení

Na štědrý den o půl čtvrté se přibližně 100 osob sešlo před úřadem městyse, aby si
poslechlo již tradiční vánoční vytrubování. Pod taktovkou M. Koláčného připravily trubači ve
složení M. Skála, J. Koláčný, M. Jirman a
D. Kašpar krásné vánoční koledy. Troubení
se všem velice líbilo. A na závěr jako
překvapení zahrály A. Skálová s návštěvou

z Holandska vánoční koledy na housle a dudy.

Z jednání zastupitelstva
28. prosince 2006 proběhlo za účasti všech zastupitelů veřejné zasedání Zastupitelstva
městyse Machov, které projednalo a schválilo :
• rozpočtová opatření pro r. 2006;
• rozpočtové provizorium na 1.čtvrtletí roku 2007;
• Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
• záměr majetkového vypořádání pozemků u č.p. 73 v Nízké Srbské;
• obecné podmínky převodu nemovitostí z a do majetku městyse Machov (prodej
nemovitostí za cenu dle znaleckého posudku, odkup nemovitostí přednostně za ceny dle
znaleckého posudku, max. za ceny v místě a čase obvyklé, úhrada nákladů potřebných
dokladů /geometrický plán, znalecký posudek.../ kupující stranou...);
Na pracovních jednáních zastupitelstvo mimo jiné projednalo :
• žádost o dotaci na úhradu úroků z úvěru (pro úvěr od ČS, a.s. na pokrytí závazků v
souvislosti se stavbou kanalizace a ČOV),
• žádost o grant na úpravy hřiště u tělocvičny;
• v rámci grantu pro Dobrovolný svazek obcí Policka instalaci bezdrátového rozhlasu
v Bělém;
• záměr prodeje pozemku u č.p. 64 v Bělém (zveřejněno na úřední desce);

•
•
•
•
•
•
•
•

záměr prodeje pozemků bývalého koryta Židovky u č.p. 86 v Nízké Srbské (zveřejněno
na úřední desce);
provedení elektro revizí v Obecním domě a nákupním středisku;
návrh znění Požárního řádu městyse (zaslán ke kontrole na krajský úřad);
text zápisu do kroniky městyse za r.2006 (čistopis k nahlédnutí na úřadu městyse);
úpravu výše poplatku za likvidaci odpadu pro živnostníky;
sazby půjčovného techniky městyse (blíže čl. "Informace o možnosti zapůjčení ...);
obsazení bytu v č.p. 95 a v č.p. 1;
na základě nabídkového řízení pronájem kanceláře v tělocvičně;

Významná jubilea
V měsíci únoru oslaví významné životní jubileum paní A. Smržová.

Z evidence obyvatel
Dle dostupné evidence bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem 1 122 obyvatel.
V r. 2006 : - k trvalému pobytu přihlášeno
- odhlášeno
- narodilo se

14 osob
23 osob
10 dětí

12.Vánoční turnaj v odbíjené
Jako každý rok se 26.12.2006 na Štěpána konal v tělocvičně tradiční „Vánoční turnaj v
odbíjené“, který pořádá neregistrovaný oddíl „Volleyball team“ Machov.
Letošního ročníku se zúčastnilo 7 družstev a to :
Volleyball team Machov, Nízkosrbský Baroni, Hurvínci mládež Machov, Suchý Důl,
Velký Dřevíč, Police nad Metují a Betlém Červený Kostelec
Turnaj začal v 8 hod. a bylo se na co dívat. Za některé výměny při hře by se nestyděli ani
profesionálové. A tak konečné výsledky byli někdy opravdu velmi těsné. Občerstvení bylo
zajištěno jak pro sportovce, tak i pro diváky. V 16 hod. bylo provedeno vyhlášení a jen pro
pořádek se na prvních třech místech umístil od 1- Betlém - Č. Kostelec, 2 - Machov, 3 - V.
Dřevíč. Velký dík také patří všem sponzorům, bez kterých by se tento již tradiční turnaj
nemohl konat.

13. Kulturní a sportovní akce
Únor - 3. 2 . - Okresní přebor vesnických TJ v běhu pro všechny kategorie (pořádá BKL
Machov)
6. 2. - náborový závod pro nejmenší skokany(pořádá BKL Machov)
8. 2. - náborový závod v běhu pro žactvo (pořádá BKL Machov)
10. 2. - Ples hasičů - od 20°° v Obecním domě (pořádá SDH Machovská Lhota)
16. 2. - Přebor Královéhradeckého kraje a Machova ve skoku pro žactvo (BKL
Machov)

20. 2. - Masopustní veselice + dětský karneval - v Obecním domě od16°° do 21°° hod.
(pořádá ZŠ a MŠ Machov)
23. 2. - 3. ročník Běhu na lyžích při pochodních pro žáky (pořádá BKL Machov)
24. 2. - mezikrajský závod předžáků, žáků a žákyň ve skoku a severské kombinaci
(pořádá BKL Machov)
Březen - 2. 3. - cestopisná přednáška - Tibet - v ZŠ Machov (pořádá ZŠ a MŠ Machov)
3. 3. - Ples sportovců - v Obecním domě (pořádá Fotbalový oddíl TJ Machov)
9. 3. - náborový závod ve skoku pro žactvo (pořádá BKL Machov)
17. 3. - cestopisná přednáška - v hostinci u Lidmanů (pořádá SDH M.Lhota)
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