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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
jaro se konečně přihlásilo ve své plné síle a tak opět nastal čas úklidu po zimě a spousta
jiných venkovních prací. I v naší obci technické četa úřadu postupně uklidí místní
komunikace po zimním posypu a také některá veřejná prostranství. Úklid státní silnice po
Machově provede firma SÚS, až na nás dojde řada. V souvislosti s tímto jarním úklidem bych
chtěl poděkovat všem občanům, kteří se na něm podílejí jak na svých pozemcích, tak v mnoha
případech i na prostranstvích, která nejsou v jejich vlastnictví. Je dobře, že řadě lidí záleží na
vzhledu obce a dokáží přiložit nezištně ruku k dílu. Letos jsme se rozhodli v rámci jarního
úklidu pomoci všem zájemcům s likvidací ořezaných větví. K dispozici máme malý i velký
štěpkovač, řešení nabízíme v další části dnešního Zpravodaje.
Neustále se vyvíjí záležitost průzkumu těžby břidlicového plynu v našem regionu. Dne
6. března se v Náchodě uskutečnilo setkání starostů dotčených obcí se zástupci těžařských
firem, kterého se zúčastnil i hejtman Královéhradeckého kraje a dále pracovníci geologické
služby a ministerstva životního prostředí. Na náměstí v Náchodě se zároveň konala
demonstrace odpůrců těžby plynu, na které se sešlo kolem 500 účastníků. Jednání dalo jasně
najevo jednotu starostů, občanů i různých občanských iniciativ v této záležitosti a vyslalo
jednotný nesouhlas směrem k těžařské firmě Hutton Energy i k ministerstvu životního
prostředí, které vydalo souhlas ke stanovení průzkumného území. Dalším významným
signálem pro ministra je téměř 16 tisíc podpisů pod peticí, která byla vytvořena zástupci
samospráv v naší oblasti a kterou jsem osobně pomáhal připravit a realizovat. Pokud jde
o další postup ministerstva, zatím ještě nebylo rozhodnuto. V pátek 16.3. zasedla rozkladová
komise ministra, která se zabývala oficiálními protesty některých obcí (i Machova). Ta by
měla doporučit ministrovi, jak ve věci rozhodnout. Výsledek ale zatím není znám. V úterý
16.3. navštívil náš region náměstek ministra životního prostředí a na schůzce se zástupci
samospráv, která se konala v Božanově, byly domlouvány podrobnosti návštěvy ministra,
která by měla proběhnout v první polovině dubna. Teprve po setkání ministra se starosty
a představiteli některých občanských iniciativ a dalších dotčených orgánů by mělo být
rozhodnuto o dalším postupu ve věci průzkumu těžby břidlicového plynu. Ve hře jsou různé
varianty - zákaz průzkumu, odložení rozhodnutí o dva roky, povolení průzkumu jen na
omezeném území, či potvrzení původního rozhodnutí. O vývoji záležitosti se dozvíte jak
ve sdělovacích prostředcích, tak i v dalších vydáních našeho Zpravodaje.
V pondělí 12. 3. hostil Machov pravidelné výroční zasedání DSO Policko. Starostové a
místostarostové členských obcí svazku se na svém jednání sešli v krásném prostředí penzionu
„U Laubů“ v Bělém. Hosty jednání byli i výkonný ředitel svazu cestovního ruchu Branka
p. Denygr a předseda DSO Jestřebí hory a zároveň starosta Rtyně p. Špringr. Na programu
bylo zejména schválení rozpočtu DSO na letošní rok a dále výměna zkušeností s fungováním
DSO a MAS v našich sousedních regionech.
První letošní finanční prostředky formou dotace jsme získali prostřednictvím
Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka. Zde byla vypracována žádost o poskytnutí dotace
na nákup komunální a lesní techniky a pro Machov máme letos možnost zakoupit čelní
nakladač na náš obecní traktor. Budeme tak zase samostatnější při provádění různých prací
na údržbě obce a spoustu prací zajistíme levněji než při objednání této techniky jinde.
Další dotační prostředky (300 tis. Kč) jsme získali na opravu lesní cesty ve Rzu v Nízké
Srbské, jen ještě nebylo rozhodnuto, zda bude realizováno letos nebo příští rok.
V neděli 18. března proběhlo na sále Obecního domu velice úspěšné divadelní
představení ochotníků z Meziměstí. Na programu byla tentokrát komedie s názvem „Klíče na
neděli“. I přes téměř letní počasí přišlo 87 platících diváků a podle jejich ohlasů bylo vidět,
že se výborně bavili a že se komedie líbila.

Na samý závěr se znovu vrátím k záležitosti spadlé zdi na katolickém hřbitově.
Několikrát jsem kontaktoval pana faráře ve snaze domluvit spolupráci při řešení této havárie,
ale stále není vyjasněno, zda církev uplatní náhradu škody z pojištění jejich majetku. Musíme
tak počkat, dokud nebude ze strany církve rozhodnuto o způsobu rekonstrukce a hlavně jejího
financování. Zatím jsme z naší vlastní iniciativy zadali vypracování odhadu finančních
nákladů na opravu zdi a předběžně domlouváme možné způsoby pomoci ze strany obce. Jako
řešitelná se jeví zejména možnost zaměstnání některých nezaměstnaných občanů formou
„veřejné služby“ přes Úřad práce v Náchodě. Tito pracovníci by mohli pomoci s čištěním
cihel ze spadlé zdi a s úpravou terénu před její rekonstrukcí. Vše ale závisí na dohodě
s vlastníkem hřbitova, tedy s římskokatolickou církví.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 29. 2. 2012 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 084 obyvatel. V průběhu ledna – zemřeli
3 občané
- odstěhoval se 1 občan

Společenská kronika
V měsíci březnu 2012 oslavil významné životní jubileum nás spoluobčan pan Josef Kaválek
z Machova – dožil se 80 let. Oslavenci byli za všechny spoluobčany pogratulovat členové našeho
zastupitelstva. Ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.

Sběr železného šrotu v Machově
Oznamujeme všem majitelům nemovitostí v Machově, že ve dnech 13. – 15. dubna proběhne
v obci sběr železného šrotu. V pátek by měli šrot svážet fotbalisti po Machově, v sobotu hasiči po
Nízké Srbské a v neděli lhotští hasiči po Lhotě včetně neodvezených zbytků po celé obci.

Štěpkování větví – jarní úklid v Machově
Městys Machov nabízí pomoc při jarním úklidu všem spoluobčanům, kteří se chtějí zbavit
ořezaných větví ze stromů a keřů. Existují tři možnosti řešení:
1) občané mají možnost sami odvézt větve do areálu čistírny odpadních vod a tam je složit na
hromadu. Větve pak budou hromadně naštěpkovány či spáleny.
2) úřad městyse nabízí možnost zapůjčení malého štěpkovače pro občany, kteří by si chtěli větve
zlikvidovat štěpkováním sami. Sazba za zapůjčení je 100,- Kč/den.
3) městys Machov ve spolupráci s DSO Lesy Policka provede štěpkování větví velkým
štěpkovačem pro všechny zájemce, kteří větve připraví na příhodné místo (přístup pro traktor
se štěpkovačem) a domluví si tuto službu na úřadu městyse u p. ing. Kryla do 13.4.2012.
Štěpkování by proběhlo v pondělí 16.4. a v úterý 17.4. v dopoledních hodinách.
Bližší informace na úřadu městyse v úředních hodinách.

3. Stomatologická pohotovost v dubnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci dubnu 2012 – vždy v době od 9,00. do 11,00
hod.:
- 7. 4.
MUDr. Kopecký, 17.listopadu 387, Police n. Met.
tel. 602 304 594
- 8. 4.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
tel. 491 582 381
- 9. 4.
Bc. Ogriščenko, ZS Veba Broumov – Olivětín 66
tel. 491 502 425
- 14. – 15. 4. MUDr. Ogriščenko, ZS Veba Broumov – Olivětín 66
tel. 491 502 525
- 21. – 22. 4. MUDr. Neoral ml., ZS Police nad Metují
tel. 491 541 654, 602 333 427
- 28. – 29. 4. MUDr. Růžička, Poliklinika Broumov
tel. 603 479 084

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 29. 2. 2012 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu byly
zejména následující záležitosti:
- založení MAS Stolové hory,
- příprava účasti Machova na mezinárodní výstavě velikonočních výrobků a tradic v obci
Scinawka Sriedna,
- příprava rozpočtu městyse na r. 2012 včetně návrhu investičních akcí,
- organizační zajištění divadelního představení „Klíče na neděli“,
- průběh stavebních prací – zázemí Obecního domu,
- informace o daňových příjmech za leden a únor 2012 a další.
Dne 19.3. se uskutečnilo na úřadu městyse veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov.
Na programu byly následující body:
- schválení rozpočtu městyse na rok 2012,
- schválení vstupu městyse Machov do MAS Stolové hory,
- záměr prodeje pozemků p.č. 489/10 a 686/3 v k.ú. Bělý,
- prodej části pozemku p.č. 704/1 v k.ú. Machov,
- informace o vývoji soudního sporu mezi městysem Machov a SFŽP ČR,
- rozhodnutí o vyhlášení konkursu na ředitele ZŠ a MŠ Machov,
- informace o vývoji kauzy „Těžba břidlicových plynů“
- příprava účasti obce na výstavě velikonočních tradic v Polsku,
- schválení dodatků nájemních smluv na pronájem obecních lesů a další.
Usnesení k jednotlivým bodům programu je zveřejněno na úředních deskách městyse.

5. Kulturní a sportovní akce
Duben: 1.4. – Folkový koncert CHVÍLE Hronov (irský folk), Husův sbor CČSH v Machově
od 16 hod., vstupné dobrovolné
3.4. – Modrý tygr, film pro děti, kino Police, 17 hod.,
7.4. – Velikonoční trhy na Masarykově náměstí v Polici nad Metují
13.4. – Upír Nosferatu, horor Německo, kino Police, 19 hod.,
14.4. – Poslední lyžařské mazání s hudbou a tancem v OD v Machově, BKL Machov
14.4. – Country festival POHODA – sokolovna Nové Město od 18 hod. – vystoupí
Greenhorns, Monogram, Slávek Janoušek, Marien a další
20.4. – ROCK Machov, Obecní dům Machov, pořádá Lukáš Kubeček,
21.4. – Cvičení s Olgou Šípkovou, Pellyho domy Police n.M., dopoledne
24.4. – Laura a její tygři + Nanovor, kulturní dům Žďárky, 18.00 hod.
26.4. – Přechod Pyrenejí za 38 dní – přednáška v Pellyho domech v Polici, 18 hod.,
27.3. – Hej rup! – komedie s Voskovcem a Werichem, kino Police, 19 hod.,
30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic, SDH Nízká Srbská u hasičské zbrojnice,
30.4. – Probudím se včera, komedie ČR, kino Police, 19 hod.,

6. Digitalizace katastrálního operátu – Machov a Nízká Srbská
Městys Machov podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrálního pracoviště

Náchod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-6/2009-605, že v katastrálním území Machov
obce Machov a v katastrálním území Nízká Srbská obce Machov bude dne 23.4.2012
zahájeno zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu
katastrálního operátu novým mapováním.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně týden
předem.
Podle § 10 katastrálního zákona jsou vlastníci nemovitostí kromě jiného povinni:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého
zástupce,
b) označit ve stanovené lhůtě do 23.4.2012 trvalým způsobem a na vlastní náklad
nesporné hranice svých pozemků, kromě hranic pozemků, které jsou sloučeny do větších
celků (§ 29 odst. 3 katastrálního zákona), a hranic druhů pozemků mezi sousedními
pozemky téhož vlastníka nebo jiného oprávněného,
c) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to
do 30 dnů od jejich vzniku a předložit listinu (podle potřeby s geometrickým plánem),
která změnu dokládá.
Případná nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani jejich zástupce
při zjišťování průběhu hranic není na překážku využití výsledků zjišťování k vyhotovení
nových souborů geodetických a popisných informací katastrálního operátu (§ 14 odst. 8
katastrálního zákona). Za nepřítomnost bez náležité omluvy nebo závažného důvodu může
být uložena pokuta za porušení pořádku na úseku katastru.
Způsob označení hranic pozemků musí být v souladu s ustanovením § 88 vyhlášky č.
26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
(katastrální vyhláška). Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí, může katastrální úřad
rozhodnout, že hranice označí na náklad vlastníka (§ 10 odst. 2 katastrálního zákona) a
vlastníku uloží pokutu za porušení pořádku na úseku katastru. Neoznačují se hranice
zemědělských a lesních pozemků, které jsou sloučeny do větších půdních celků
[§ 29 odst. 3 katastrálního zákona]. Vlastníci takových pozemků se vyzývají, aby v zájmu
správného doplnění hranic do katastru nemovitostí předem vyhledali zachované úseky hranic
pozemků, popř. zachované hraniční znaky, a při zjišťování průběhu hranic na ně upozornili
komisi.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen „oprávněné
osoby“) jsou podle § 7 odst. 1 zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb
mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke
vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení,
které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do
tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele
nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu;
přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou
také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné
úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem včetně
využívání značek bodových polí.

Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel
povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky
mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně
přemístí měřickou značku, dopustí se podle § 17a zeměměřického zákona porušení pořádku
na úseku zeměměřictví a může být za to pokutován.

7. Rozpočet městyse Machov na rok 2012
Zastupitelstvo městyse Machov na svém veřejném zasedání dne 19. 3. 2012 schválilo definitivní
podobu rozpočtu na letošní rok. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce městyse a byly
k němu vzneseny 3 připomínky, které byly zapracovány do definitivního rozpočtu. Rozpočet byl tedy
schválen jako schodkový, kdy rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt formou financování ze zůstatku
finančních prostředků na bankovních účtech z minulého účetního období. Celý rozpočet vychází
z doporučené predikce MF ČR v oblasti sdílených daní, kdy je očekáván další pokles celostátních
daňových výběrů zhruba o 5 % oproti skutečnosti loňského roku. Z toho pak vychází i struktura
výdajů, kdy většina výdajových položek jsou mandatorní výdaje a na investice zbývá opět o něco
méně prostředků než v loňském roce. Základní struktura rozpočtu je následující:

Příjmy :
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob z podnikání
daň z příjmu fyzických osob zvláštní sazba
daň z příjmu právnických osob
daň z příjmu právnických osob za obce
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
celkem daňový příjem
správní poplatky
poplatky za komunální odpad
poplatek ze psů
pobytové poplatky
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovacích kapacit
převody z rozpočtových účtů
příjem z poplatků celkem
lesní hospodářství
turistika a propagace
ČOV
kultura
pronájmy
EKOKOM – za třídění odpadů
služby správy
příjem z úroků na běžném účtu
příjem z vlastní činnosti celkem
kapitálové příjmy (příjem z prodeje pozemků)
dotace krajského úřadu
platba za děti z jiné obce, které navštěvují ZŠ v Machově
průtoková dotace základní a mateřské škole
celkem přijaté dotace

příjmy městyse pro rok 2012

1,680.000,115.000,175.000,1,650.000,129.390,3,900.000,680.000,8,329.390,17.000,640.000,15.000,3.000,1.000,2.000,70.000,748.000,258.000,5.000,5.000,15.000,506.000,230.000,15.000,45.420,1,079.420,30.000,379.560,29.630,246.960,656.150,-

10,842.960,-

Financování :
zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2011
Česká spořitelna – splátky úvěru

financování celkem

+ 4,571.200,- 480.000,-

+ 4,091.200,-

Výdaje :
lesní hospodářství
cestovní ruch
místní komunikace
čistírna odpadních vod
škola
tělocvična a hřiště
kultura, památky a obřady,knihovna
rozhlas
restaurace a sál
tělovýchova, sportovní akce a zájmová činnost
zdravotnictví
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
hřbitovy
technické služby a správa majetku obce
odvoz odpadu
vzhled obcí a veřejná zeleň
povinná rezerva na případný krizový stav v obci
hasiči
činnost místní správy a zastupitelstvo
/spotřeba energií, provoz budovy, počítačů, kopírek, opravy,
služby techniků, mzdy, příspěvky DSO Policko, Svazu měst
a obcí, poštovné, telefony atd./
bankovní poplatky
převody vlastním fondům
pojištění majetku městyse
daň z příjmu právnických osob za obce
vratka části dotace /sčítání/
režijní náklady celkem

2.000,34.000,1,570.950,331.000,1,316.960,360.000,210.000,10.000,127.000,126.000,36.000,20.000,180.000,26.000,1,982.500,804.000,61.000,50.000,160.000,3,243.347,-

22.000,70.000,28.900,129.390,6.213,10,907.260,--

Výdaje investiční :
ČOV – úroky z úvěru
nákup pozemků a lesa
pokračování zpracování projektu na zateplení ZŠ
sociální zázemí – jeviště – sál restaurace Obecní dům
projekt bezdrátový rozhlas
parkoviště Řeřišný
elektronické zabezpečení úřadu
celkem investiční výdaje

45.000,147.500,28.000,750.000,50.000,25.000,120.000,1,165.500,-

rezerva (Norex 2,193.400,- atd.,-/

2,861.400,-

výdaje městyse celkem pro rok 2012

14,934.160,-

8.Založení MAS Stolové hory, o.s.
Dne 6. března 2012 byla založena Místní akční skupina Stolové hory, občanské sdružení.
Tato MAS bude působit na území obcí Bezděkov, Machov, Bukovice, Česká Metuje, Police,

Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár n.M., Hronov, Žďárky, Stárkov, Vysoká Srbská, Velké
Poříčí a Náchod.
Cílem a současně důvodem založení MAS Stolové hory je spolupráce na rozvoji
regionu a při získávání finanční podpory z EU i z národních zdrojů pomocí metody
LEADER. Finanční prostředky na financování jednotlivích projektů jsou poskytovány
prostřednictvím ministerstva zemědělství, ale čerpány mohou být na podporu jakékoliv
aktivity, záleží jen na posouzení orgánů MAS.
Členy MAS se mohou stát veškeré neziskové organizace, podnikatelé, živnostníci,
fyzické osoby či obce a města. Podmínkou je bydliště či sídlo na území MAS, nebo musí
alespoň vyvíjet svoji činnost na území MAS, i když mají sídlo (bydliště) jinde. Podmínkou
členství je vyplnění přihlášky a respektování stanov. Stanovy i přihlášky jsou k dispozici na
Úřadu městyse Machov, kde lze rovněž získat bližší informace.
Členství v MAS je určitě dobrou příležitostí pro kohokoliv, kdo má zájem rozvíjet své
podnikání či se jakkoliv podílet na rozvoji našeho regionu. V dalším programovacím období
po roce 2014 má být prostřednictvím sítě MAS rozdělováno ještě více dotačních prostředků,
než v současné době.
Pro zájemce o členství uspořádá DSO Policko v Pellyho domech v Polici nad Metují
seminář na téma “Zkušenosti s programem LEADER, historie, současnost, budoucnost”,
kde budou zodpovězeny všechny dotazy týkající se členství či možností získání dotací
prostřednictvím uvedeného programu. Seminář se uskuteční v úterý 24. dubna 2012, bližší
podrobnosti budou k dispozici na úřadu městyse.

9. Konkurs na místo ředitele/ky ZŠ a MŠ Machov
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ
Městys Machov vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa

ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Machov s nástupem od 1. 8.
2012 a s předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele na období 6 let.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky: vzdělání a pedagogická praxe dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů, občanská
a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
•
•
•
•
•
•

ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení,
strukturovaný životopis,
koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání,
čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České

•
•

a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12. 1971),
originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne
starší 3 měsíců),
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 5. 2012 na adresu zřizovatele: Městys Machov,
549 63 Machov čp. 119. Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.

10. Je pro moje dítě dobré učit se cizímu jazyku už od malička?
Toto je otázka, kterou si jistě klade nejeden rodič. Nemůže to mému dítěti být na škodu?
Naučí se pořádně česky? Nebude to velká zátěž pro dětský mozek? Existují zarputilí odpůrci a
na druhé straně roste skupina těch, kteří začnou své dítě učit cizímu jazyku už od útlého
dětství. Každý rodič vybírá pro své dítě cestu, o které je přesvědčen, že je ta správná.
V roce 1989 vědci Johnson a Newport zkoumali závislost věku, ve kterém se dítě začne
učit cizí jazyk s dosaženou úrovní jazyka. Závěry výzkumu byly šokující. Pokud se dítě začne
učit pravidelně a systematicky cizí jazyk do tří let svého věku, má vysokou pravděpodobnost
dosáhnout úrovně rodilého mluvčího. Tato schopnost výrazně klesne mezi 7 a 8 rokem dítěte
a v této klesající tendenci pokračuje s přibývajícími roky.
Někdy se setkáme s názorem, že děti, které si současně osvojují dva a více jazyků,
začnou mluvit později nežli je průměr u dětí vyrůstajících v jednojazyčném prostředí.
Výzkum však tyto teze nepotvrzuje. Opoždění řeči je vývojovou poruchou asi u 5-10 % dětí,
přičemž se 4x častěji objevuje u chlapců nežli u dívek, bez ohledu na to, zda jsou děti
bilingvní či ne (Steiner & Hayes, 2009). De Houwer tuto záležitost shrnuje slovy: „Neexistuje
žádný vědecky podložený důkaz o opožděném či nesprávném osvojení řeči vlivem dvou a
více jazyčného prostředí. Je spousta dětí po celém světě, které vyrůstají s dvěma a více jazyky
od narození bez jakýchkoli známek jazykového opoždění či poruch.“
Dětský mozek je po narození knihou s čistými stránkami toužící po tom být zaplněn.
Bude to trvat ale léta zkušeností – pozorování, poslouchání, hraní, interakci s rodiči – než se
pospojují miliardy nervových drah, které ovládají jazyk, matematiku, hudbu, logiku a city.
Pokud chcete přispět k rozvoji vašeho dítěte v oblasti jazykových schopností, není nikdy dost
brzy na to začít.
Ing. et Bc. Martina Pohanková, certifikovaná učitelka Helen Doron angličtiny pro děti
v Hronově, kontakt na m.pohankova@centrum.cz

11. Valná hromada , „Poslední mazání“ a další informace BKL
Borský klub lyžařů Machov svolává na pondělí 2.dubna 2012 valnou hromadu BKL,
která je v letošním roce volební. Začátek VH je v 18 hodin v restauraci Obecní dům na
náměstí. Prosíme členy klubu o dochvilnost.
Poslední akcí Borského klubu lyžařů v sezóně 2011-2012 je tradiční "Poslední mazání".
Koná se dne 14.dubna 2012 od 19 hodin rovněž v restauraci Obecní dům. Na programu,
mimo jiné, bude promítání fotografií z akcí BKL v letošní sezóně a dojde i na harmonikáře
atd. Všichni jsou srdečně zváni.

Borský klub lyžařů Machov se obrací na všechny občany s velkou prosbou. Chceme do
budoucna pro další generace zachránit staré lyže, boty, oblečení a hole, které se používaly v
Machově a okolí. Bude-li k dispozici i místnost, zřídíme i muzeum lyžování.
Proto Vás před jarním úklidem prosíme : nevyhazujte nic do kontejnerů a poskytněte to nám !
Všechnu nevyužitou lyžařskou výzbroj a výstroj můžete nosit do obchodu s potravinami p.
Petra Rýgla . Děkujeme Vám za pochopení. BKL Machov.

12. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní

svoz nebezpečných odpadů

Dne: 21. dubna 2011 (sobota)
Stanoviště:

BĚLÝ
NÍZKÁ SRBSKÁ

u bývalé váhy
u hasič. zbrojnice
pod Hubkovými
MACHOV
proti Lokvencovým
na náměstí
MACHOV. LHOTA 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)
pneumatiky (osobní)
(elektrospotřebiče) – viz. Poznámka

Poznámka : Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky lze celoročně odevzdávat na sběrném místě v nákupním středisku
v Machově, elektrospotřebiče proto budou odebírány jen ve výjimečných případech !!!
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

Přineste nám svůj odpad ! Chraňte naše životní prostředí !
: 494 629 050 fax:494 629 070
Upozornění: Svoz nadměrného odpadu v Machově je připraven na termín 12. května.

13. Folkový koncert CHVÍLE Hronov (irský folk)
Církev Československá Husitská a Chvíle Hronov Vás zvou na folkový koncert
skupiny CHVÍLE Hronov, který se uskuteční v Husově sboru CČSH v Machově v neděli
1. dubna v 16 hod. Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.

14. Rozpis jarních utkání fotbalového oddílu Jiskra Veba Machov
Dospělí - okresní přebor - skupina o sestup
KOLO DEN

2.
3.
4.
1.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
9.

DATUM

SO
SO
SO
SO
SO
SO

24.3.
31.3.
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.

ÚT
SO
SO
SO
SO

8.5.
12.5.
19.5.
26.5.
2.6.

SO

16.6.

SOUPEŘ

HŘIŠTĚ

ZAČÁTEK

ODJEZD

Ji Jaroměř B
So Mezilesí
Sj. Teplice n/M
TJ Červený KostelecB
So Stárkov
So Heřmánkovice
volno
TJ Červený KostelecB
So Mezilesí
Sj. Teplice n/M
So Stárkov
So Heřmánkovice
volno
Ji Jaroměř B

V
D
V
D
D
D

15:00
15:30
16:30
16:30
17:00
17:00

13:15

V
V
D
V
V

10:00
16:00
17:00
17:00
16:00

D

17:00

POZNÁMKA

15:15

8:45
14:15
15:45
14:30

mladší žáci
KOLO

DEN

DATUM

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.

SO
ST
SO
ST

14.4.
18.4.
28.4.
2.5.

SO
ST
SO
ST

19.5.
23.5.
2.6.
6.6.

SOUPEŘ

HŘIŠTĚ

ZAČÁTEK

So Stárkov
Hronov/Police B
Velké Poříčí
MFK N.Město B
volno
So Stárkov
Hronov/Police B
Velké Poříčí
MFK N.Město B
volno

D
V
D
D

14:30
17:00
15:00
17:00

V
D
V
V

10:00
17:00
10:00
17:00

ODJEZD

POZNÁMKA

16:00

v Hronově

8:45
9:00
15:30

Fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov Vás všechny rád uvítá při zápasech na vlastním hřišti,
které jsou označeny D i na hřištích soupeřů označených V. Těšíme se na Vás.

Příští číslo vyjde ve 17. týdnu 2012. Uzávěrka příspěvků ke dni 22.4.2012
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