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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
jaro se konečně přihlásilo o slovo i v Machově, i když tentokrát se zpožděním. Opět tak nastal čas
úklidu po zimě. I v naší obci technická četa úřadu postupně uklidí místní komunikace po zimním
posypu a také některá veřejná prostranství. Pro tento úklid byla objednána i mechanizace, kterou nemá
obec k dispozici, např. zametací kartáč apod. Úklid státní silnice v zastavěném území obce provede
firma SÚS, což je její povinnost ze zákona. V souvislosti s tímto jarním úklidem bych chtěl poděkovat
všem občanům, kteří se na něm podíleli a podílejí, ať už jde o jejich pozemky, či o veřejná
prostranství. Je jistě chvályhodné, že spousta našich spoluobčanů dokáže přiložit nezištně ruku k dílu
a přispět tak k hezkému okolí svého domu a tím i celkovému vzhledu naší obce.
V neděli 7. dubna proběhlo na sále Obecního domu velice úspěšné divadelní představení
ochotníků z Červeného Kostelce. Na programu byla tentokrát komedie s názvem „Paměti Amorovy“.
Více než stovka platících diváků se výborně bavila a z představení odcházela spokojena. Představení si
můžete připomenout na několika fotografiích, které jsou umístěny ve fotogalerii na webových
stránkách městyse Machov.
V průběhu dubna jsme obdrželi informaci z Krajského úřadu, že Machovu byla přidělena dotace
z Programu obnovy venkova na úhradu části úroků z úvěru na stavbu ČOV a kanalizace. Tentokrát se
jedná o částku 22 tis. Kč, což je polovina předpokládaných ročních úroků z uvedeného úvěru.
Další dotační prostředky, týkající se Machova, budou čerpány prostřednictvím Dobrovolného
svazku obcí Lesy Policka. Pro letošní rok je uzavřena smlouva na úpravu lesní cesty ve Rzu v Nízké
Srbské – dotace zde činí více než 300 tis. Kč. Dále bude prostřednictvím svazku nakoupeno vyžínací
rameno na sečení trávy v příkopech a vyvážecí vlek s hydraulickou rukou pro práci v obecních lesích.
V průběhu měsíce dubna pokračovalo soudní jednání mezi městysem Machov a SFŽP ČR. Dne
2. dubna zasedl senát Krajského soudu v Hradci Králové, aby projednal odvolání městyse Machov
proti rozhodnutí okresního soudu uhradit 2,7 mil. Kč úroků z prodlení v souvislosti s výstavbou ČOV
a kanalizace v Machově. Jednání jsem se účastnil společně s naším právníkem JUDr. Seifertem. Téměř
dvouhodinové jednání skončilo výrokem o odročení jednání o deset dnů z důvodu potřeby hlubšího
prostudování námitek, které jsme uplatnili za městys Machov proti rozhodnutí Okresního soudu
v Náchodě. V pátek 12. 4. pak byl vynesen rozsudek, který je pro Machov více než příznivý –
z požadované částky 2,7 mil. Kč bylo fondu přiznáno pouze 713 tis. Kč a v částce 2,018 mil. Kč byl
nárok fondu zamítnut. V porovnání s původní žalobou fondu na 18,5 mil. Kč je to opravdu neskutečně
dobrý výsledek. Teď již nezbývá než čekat, zda se SFŽP ČR opět dovolá k nejvyššímu soudu do Brna,
či zda rozhodnutí Krajského soudu v HK nabude právní moci. Pokud by již rozsudek zůstal v této
podobě, bylo by to veliké vítězství ve více než čtyřletém sporu, který s fondem vedeme a který nás stál
spoustu nervů, času a nejistoty z pohledu budoucího financování obce. Naše úspěšnost ve sporu by tak
byla v procentním vyjádření více než 96 %.
Začátkem dubna nás informovala firma OREDO o záměru zrušit či omezit některé autobusové
linky na Náchodsku, přičemž konkrétně Machova by se týkalo zejména zrušení večerního spoje ve
20,15 hod. z Police do Machova a následně v 20,53 hod. z Machova do Police nad Metují. Celý týden
jsem se snažil zajistit dostatek argumentů proti zrušení tohoto spoje a dne 9. dubna jsem na jednání
předložil námitky, zejména potřebu tohoto spojení pro cestu lidí do zaměstnání na noční směnu, dále
pak využívání tohoto spoje občany Police n. Met. k cestě od vlaku do Police. Rovněž jsem zjistil
přibližnou vytíženost této linky, která se vůbec neshodovala s předloženou statistikou firmy OREDO.
Na jednání se mi nakonec s největší pravděpodobností podařilo obhájit nutnost zachování uvedeného
spojení, i když příslib od technologů firmy OREDO je zatím jen ústní.
Počátkem letošního roku se opět v Machově objevilo několik zástupců firem, které se snaží
přimět naše spoluobčany ke změně dodavatelů energií – plynu a elektřiny. Tito zástupci bohužel při
své práci využívají lživých argumentů a v řadě případů se představují jako zástupci jiných firem, než
které skutečně reprezentují. V letošním roce použité argumenty typu „ČEZ končí a my jsme
nástupnická firma“ a podobné jiné lži přesvědčily některé obyvatele Machova natolik, že podepsali
nové smlouvy, které nemusí být zcela výhodné. Proto se zastupitelstvo na svém jednání rozhodlo
projednat možnost regulace takovýchto praktik na území obce. Jedinou možností je vydat nařízení
městyse se zákazem podomního a pochůzkového prodeje v obci. Toto nařízení by umožnilo regulovat

výše uvedený způsob prodeje, a to nejen energií, ale i dalších služeb či zboží. Městys by měl právo
povolit jen takový prodej, který by nepoškozoval naše spoluobčany. Návrh nařízení je připraven na
další jednání zastupitelstva a nyní je na webových stránkách obce vyvěšena anketa, kde všichni
můžete vyjádřit svůj názor na realizaci zákazu podomního prodeje. Na základě výsledků ankety pak
bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí navrženého nařízení.
Ve dnech 11.-12.4. jsem se zúčastnil jednání celostátní Rady Sdružení místních samospráv ČR,
ve které reprezentuji nejen Machov, ale celý Královéhradecký kraj a druhý den jednání celostátního
sněmu této organizace. Oba dva dny se projednávala témata, která jsou důležitá pro zachování
plnohodnotného života na venkově a pro neomezování činnosti venkovských samospráv. V dnešní
době bohužel neustále sílí tlak vlády, ministerstev a dalších vrcholných orgánů podpořený
lobbystickými zájmy velkých měst na omezování samosprávné funkce menších obcí a na větší vliv při
rozhodování o rozdělování evropských peněz určených na rozvoj regionů. Všichni jste se určitě setkali
s centralizací určitých správních činností do větších měst, ať už jde o vydávání občanských průkazů,
cestovních pasů, poskytování sociálních dávek, omezování zdravotní péče apod. Nyní probíhá boj o
zachování dostupnosti pošt, základních škol, matrik, stavebních úřadů pro venkovské obyvatele.
Rovněž se svádí tuhý boj o vliv a kontrolu nad toky evropských dotací v dalším programovém období
Evropské unie po roce 2014. Neméně důležitá je oblast skládkování odpadů, kterou se vládnoucí
garnitura snaží zneužít k pochybným cílům, jako je výstavba spaloven odpadů. To by ve svém
důsledku mohlo přinést až trojnásobný nárůst ročních poplatků za likvidaci odpadů, samozřejmě
z našich peněženek. Toto vše jsou záležitosti, které bez společného boje starostů menších obcí a měst
není možno obhájit. A právě organizace, jako je SMS ČR, slouží jako platforma pro takový společný
postup samospráv zejména venkovských regionů v celé republice. Důležité je, že se s dalšími zástupci
samospráv dokážeme dohodnout a prostřednictvím SMS působit na celostátní výkonné orgány
v legislativním procesu tvorby zákonů tak, aby nedošlo k likvidaci plnohodnotného života na venkově.
Poslední poznámkou bych se opět vrátil k problematice zbořené hřbitovní zdi a snaze vyřešit
s Královéhradeckým Biskupstvím celou záležitost přijatelně pro obec i pro církev. V posledních dnech
jsme v čilém telefonickém i písemném styku s právní kanceláří biskupství i s pracovníky technického
odboru, kteří mají na starost likvidaci škody s pojišťovnou a případnou obnovu zdi. Na dobré cestě je
získání přístupové komunikace a prostranství před hřbitovem do majetku městyse výměnou za jiný
obecní pozemek. Rovněž likvidace škodní události se na biskupství začala intenzivněji řešit a nyní
očekáváme ještě jednu návštěvu zástupce pojišťovny – likvidátora škody. Zástupci církve již
pochopili, že bez vyřešení opravy zdi není možné dotáhnout do konce bezplatný převod hřbitova,
márnice a zdi do majetku obce a věřím, že se v letošním roce vše podaří dokončit ke spokojenosti
hlavně všech našich občanů a návštěvníků hřbitova tak, aby toto místo bylo znovu upravené tak, jak
se na místo posledního odpočinku sluší a nemuseli jsme se za něj stydět.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 3. 2013 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 077 obyvatel. V průběhu dubna – zemřel
1 občan
- přistěhoval se 1 občan.

Společenská kronika
V měsíci dubnu 2013 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Jarmila
Draschnarová z Machovské Lhoty – dožila se 80 let. Oslavenkyni byli za všechny spoluobčany
pogratulovat členové našeho zastupitelstva. Ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.

Dovolená restaurace Obecní dům Machov
Nájemce restaurace Obecní dům v Machově pan Hubka oznamuje široké veřejnosti, že z důvodu
čerpání dovolené bude restaurace uzavřena v období od 1. května do 24. května 2013.

Pronájem ubytovny a sauny v Polici n. Met.
TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s. pronajme ubytovnu a saunu v Polici nad Metují. Možnost
pronájmu od 1.6.2013. Bližší informace u předsedy TJ Jana Hotárka - tel.: 602621631 nebo u
sekretáře Bedřicha Erbena tel.: 723651733.

Nabídka kominických služeb
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům, že si mohou prostřednictvím úřadu objednat
kominické služby včetně vyhotovení revizní zprávy. Kominické práce provede firma Kominictví
Topoly, návštěva v Machově je dohodnuta v termínu 16. – 18. května 2013. Přibližná cena za
vyčištění jednoho průduchu je 350 Kč. Objednávky přijímá p. Renata Thérová v úředních hodinách
úřadu, nebo telefonicky na tel. 491 547 121.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 8. 4. 2013 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu byly zejména
následující záležitosti:
- návrh nařízení městyse o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci,
- informace o průběhu soudního sporu mezi městysem Machov a SFŽP ČR,
- návrh firmy OREDO na úpravu jízdních řádů od září 2013,
- projednání stavebního řízení na legalizaci dřevěné boudy na hřišti v Nízké Srbské,
- informace o průběhu jednání mezi Biskupstvím Král. a městysem Machov ohledně předání a
směny pozemků a staveb na hřbitově a opravy hřbitovní zdi,
- informace o stavu rekonstrukce sociálního zázemí Obecního domu,
- návrh dalšího postupu ve věci zateplení ZŠ a MŠ Machov,
- majetkové záležitosti (pronájmy pozemků, prodeje pozemků …..),
- postup prací na akci „Odstavné turistické parkoviště na odbočce do Řeřišného“,
- nástin řešení při pořízení energetických auditů a energetických štítků veřejných budov,
- gratulace k životním jubileím občanů v dubnu a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Duben: 30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – pořádá SDH Nízká Srbská od 18 hod.
na hřišti v N. Srbské, hudba, občerstvení
Květen: 5.5. – Májová pouť do Vambeřic – zahájení v 8 hod. v kostele v Polici n. Met.,
zakončení mší svatou v 16,30 ve Vambeřicích, odvoz zpět v 19 hod. autobusem
1.-5.5. – Výstava květů na zámku Ksiaž u Walbrzychu
5.5. – Soutěž mladých hasičů – hřiště Nízká Srbská v 9,00 hod.
17.-19.5. – Světový pohár závodů koňských spřežení v Polici nad Metují
17.5. – Květinový taneční večer – Pellyho domy v Polici nad Metují
18.5. – Mezinárodní polický vandr
24.5. – Noc kostelů – Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici n. Met.
25.5. – Den řemesel v klášteře v Polici nad Metují

5. Složenky k úhradě daní z nemovitostí míří k poplatníkům
31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitostí na rok 2013, nebo její
první splátky. Od poloviny dubna do poloviny května budou postupně rozesílány složenky na
úhradu této daně, kde bude na alonži uvedena aktuální výše daňové povinnosti pro rok 2013,

výše a termíny jednotlivých splátek a adresa spravujícího územního pracoviště finančního
úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitostí.
Poplatníci, u kterých došlo ke změně výše daně a nová částka jim nebude sdělena platebním
výměrem, mohou aktuální výši své daňové povinnosti zjistit z hromadného předpisného
seznamu. Hromadné předpisné seznamy budou zpřístupněny v jednotné lhůtě od 26. dubna do
27. května 2013 na kterémkoliv finančním úřadu v rámci kraje.
Stejně jako v předchozích letech, bude i v letošním roce česká daňová správa poplatníkům daně
z nemovitostí rozesílat složenky na úhradu této daně. Složenky budou expedovány postupně tak, aby
všem poplatníkům byly doručeny nejpozději do 25. května. Poplatníci platící daň z nemovitostí
v obvodech místní příslušnosti více finančních úřadů (krajů) obdrží složenky v jedné zásilce, přičemž
každá ze složenek bude obsahovat výši aktuální daňové povinnosti. Aby se předešlo tvorbě front při
placení v hotovosti na pokladnách finančních úřadů, budou složenky poplatníkům do jednotlivých
lokalit distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci jedné obce nemusejí poplatníci dostat složenky ve
stejný den).
Poplatníci, u nichž roční daň nepřesáhne částku 5 000 Kč, mají povinnost daň z nemovitostí
uhradit do 31. května tohoto roku. V případě, že roční daň překročí hranici 5 000 Kč, musí poplatníci
nejpozději do stejného termínu uhradit první splátku daně. Pokud se rozhodnou daň uhradit najednou,
musí tak učinit do 31. května 2012. Tento termín se nevztahuje na poplatníky provozující zemědělskou
výrobu a chov ryb.
Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2013 došlo ke změně výše daně oproti
předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí správce daně její
novou výši platebním výměrem zasílaným individuálně, nebo hromadným předpisným seznamem.
Tyto seznamy budou zpřístupněny od 26. dubna 2013 na dobu 30 dnů tak, aby do každého z nich bylo
poplatníkům umožněno nahlédnout na kterémkoli finančním úřadě v rámci kraje.
Nejvýhodnějším způsobem úhrady daně je bezhotovostní převod na účet finančního úřadu,
který bude uveden na složence či hromadném předpisném seznamu. Hotovostní úhradu daně bude
možné provést na poště prostřednictvím obdržené složenky nebo v rámci pokladních hodin na
finančním úřadě. Zde se však vzhledem ke kapacitním možnostem pokladen a množství poplatníků
mohou tvořit fronty. Předejít jim lze právě úhradou daně bezhotovostním převodem případně
hotovostně na poště.
Daň je třeba uhradit včas tak, aby byla dne 31. května 2013 připsána na účet finančního úřadu.
V případě bezhotovostní platby či platby složenkou je nutné s tímto faktem počítat a poukázat daň
s několikadenním předstihem. Při pozdní úhradě daně více než 4 dny hrozí úrok z prodlení.
Kompletní informační servis k placení daní je možné vyhledat na internetových stránkách české
daňové správy http://cds.mfcr.cz, a to v části „Placení daní“.
V případě jakýchkoliv nejasností ze strany daňových poplatníků je možno kontaktovat
pracovníky FÚ na následujících telefonních číslech:
- 491 418 360 - Ing. Doubková, územní pracoviště FÚ v Náchodě
- 491 418 111 - územní pracoviště FÚ v Náchodě, spojovatelka
- 491 503 206 - územní pracoviště FÚ v Jaroměři, ing. Pultar
- 491 503 206 - územní pracoviště FÚ v Broumově, p. Krtičková.
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, úz. pracoviště Náchod

6. Stomatologická pohotovost v květnu 2013
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci květnu 2013 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
1. 5.
4. – 5.5.
8. 5.

MUDr. Růžička, Poliklinika Broumov
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
MUDr. Houštěk, Poliklinika Broumov

603 479 084
491 524 334
602 333 466

11. - 12.5.
18 .- 19.5.
25 .- 26.5.

MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
MUDr. Růžička, Poliklinika Broumov
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí

491 541 654
603 479 084
491 582 381

7. My a Evropa z pohledu recyklace elektrospotřebičů
Nové směrnice EU přinesou změny i k nám
Evropská unie dál zpřísňuje směrnice upravující podmínky životního cyklu elektrických
spotřebičů. Na některé změny je Česká republika už dnes připravena, jiné představují výzvu do
budoucna pro nás pro všechny.
První směrnice výrazněji než dosud omezuje používání nebezpečných látek v elektrických a
elektronických zařízeních (EEZ) s cílem přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí včetně
využití a zneškodnění odpadních EEZ způsoby šetrnými k životnímu prostředí.
Druhá - O odpadních elektrických a elektronických zařízeních - se do české legislativy musí
promítnout nejpozději do 14. února roku 2014. Mimo jiné nově stanoví kvóty pro množství zpětně
odebraného elektrozařízení. Jsou podstatně přísnější než dosud.
Co nás čeká v příštích letech
Během čtyř let musí členské státy EU ročně zvýšit množství vysbíraných spotřebičů na 40-45 %
průměrné hmotnosti výrobků uvedených na národní trh tři roky zpětně. Od roku 2019 pak musí
postupně všechny členské státy EU ročně vysbírat 65 % průměrné hmotnosti spotřebičů uvedených na
trh v předchozích třech letech, anebo zrecyklovat 85 % hmotnosti z celkové produkce elektroodpadu.
Stát také odpovídá za splnění této povinnosti. Směrnice totiž umožňuje vypočítat toto množství dvěma
odlišnými způsoby a zatím není jasné, ke kterému z nich se přikloní naši zákonodárci.
Množství, které odevzdají Češi dnes, ale odpovídá jen zhruba 30 až 40 procentům množství
vypočítaného podle jedné nebo druhé metodiky. Minimálním požadavkem EU jsou prozatím čtyři
kilogramy vytříděného elektroodpadu na obyvatele a rok.
Náskok díky ELEKTROWINu
Obchodníci s elektrem, jejichž prodejní plocha přesáhne 400 m2, budou muset zdarma odebírat
malé vysloužilé spotřebiče, aniž by zpětný odběr vázali na nákup nového zařízení. ELEKTROWIN
a jeho smluvní partneři z řad prodejců mají v tomto směru náskok. I menší prodejny mají možnost
vybavit se sběrnými koši ELEKTROWINu, jejichž obsah se díky kolektivnímu systému dostane, pro
spotřebitele zdarma, ke zpracovatelům.
Surovin je stále méně
V evropských domácnostech slouží podle statistik dohromady celkem 633,8 milionu velkých
spotřebičů, jako jsou pračky a ledničky. Zhruba 188 milionů z nich je starších 10 let. To na jedné
straně znamená vysoké nároky na jejich budoucí ekologickou recyklaci, na druhé straně to představuje
skvělou příležitost, jak nahradit omezené surovinové zdroje. Těch totiž v Evropě stále ubývá a podle
odborníků je budou země, které jimi stále disponují, čím dál přísněji chránit.
Při výrobě nových spotřebičů se například využívají kovy získávané ze vzácných zemin jako je
dysprosium, terbium, thulium, lutetium nebo yttrium, i když technologie se vyvíjejí a použité
materiály se mohou v budoucnu nahradit.
Těžba vzácných prvků je rychle rostoucím odvětvím, které v současné době závisí z velké části
na Číně. Ta disponuje více než 40 procenty všech zásob vyskytujících se na naší planetě. Nabídka je
už nyní nižší než poptávka. Během let se kvóta čínského vývozu stále snižovala a časem lze očekávat
naprostý zákaz vývozu přinejmenším u části těchto surovin. Surovinová strategie EU je proto založena
na třech pilířích: zajištění rovných podmínek v přístupu ke zdrojům ve třetích zemích, podpoře
udržitelných dodávek z evropských zdrojů a zvýšení účinnosti využití zdrojů, včetně recyklace.
Recyklace je totiž v mnoha případech mnohem bohatším zdrojem surovin než primární těžba.
Zatímco z tuny rudy se dá získat zhruba pět gramů zlata, z tuny vysloužilých elektrospotřebičů, které
zlato obsahují, je ho 200 gramů.

8. Zprávy z machovské školy
Ani v dubnu žáci školy nezaháleli. Kromě toho, že si na Velikonoce velmi dobře zalyžovali
na zdejší sjezdovce a zaběhali na lyžařských tratích, se i pilně učili, aby čtvrtletní hodnocení
vypadalo podle jejich představ. Ve čtvrtek 18. 4. se uskutečnily třídní schůzky, kde se hodnotily
dosavadní výsledky. Teď už mají žáci před sebou jen poslední čtvrtletí a potom hurá na prázdniny!
Letos opouští školu 6 deváťáků. V posledním dubnovém týdnu prošli přijímacím řízením na
střední školy a učiliště. Do první třídy nastoupí v září 7 žáků. Konečně nás začne přibývat!
V příštím školním roce by nás mohlo být opět přes sedmdesát!
Mezi zajímavé nadstandardní aktivity tohoto měsíce patří např. celostátní projekt Čtení
pomáhá, do kterého se zapojila většina žáků. Na konto charity jsme odeslali cca 10 000 Kč. Finanční
prostředky získali žáci tím, že přečetli knihu a na internetu otestovali svoje znalosti o knize. Projekt
nás velice zaujal a rozhodně v něm budeme pokračovat. Pokud máte zájem se o zmíněném projektu
dozvědět více, navštivte stránky www.ctenipomaha.cz.
Žáci 1. až 3. ročníku se letos poprvé zapojili do celostátního projektu Noc s Andersenem..
Program jsme sice kvůli sněhu museli přesunout na konec dubna, ale rozhodně se to vyplatilo. Žáci
přespali ve škole a až do půlnoci si povídali o knihách , četli pohádky a soutěžili v literárních a
přírodovědných znalostech. Děkujeme za spolupráci panu Scholzovi a panu Lokvencovi, kteří dětem
přiblížili život lesní zvěře. Děkujeme i všem rodičům, kteří akci podpořili finančně, a děti tak mohly
být za své výborné výsledky v testech a soutěžích odměněny pěknými cenami.
Sběrový týden dopadl velmi dobře. Sebralo se neuvěřitelných 2060 kg papíru. Všem, kteří
nás touto cestou podporují, velice děkujeme. Příští sběrový týden se uskuteční v týdnu od 16. 9. do
22. 9. 2013.
Jak umím číst a jak čtenému rozumím, to se o sobě dozvěděli žáci 8.ročníku v týdenním
projektu „Čtu pro sebe.“ Koncem dubna se všichni žáci zapojili do programu ke Dni Země. Jak se
žilo v Machově za časů našich babiček a prababiček , vyprávěly žákům 4. a 5. ročníku pamětnice
Libuše Šrůtková a Renata Ducháčová. Oběma ženám za jejich poutavé vyprávění děkujeme.
I v dubnu měli žáci možnost otestovat své znalosti hned v několika soutěžích. Matematický
klokan každoročně prověřuje znalosti žáků v matematice. Knihovnické minimum se zaměřuje na
znalosti v literatuře . Knihovnu v Polici nad Metují navštívili žáci 1. až 5. ročníku. Do hronovské
knihovny se podívali žáci 2. stupně. Do okresního kola zeměpisné olympiády se letos probojovali
Alena Horáková, Anna Nováková a Matěj Hilman. Za výbornou reprezentaci školy jim děkujeme.
Každoroční přírodovědná soutěž pro žáky 2. stupně začala v dubnu poznáváním ptáků. V květnu čeká
všechny žáky školy již 6. ročník velké poznávací soutěže květin. Nezapomeneme ani na tělesnou
zdatnost žáků. V květnu a v červnu budou porovnávat svoji „fyzičku“ s výkony na začátku škol. roku.
Celý duben se skupina žáků druhého stupně připravuje na okresní kolo dopravní soutěže, ve
které již několik let „pouštějí“ před sebe jen žáky z Velkého Poříčí. Doufejme, že se jim letos podaří
vybojovat vysněné 1. místo.
Žáci prvního stupně a zpěváci z druhého stupně se pilně připravují na vystoupení ke Dni
matek, které se uskuteční v pátek 10.5. od 16.00 hodin na školní zahradě a na které jste již dnes zváni.
Žáci si pro Vás připravili spoustu krásných písní, básní a jedno krátké divadelní přestavení.
Zápis do mateřské školy se uskuteční 20. května od 8.00 hodin do 11.00 hodin v mateřské
škole. S sebou občanský průkaz rodičů a rodný list
Helena Martincová

9. Sběr železného šrotu
Oznamujeme všem majitelům nemovitostí v Machově, že ve dnech 26. – 28. dubna proběhne
v obci sběr železného šrotu. V pátek by měli šrot svážet fotbalisté po Machově, v neděli hasiči po
Nízké Srbské a hasiči po Lhotě.
Příští číslo vyjde ve 22. týdnu 2013. Uzávěrka příspěvků ke dni 22.5.2013
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