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1. Informace starosty
V závěru minulého měsíce proběhlo na sále obecního domu setkání polských
turistických průvodců z česko-polského pohraničí. Na základě pozvání jsem se zúčastnil
zahájení této akce společně se členem zastupitelstva p. Rückerem a znovu jsme využili
příležitosti projednat náš záměr otevření dalších značených turistických tras na území
Národního parku Stolové hory s ředitelem tohoto parku p. Baldym.
Dne 3.9. jsem se s dalšími 7 starosty zúčastnil jednání u senátora ing. Petra Pakosty.
Hlavními tématy našeho setkání bylo podpořit změny v zákoně o rozpočtovém určení daní
a dále iniciovat změnu tzv. zákona o kanalizacích a zároveň se pokusit odložit datum jeho
účinnosti od 1.1.2008. Dále jsme upozornili na neexistenci jakékoliv koncepce rozvoje
venkova v současné době, kdy jednotlivé zákony spíše napomáhají ztěžování podmínek života
venkovských obyvatel oproti obyvatelům měst. Dohodli jsme se na vypracování písemných
požadavků k těmto oblastem, které budou senátorovi předány na další schůzce 24.9.
Dne 4.9. jsme společně s místostarostou p. Šulcem a p. Rückerem navštívili naše
družební město Radków, kde jsme jednali s burmistrem p. Bednarczykem a jeho zástupcem
p. Pawlowskim. Hlavním tématem byla další spolupráce v různých oblastech, především při
rozvoji turistického ruchu a podpoře sportu i kultury. Konkrétně byla dohodnuta spolupráce
při pořádání mezinárodního závodu do vrchu „Běh na Hejšovinu“ i podpora burmistra při
prosazování nových turistických tras na území PNGS. Naši polští partneři nás seznámili se
záměrem vybudovat na Karlowě nové informační turistické centrum, jehož součástí by byla
i stanice horské služby. Místní záchranáři by byli po dohodě schopni zasahovat i na české
straně hranice. Dále nás pan burmistr seznámil se záměrem převést silnici z Karlowa do
Nouzína do majetku města a pokusit se získat prostředky na její opravu až po hraniční
přechod v Machovské Lhotě.
Tato poslední informace mě přiměla začít zjišťovat podmínky provozu na silnici do
Lhoty po vstupu ČR do Schengenského prostoru. Jednal jsem nejprve s pracovníky
ministerstva vnitra – odboru správy státních hranic. Zde jsem se dozvěděl, že po vstupu do
Schengenu budou na hranici odstraněny závory či jiné mechanické zábrany a pokud existuje
na obou stranách hranice sjízdná komunikace, nic nebude bránit v jejím používání. Protože
silnice do Lhoty je státní komunikací III. tř., spadá režim provozu na ní do působnosti odboru
dopravy na krajském úřadě. Tady jsem zjistil, že provoz na státní komunikaci prakticky nejde
zcela zakázat, pouze ho omezit některými dopravními značkami (např. omezením hmotnosti
vozidel, jejich rychlosti apod.). Konkrétní řešení provozu na hraničních komunikacích však
bude dále projednáváno v nejbližší době, při jednáních bude důležitý i názor ochránců přírody
na obou stranách hranice. O výsledcích jednání budu dále informovat v dalších Zpravodajích.
Dne 6.9. byly na úřadu městyse zahájeny kursy výuky angličtiny. Přihlásilo se celkem
23 zájemců, kteří byli rozděleni do dvou skupin – výuka bude probíhat v pondělí a čtvrtek.
V tomto měsíci jsme připravili žádost adresovanou ministerstvu financí s cílem pokusit
se o další oddlužení městyse – konkrétně žádáme o odpuštění vratky dotace na výstavbu ČOV
a kanalizace ve výši 4,4 mil. Kč a zbývající části půjčky na tuto akci ve výši 2,1 mil. Kč.
Znění žádosti bylo zkonzultováno na Finančním úřadě v Náchodě a zároveň jsme jednali
o poskytnutí podpory představitelů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje této žádosti,
což nám bylo přislíbeno. Nyní budou následovat další kroky k vyjednání podpory přímo na
ministerstvu financí.
Naše údržbářská četa se kromě běžných prací pustila do opravy dešťových kanálů
vedoucích od kostela sv. Václava, které byly pod vozovkou zcela ucpané. Následně bylo
zjištěno, že je ucpaná i část kanalizace pod hřištěm mateřské školy a i tato musela být
rekonstruována. Nyní tedy po dlouhé době konečně dešťová voda od kostela odtéká.
V těchto dnech získal Machov po splnění všech zákonných podmínek Povolení
k vypouštění odpadních vod z výpustí čistírny odpadních vod v Nízké Srbské. Povolení platí

až do roku 2017 za dodržení jednotlivých parametrů kvality odpadních vod stanovených
v povolení. Kontrolní vzorky musí být zasílány na rozbor bohužel každý měsíc, což zatíží
každoroční rozpočet městyse částkou přibližně 35 tis. Kč.
Pro příznivce hudby mám jednu zajímavou zprávu, že se v Machově připravuje koncert
Báry Basikové, Kamila Střihavky a Michala Pavlíčka. Koncert se pravděpodobně uskuteční
v sobotu 3. listopadu na sále obecního domu. Bližší informace zveřejníme v místním rozhlase
či na plakátech.
Na závěr bych se chtěl zmínit o jedné méně příjemné záležitosti, a tou jsou neustálé
krádeže obecního majetku – konkrétně zařízení zdravotního střediska. Jsou mezi námi
bohužel takoví spoluobčané, kteří nerespektují žádné morální zásady ani nedotknutelnost
cizího majetku a berou si i to, co jim nepatří. Nejprve to byly hasicí přístroje a nyní zmizely
všechny termostatické hlavice k ovládání radiátorů ústředního topení. Takoví lidé ztrpčují
život lékaři, čekajícím pacientům, ohrožují bezpečnost nás všech a v neposlední řadě neustále
zatěžují rozpočet městyse.

2. Placená inzerce

PRODÁVÁTE*KUPUJETE*PRONAJÍMÁTE
NEMOVITOST?

www.novakova.avareality.cz
Věra NOVÁKOVÁ – obchodní partner
Výhoda plošné pokrytí celé ČR a SR
*osobní makléř v daném regionu*
financování nemovitostí*aktivní vyhledávaní klientů

Skype: veramitulenovakova
mob.:
.: 608280563
608280563
e-mail:vera.novakova@avareality.cz tel.:491 547 215

PRODÁM stolovou cirkulárku ALKO hobby na kovové konstrukci s plechovým stolem,
nastavitelná výška řezu, kotouč 300 – 350, motor 2,2 kW, 220 V. Cena dohodou.
PŘENECHÁM ZDARMA dřevěná okna: 3 ks 177 (výška) x 118 (šířka) cm
2 ks 88 x 86 cm.
Kontakt: p. Součková, Machov, tel. 739 372 707.

3. Nabídka pronájmu obecního bytu
Zastupitelstvo městyse na svém jednání rozhodlo o veřejné nabídce pronájmu volného
obecního bytu. Jedná se o byt v přízemí čp. 1 v Machově. Byt se skládá z kuchyně, jednoho
pokoje a koupelny s WC. K bytu přísluší i užívání kůlny – dřevníku. Podlahová plocha bytu
je 46,7 m2. Omezením pro nájemce je pronájem na dobu určitou do 31. července 2008 s tím,
že pokud městys nebude byt potřebovat pro své účely (např. pro učitele apod.), bude pronájem
prodloužen vždy o 1 další rok.
Zájemci o pronájem se mohou hlásit na úřadu městyse, na požádání bude umožněna
prohlídka bytu. Informaci o výši nájemného zájemcům poskytne ing. Kryl.

4. Informace z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse na svém pracovním zasedání dne 30.8.2007 projednalo mimo jiné:
- návrh na změnu zástupce městyse ve školské radě,
- organizaci mezinárodního závodu do vrchu „Běh na Hejšovinu“,
- termín podzimního svozu nebezpečného odpadu,
- záměr privatizace obecních bytů,
- informace o vývoji plnění rozpočtu městyse.
Na dalším pracovním zasedání dne 13.9.2007 zastupitelstvo projednalo:
- návrh smlouvy s firmou Vodafone na zřízení věcného břemene,
- zadání výpočtu nosnosti mostu v Dolech kvůli umístění dopravního značení,
- problematiku spojednou s provozem ZŠ Machov – povolení výjimky z počtu žáků,
bezplatný pronájem tělocvičny, odchody žáků do jiných škol, složení školské rady …
- výsledky průběžné kontroly nájem. smluv (byty, nebytové prostory v majetku městyse).

5. Výzva volejbalistů
Spolek machovských volejbalistů zahajuje další zimní sezonu a nabízí všem zájemcům
o tuto hru na rekreační úrovni, že si mohou přijít zahrát do machovské tělocvičny pravidelně
každý čtvrtek od 18,00 hod. do 20,00 hod.
Bližší informace podá pan Vlastimil Klikar, Nizká Srbská, tel. 607 536 245, nebo
paní Dana Miková, Nízká Srbská.
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6. Nabídka počítačových kursů (placená inzerce)
Školící středisko UNIVEL v Náchodě nabízí níže uvedené kurzy:
K01 - 3 dny/24 vyuč. hod

Základy práce na PC a Windows (základní kurz)

Následující kurzy předpokládají u účastníků znalosti v rozsahu kurzu K01:
K04 - 1 den/ 8 vyuč. hod
K05 - 3 dny/24 vyuč. hod
K06 - 3 dny/24 vyuč. hod
K08 - 2 dny/16 vyuč. hod
K09 - 2 dny/16 vyuč. hod

Základy Internetu (www, vyhledávače, e-mail)
Word (pro začínající s Wordem)
Excel (pro začínající s Excelem)
Outlook (e-mail, kontakty, úkoly, kalendář, poznámky)
PowerPoint (tvorba prezentací)

Dále pořádáme:
Dvouhodinové kurzy pro naprosté začátečníky (i seniory), kteří se chtějí seznámit s počítačem
a naučit se alespoň základní počítačové dovednosti (obdoba "Národního programu počítačové
gramotnosti"):
K07 - 3x2 hod.
Internet)
K10 - 2 hod.

"Na počítač v každém věku" ( Základy+Windows,

Word,

"Praktické využití Internetu" (pro absolventy K07, či pro ty,
kteří mají alespoň základní znalosti fungování Internetu)

Kurzy pořádáme celoročně. Celodenní kurzy většinou od 8,00 do 14,30 hod. (pro skupiny jsou možné i
odpolední termíny), dvouhodinové kurzy většinou od 15,30, či od 18,30 hod. V každém našem kurzu
je max. 5 účastníků, díky čemuž jsme schopni nabídnout kvalitní výuku s individuálním přístupem
zkušeného lektora a krátké "dodací" termíny.
Na uvedené kurzy se mohou hlásit jak jednotlivci, tak i celé kolektivy. Cena každého osmihodinového
(8x45 min.) vyučovacího dne je 700 Kč (za osobu), cena každého z dvouhodinových kurzů (2x60 min.)
je 150 Kč. Učební materiály jsou v ceně. Platby v hotovosti, či fakturou. Nejsme plátci DPH.
Přihlášky či informace na následujících kontaktech: UNIVEL, Václav Myšák – počítačová školení
Pod Montací 701 (nad pivovarem), Náchod
Tel. 491 427 675, 776 636 855
www.univel.eu , e-mail: info@univel.eu

7. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 30.8.2007 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem 1 124
obyvatel.V průběhu června 2007: se narodila
1 osoba
se odhlásily
3 osoby.

Životní jubileum
V měsíci září oslavila významné životní jubileum paní Margareta Leppeltová z Bělého.
Dožila se 80 let – gratulujeme a přejeme hlavně hodně zdraví a pohody do dalších let.
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8. Kulturní a sportovní akce
Září: 30.9. – mezinárodní závod v běhu do vrchu „Běh na Hejšovinu“ – start v 10,00 hod.,
vyhlášení vítězů + posezení s country hudbou po 12,00 hod. na náměstí.
Říjen: 13.10. – „Lhotské struhadlo“ – netradiční lyžařský závod v Machovské Lhotě,
pořádá Milan Hejnyš.
Listopad: 3.11. – koncert B. Basikové, K. Střihavky, M. Pavlíčka – Obecní dům Machov
17.11. – Cecilská zábava – pořádá SDH N. Srbská v Obecním domě
24.11. – Rockfest Machov – pořádá M. Kocián v Obecníém domě
25.11. – koncert k poctě svaté Cecilie v kostele sv. Václava v Machově
Polické divadelní hry: 5.10. v 19,30 hod.
14.10. v 16,00 hod.
20.10. v 18,00 hod.
27.10. v 19,30 hod.

Chvilková slabost – Divadlo Radka Brzobohatého
Zahrada – pohádka pro děti do 10 let
Hrátky s čertem – Náchodská divadelní scéna
Soudné sestry - Divadlo v Roztocké, Jilemnice

9. Rozvrh hodin v tělocvičně
Pro informaci všech zájemců o využití tělocvičny zveřejňujeme platný rozvrh hodin
k dnešnímu dni. V rozvrhu je zaznamenáno pravidelné cvičení základní školy i dalších
skupin, v ostatních hodinách je tělocvična k dispozici široké veřejnosti. Jak již bylo uvedeno
v minulých vydáních Zpravodaje, klíče od tělocvičny je možno si zapůjčit po zaplacení
příslušného poplatku buď na úřadu městyse, v restauraci u p. Hubky, nebo u správce
tělocvičny p. Oldřicha Rückera.

10. Úspěchy mladých machováků
Matěj Hejnyš, závodník na horských kolech MTB cross country, závodící za SK
CYKLOTEAM Broumov, se umístil ve finále Českého poháru v Jablonci nad Nisou na
2. místě a celkově v seriálu pěti závodů skončil na pěkném 4 místě z 57 závodníků z celé
České republiky . Tento závodník je v letošním roce také mistrem Královéhoradeckého kraje,
celkovým vítězem SPECIALIZED RALLYE SUDETY 2007 na trati dlouhé 36 km (tento
závod se konal 8.9.2007 v Teplicích nad Metují). Blahopřejeme k dosaženým výsledkům a
přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
Anička Skálová, výborná machovská houslistka, začíná v tomto školním roce po
úspěšně vykonaných náročných přijímacích zkouškách studium v USA na Michigan
university v Ann Arboru (poblíž Detroitu) u prof. Stephena B. Shippse. Gratulujeme k tomuto
obrovskému úspěchu, přejeme hodně štěstí a věříme, že po návratu předvede své umění
při nějaké vhodné příležitosti i všem machovským příznivcům vážné hudby.

11. Svoz nebezpečného odpadu

12. Nabídka kursu polštiny
V důsledku předpokládaného vstupu naší země do Schengenského prostoru bude
docházet ke stále častějšímu styku našich občanů s obyvateli polského příhraničí. S vědomím
této skutečnosti i s ohledem na styky s naším partnerským městem Radkowem projevili
někteří zastupitelé městyse zájem učit se polskému jazyku. Podařilo se zajistit lektora, který
by vyučoval polštině přímo v Machově a proto chceme tuto možnost nabídnout i ostatním
občanům Machova. Kurs by pravděpodobně začal od listopadu a jednalo by se o 2 hodiny
1x týdně. Svůj zájem o studium polštiny můžete sdělit na úřadu městyse do 15 října,
definitivní podmínky se dohodnou až po zjištění počtu zájemců z řad občanů.

13. Zvony a 28. říjen
Stovky let provázejí lidstvo zvony. Svolávaly věřící, zněly při
narození dětí, při svatbách, k poslednímu rozloučení, zněly na
poplach, na rozloučenou vojákům, odcházejícím do války, vítaly
jejich návrat...
Naši dobrovolníci v Itálii slyšeli 29. října 1918 už ve čtyři hodiny
ráno hlahol zvonů z Avia a jiných míst. Takto slavnostně bylo
vítáno příměří – konec „velké“ světové války. Farář Don Rosaro –
jeden ze čtyř zakladatelů muzea na hradě v Roveretu navrhl, aby
ze zbraní, které zůstaly na italských polích, lukách, v lesích a za
přispění dalších národů byl ulit Zvon padlých - Campana dei
Caduti. Měl svým hlasem uctívat památku obětí boje za svobodu.
Nápad se uskutečnil a 24. května 1925 zvon slavnostně pokřtili
jako Matku trpící – Maria dolens. Za přítomnosti italského krále
Viktora Emanuela III. a papeže byl pak odhalen 4. října 1925, tedy
právě před osmdesáti lety. Do zvonu byl vyryt známý výrok
papeže Pia XII „Mírem není nic ztraceno, válkou může být
ztraceno všechno.“ Roveretský zvon patří se svou výškou 3,36
metru, průměrem 3,21 metru a vahou 22,6 tuny k největším na
světě. Dnes už není na hradě, ale na protilehlém návrší, obklopen
stožáry s vlajkami národů, bojujících v první světové válce. Je rozezníván pomocí elektromotoru.
Každý večer ve 21 hodin se ozývá jeho hlas ztichlou krajinou, stem úderů se odráží od hor, kde za
budoucí svobodu bojovali a umírali i naši vojáci. Několikrát v roce je však slyšet dvě stě úderů. To
když připomíná svátky zemí zúčastněných na bojištích první světové války. Takto zní za
Československo vždy 28. října.
V Říčanech vznikla roku 2001 v souvislosti s výstavou a přednáškou o Československých legiích
myšlenka, aby se zvony v českých městech a obcích ve stejném čase, třeba i krátkým zvoněním, k
těm italským v Roveretu připojily. V Praze přijal „Říčanskou výzvu“ jako první starosta Prahy – Řep
spolu s farářem starobylého románského kostela sv. Martina, a pak už se přidávala další města. O
hlasu českých zvonů 28. října se psalo a mluvilo v rozhlase, v televizi. Italové přijali tu zprávu s
mimořádným ohlasem. Zastavme se v letu dnů a s vděčností v srdci vzpomeňme při slavnostním
zvonění těch, kteří ve zlých časech přinesli nejvyšší oběti!
PhDr. Zlata Fořtová, Československá obec legionářská

Po vzoru Rovereta, Velkých Popovic, Pyšelí, Říčan, Plzně, Kobylí na Moravě,
Nového Města nad Metují, Jeseníků na Rejvízu, Mýta u Rokycan, Vranova, Nespek,
Ledcí a dalších míst se i v Machově dne 28. října ve 21:00 rozezní oba zvony ve
věži machovského kostela, čímž si připomeneme statečnost čsl. legionářů a uctíme
oběti 1. světové války.
Tomáš Weissar, Machov

14. Netradiční závod v běhu na lyžích

15. Nový školní rok v ZŠ a MŠ Machov
Opět je tu září a s ním i nový školní rok. Letos se žáci po prázdninách poprvé sešli 4. září.
Na všech 89 žáků čekalo hned první den malé překvapení. Školní rok jsme zahájili netradičně v přednáškovém
sále, kde jsme přivítali 11 nových prvňáčků. Slavnostní program zahájila hrou na klavír žákyně Adéla
Kubečková. Po slavnostním uvítáni se žáci rozešli do tříd, aby si sdělili to nej… z prázdnin a seznámili se se
svými třídními učiteli.
Mateřská škola má k 1.9. 2007 zapsáno 22 žáků. O děti se svědomitě starají učitelky Jana Cvikýřová a Jana
Obršálová .
V červnu odešli z machovské školy manželé Prušovi. Děkujeme jim za jejich svědomitou dlouholetou práci
a pevně věříme, že si důchodového věku užijí ve zdraví a v plné síle. Zároveň děkujeme paní učitelce Mgr. Marii
Prušové za její ochotu vypomoci i v letošním roce s výukou českého jazyka v 8. a 9. ročníku.
V září se tedy pedagogický sbor značně omladil. Matematiku, fyziku, informatiku a tělesnou výchovu bude
na 2. stupni vyučovat pan učitel David Líbal. Na školu byl přijat na základě výborného doporučení
z předcházejícího zaměstnání ( Dům dětí a mládeže Náchod). Angličtinu bude vyučovat pí učitelka Laslettová.
Oba nastupující učitelé si během příštích let, dle zákona, doplní vysokoškolské vzdělání.
Na 1. stupni je stabilní pedagogický sbor, který pečuje o 44 žáků. Prvňáčky učí Mgr. Helena Martincová,
třídní učitelkou ve 2. a 4. třídě je pí učitelka Mgr. Dagmar Šolínová, ve 3. a 5. ročníku vyučuje pí učitelka
Kamila Adresová. Po mateřské dovolené se do školní družiny vrátila paní vychovatelka Blanka Plná. Do školní
družiny je přihlášeno 25 žáků.
Na 2. stupni je 45 žáků. Třídním učitelem v 6. třídě je David Líbal, sedmou třídu má na starosti pan učitel
Mgr. Jan Nawrat. Pan učitel vykonal loni v září zkoušku z českého jazyka a jeho pedagogické vzdělání bylo
MŠMT nostrifikováno. To znamená, že pan učitel Nawrat má vysokoškolské vzdělání pedagogického směru,
které je uznáno i v České republice. Osmá třída pracuje pod vedením třídní učitelky Anny Laslettové. Pí učitelka
ing. Hana Matoušová pokračuje se svými žáky i v 9. třídě. Bez třídnictví je v tomto školním roce pí učitelka
Mgr. Marie Prušová a Bc. Gabriela Nawrat, která studuje Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, a učí proto jen
český jazyk v 6. a 7. ročníku a hudební výchovy na 1. stupni.
V 1. a 6. ročníku se výuka uskutečňuje podle vlastního školního vzdělávacího programu nazvaného Zdravá
škola pro všechny. V ostatních ročnících probíhá výuka podle vzděl. programu Základní škola. Oba dokumenty
jsou používány v souladu se školským zákonem. Škola má vypracovány individuální vzdělávací programy pro
mimořádně nadané žáky a pro žáky s různými vývojovými poruchami. Nízké počty žáků ve třídách umožňují
individuální přístup ke každému žákovi. Naplňujeme tak jednu z podmínek reformovaného školství.
Během školního roku mají jednotliví třídní učitelé připraveno pro žáky spoustu exkurzí, akcí a programů
zaměřených na prohloubení učiva a propojení praktického života se školou.
V letošním roce rozšířila škola nabídku kroužků, aby žáci mohli rozvíjet svoje přirozené schopnosti i ve
svém volném čase. Na 1. stupni je pro nejmenší a jejich rodiče připravena výuka anglického jazyka. Paní
učitelka Laslettová s nimi bude formou hry pronikat do tajů angličtiny a připraví žáky na povinnou výuku. Paní
Vítková bude pokračovat s děvčaty v kroužku dovedných rukou. Protože někteří žáci projevili zájem o výuku
ruského jazyka, bude do školy docházet pí ing. Lenka Gorodnicheva a pokusí se dětem přiblížit její rodný jazyk.
Největší zájem je na 2. stupni o kroužek informatiky. Už dnes má pan učitel Líbal zájemců na dvě skupiny. Paní
učitelka Matoušová a žáci 6. ročníku již zahájili činnost turisticko-přírodovědného kroužku. Škola opět poskytne
prostory i malým mažoretkám, které povede naše bývalá žákyně Michaela Řeháková. Vítáme všechny podobné
aktivity naší mládeže a věříme, že nezůstane Míša sama.
I v letošním roce bude škola připravovat několik akcí pro veřejnost. Rádi bychom ve škole přivítali
pracovnici z PPP Náchod, která již loni navštívila mateřskou školu a přiblížila rodičům problematiku
předškolního dítěte. Letos bychom na její přednášku navázali a zabývali se problematikou přípravy žáka na
školu. V rámci poznání vlastní krajiny bychom chtěli pozvat do školy odborníka na nejvyšší stolovou horu
v našem okolí, na Hejšovinu.
Nezapomeneme ani na vánoční besídku, na karneval, na Den Země, Den matek a Den dětí. O všech
připravovaných akcích Vás budeme v dostatečném předstihu informovat.
Malé upozornění nakonec. Víme, že byly v letošním roce ve všech částech Machova rozmístěny kontejnery
na papír, přesto si Vás dovolujeme upozornit, že vyhlašujeme sběrový týden (od 1. do 7. 10. 2007). Sběr se
v tento týden bude shromažďovat ve vchodu sboru CCSH v Machově.
Školní rok 2007/ 2008 je zahájen. Pevně věříme, že se nám podaří naplnit očekávání žáků i jejich rodičů.
Mgr. Helena Martincová, ředitelka ZŠ a MŠ
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