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Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o zásadní změně v pojištění odpovědnosti z provozu motorového
vozidla – povinném ručení, které od měsíce října připravila Česká pojišťovna. Novinkou jsou
vyšší limity krytí za způsobené škody, zcela nová rizika, která naše pojištění odpovědnosti
kryjí a v neposlední řadě dárek pro klienty naší pojišťovny – mobilní telefon Samsung
Galaxy mini zcela zdarma. Navazujeme tím na unikátní služby 1.povinného ručení bez
povinností, které jsme již zavedli na trh.

Výhody 1. povinného ručení bez povinností
- bezplatně Vám zapůjčíme náhradní vozidlo
- vyřídíme škodu za Vás bez ohledu na zavinění
- při nehodě odtáhneme Váš vůz až 500km
Ve variantě Exclusive PLUS získáte navíc
- limit krytí 120 mil. Kč zdraví / 120 mil. Kč majetek / 20 tis. právní ochrany
- garantujeme Vám nezvýšení ceny na 3 roky
- v případě první škodní události neodebereme bonusy
Ve variantě Exclusive MAX získáte dále
- limit krytí 150 mil. Kč zdraví / 150 mil. Kč majetek / 20 tis. právní ochrany
- pojištění střetu se zvěří zdarma
- úhradu plné škody bez amortizace při havárii v roli poškozeného

Navíc zdarma mobilní telefon SAMSUNG GALAXY MINI pro nové i současné klienty
s povinným ručením od České pojišťovny Exclusive PLUS a Exclusive MAX při uzavření smlouvy
do konce roku 2011.

Kontakt:
Jan Koláčný
obchodní zástupce České pojišťovny, a.s.
tel: 737 816 295
email: jan.kolacny@ceskapojistovna.cz

Kancelář jednatelství:
Machov - tělocvična
Pondělí: 15 - 17 hod.
Středa : 10 - 12 hod.
.

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
již několikrát jsem se na tomto místě zmiňoval o naší podpoře navržené změně zákona o
rozpočtovém určení daní, jejímž cílem je zajistit pro všechny obce v naší zemí více finančních
prostředků z celostátních daní. Za změnu uvedeného zákona bojuji i já sám již delší dobu
v rámci hnutí Starostové a nezávislí, které zastupuje naše zájmy proti zájmům Prahy a dalších
tří velkých měst, které neprávem dostávají od státu mnohem větší podíl na daních než všechna
ostatní města a obce v republice. V průběhu listopadu jistě spousta z vás zaregistrovala ve
sdělovacích prostředcích, že sněmovna schválila daňovou reformu. Tu naše země jistě
potřebuje, ale v rámci hlasování o ní však bohužel sněmovna oproti původnímu návrhu MF
ČR změnila rozdělení odvodů z loterií tak, že část peněz, které měly sloužit právě k posílení
daňových příjmů jednotlivých obcí, dostanou loterijní firmy. Díky různým loterijním lobby a
zřejmě opět i díky korupci na nejvyšších místech tak obce přijdou o tři miliardy korun, které
mohly každoročně použít dle svého uvážení pro dobro svých obyvatel. Je smutné, že na tomto
rozhodnutí měly svůj podíl nejen zástupci opozičních stran, ale i někteří poslanci koalice.
Každý se může jen domýšlet, co je k tomu vedlo, když by měli především zastupovat zájmy
svého regionu a jeho obyvatel. Jen pro zajímavost jsem si zjistil, kteří poslanci podpořili
rozdělení peněz pro loterijní firmy na úkor obcí a jejich obyvatel:
- PhDr. Robin Böhnisch, ČSSD
podpořil loterijní firmy
- Mgr. Josef Cogan, TOP 09
byl proti
- doc. MUDr. Leoš Heger, TOP 09
byl proti
- Mgr. Zdeňka Horníková, ODS
podpořila loterijní firmy
- Ing. Vladimíra Lesenská, ČSSD
podpořila
- Mgr. Soňa Marková, KSČM
podpořila
- doc. Ing. Jiří Oliva, TOP 09
byl proti
podpořila
- Ing. Hana Orgoníková, ČSSD
- Bc. Jan Pajer, ODS
zdržel se hlasování.
Myslím si, že bychom si v příštích volbách do parlamentu měli vzpomenout, kdo v tomto
volebním období hájil zájmy svých spoluobčanů a kdo pouze slepě dodržoval stranickou
disciplínu, či ještě hůře podporoval různé lobbystické zájmy soukromých firem.
V minulém vydání Zpravodaje jsem vás informoval o rozhodnutí Královéhradeckého
kraje ve věci zimní údržby krajských komunikací. Do seznamu silnic v 1. pořadí zimní údržby
nebyl zařazen úsek silnice III. tř. č. 303.17 po Machovské Lhotě. Pokusil jsem se ještě dvakrát
zvrátit uvedené rozhodnutí. Nejprve jsem veřejně vystoupil na setkání starostů celého
Královéhradeckého kraje za účasti hejtmana i krajských radních, kde mi bylo hejtmanem i
ředitelem SÚS slíbeno, že se naším problémem budou znovu zabývat. Proto jsem neprodleně
zaslal znovu žádost o zařazení uvedeného úseku silnice po Lhotě k rukám hejtmana. Koncem
listopadu jsem obdržel odpověď na tuto žádost, z níž cituji:
- nepředpokládáme změnu nařízení Královéhradeckého kraje ve věci stanovení úseků
silnic, na kterých se pro jejich dopravní význam neprovádí zmírňování závad ve sjízdnosti
odstraňováním sněhu a náledí.
- po projednání se zástupci Královéhradeckého kraje bylo stanoveno, že takové úseky, jako
uvádíte, budou udržovány mimo základní rámec systému zimní údržby, po zajištění
sjízdnosti dle schváleného plánu zimní údržby, ve volných kapacitách SÚS, na základě
vývoje a aktuálního stavu ZÚS a klimatických podmínek, převážně v zastavěných územích
obcí a měst a ve spolupráci s příslušným místním úřadem samosprávy.
- odpovědným pracovníkem, který o provedení zásahu rozhodne, je příslušný vedoucí
cestmistrovství, ve Vašem případě vedoucí cestmistrovství Broumov, kam se můžete obracet
v pracovní době.

- složky IZS jsou o tomto informováni a vědí jak si případně počínat.
- co se týká Vaší připomínky k ekonomice, buďte ujištěn, že ekonomika je naší velmi

sledovanou oblastí a žádná neekonomická a nelogická řešení nebudou prováděna ani
tolerována!
Ing. Petr Zima – výrobní náměstek SÚS
Myslím si i nadále, že rozhodnutí kraje je nesprávné a kraj přehazuje svůj problém
s nedostatkem finančních prostředků na zimní údržbu na náš rozpočet. Spoléhá na to, že
stejně budeme muset sjízdnost silnice po Lhotě zabezpečit na naše náklady. Nám nezbude,
než při každé příležitosti volat na cestmistrovství SÚS v Broumově, aby sem poslali jejich
techniku, ovšem těžko předpokládat, že to bude vždy ráno tak, jak bychom potřebovali.
V průběhu listopadu se podařilo v Machově dokončit některé rozpracované akce:
.
- v první řadě bylo dokončena rekonstrukce místní komunikace na Záduší. Firma Svoboda
Meziměstí provedla veškeré zemní práce a ve čtvrtek 17. listopadu firma Strabag provedla
položení asfaltového živičného povrchu. Tato více než milionová investice tak určitě zlepší
životní podmínky obyvatel Záduší, kteří museli řadu let strpět neustálé výkopy a překopy
komunikace v souvislosti s pokládáním a napojováním inženýrských sítí.
- další akci, která byla v listopadu dokončena, je rekonstrukce místního veřejného osvětlení.
V průběhu montáže nových svítidel docházelo občas k drobným výpadkům a poruchám
osvětlení a tak můžeme doufat, že nyní již vše bude fungovat bez problémů a ke spokojenosti
všech občanů Machova.
- v listopadu byly rovněž dokončeny opravy drobných sakrálních staveb – křížků z dotace
získané prostřednictvím DSO Policko. Kromě křížků zmiňovaných již v minulých vydáních
Zpravodaje – Machovského kříže a kříže nad Horou v Bělém se nakonec podařilo očistit a
zrekonstruovat i sochu sv. Jana Nepomuského v Bělém.
V samotném závěru roku se podařilo získat i dotaci na pořízení věcného vybavení a
školení pro naši jednotku hasičů – od Královéhradeckého kraje jsme na tento účel obdrželi
celkem 12.820,- Kč. V tomto období se již také podávaly žádosti o dotace z Programu obnovy
venkova pro rok 2012. Letos jsem podal pouze žádost o příspěvek na úhradu úroků z úvěru
v souvislosti se stavbou ČOV a kanalizace v minulosti. Na investiční dotaci z tohoto
programu v příštím roce bohužel nedosáhneme, neboť nárok je jednou za dva roky a letos
jsme čerpali prostředky na rekonstrukci veřejného osvětlení.
Dne 10. listopadu mne navštívila delegace starostů z Liberecka. Přijeli načerpat
zkušenosti ohledně založení a fungování svazku obcí pro společné hospodaření v obecních
lesích. Věcná diskuse trvala celé dopoledne a jsem rád, že naše zkušenosti mohou být
prospěšné i pro jiné obce v Čechách.
V neděli 20. 11. jsme uspořádali v Obecním domě divadelní představení – tentokrát nám
červenokostelečtí ochotníci zahráli hru dle vlastního scénáře „Dítě, pes a starý herec na jeviště
nepatří, aneb Cyrano“. Velice zdařilé vystoupení zhlédlo 90 spokojených diváků. Jen pro Vaši
informaci ještě zmíním, že další divadelní představení je plánováno na 18. března 2012, kdy
by měli opět přijet ochotníci z Meziměstí s novou komedií „Klíče na neděli“.
Dne 21. listopadu proběhl na úřadu městyse dílčí audit hospodaření za rok 2011.
Kontrolu provedly auditorky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a s radostí můžu
konstatovat, že nám nebyly zjištěny žádné zásadnější nedostatky. Úplný audit za rok 2011
bude dokončen na jaře příštího roku.
Závěrem bych vás chtěl už nyní, s velkým předstihem, pozvat na náš již tradiční obecní
ples, který se letos uskuteční výjimečně v pátek, navíc v pátek třináctého ledna. Doufám, že to
nebude nešťastné datum a ples se vydaří tak jako v minulých letech. Tentokrát jsme pozvali
dvě taneční kapely – skupinu COMBO 2 z Kolína a místní skupinu EMMA. Věřím, že cestu
na ples si najdou i zástupci střední a starší generace a přijdou třeba jen posedět a poslechnout
si taneční hudbu a zavzpomínat na podobný ples, který se kdysi již v Machově uskutečnil.

2. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 31. 10. se uskutečnila pracovní porada starosty a zastupitelstva. Na programu bylo mimo
jiné projednání následující problematiky:
- žádost MO ČS včelařů a žádost OV ČSTV o finanční podporu – ČSV schválena, ČSTV zamítnuta,
- projekt DSO Policko, DSO Broumovsko a Gminy Radkow – podpora cykloturistiky v regionu,
- plán zimní údržby v městysu Machov ,
- organizace divadelního představení v Machově dne 20.11.2011,
- organizační zajištění a příprava 4. Machovského plesu (13.1.2012)
- oprava místních komunikací – průběh prací
- zateplení ZŠ – příprava žádosti o dotaci,
- oprava historických křížů – průběh prací a další.

3. Pozvánka na obecní ples

Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
ve spolupráci s restaurací Obecní dům Machov

pořádá na sále restaurace

„Obecní dům“ v Machově

v pátek 13. ledna 2011 od 20 hod.

4. Machovský ples
K tanci i příjemnému posezení vám zahrají kapely: EMMA z Machova
COMBO 2 z Kolína
Taneční vystoupení: Taneční klub HOP Dobruška (latina, salsa), tombola.
Vstupné 80,- Kč – v ceně je vstupenka a místenka – místenky je možno již nyní
zakoupit na úřadu městyse v pracovní době úřadu.
Společenský úbor, vstup od 16 let. Odvoz po skončení plesu zajištěn do Hronova a Police.

K tanci či příjemnému posezení zvou pořadatelé.
4. Změny v dani z nemovitostí od 1.1.2012
Vážení plátci daně z nemovitostí,
na základě novelizace zákona č.338/1992 Sb. o dani z nemovitostí,ve znění
pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti od 1.1.2012 (jedná se o zákon č.212/2011 ze
dne 21.6.2011, který najdete ve Sbírce zákonů - částka 76), se nově zdaňují vyšší sazbou
daně z nemovitostí zpevněné plochy pozemků, které jsou využívány k
podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s podnikatelskou činností.
Protože se jedná o změnu rozhodou pro stanovení daně z nemovitostí, která nebude
zohledňována z moci úřední správcem daně, je povinností poplatníka daně z

nemovitostí podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání k dani z
nemovitostí, kde tyto pozemky nově vymezí. S Vašimi případnými dotazy se na
nás obracejte na níže uvedeném telefonním čísle nebo e-mailové adrese.
S pozdravem, Ing. Jolana Doubková, vedoucí odd. majetkových daní a ostatních agend,
Finanční úřad v Náchodě, tel.č. +420 491 418 360, e-mail: jolana.doubkova@nac.hk.ds.mfcr.cz

5. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 1.12. – LÍBÁNKY aneb láska ať jde k čertu – Divadlo Palace Praha – v 19 hod.
V Kolárově divadle v Polici n. Met.
3,, 10. a 17. 12. – Vánoční trhy na Masarykově náměstí v Polici n. Met.,
6.12. – Bastardi 2-kino Police v 19 hod., drama ČR
6.12. – Zuzana Stiská a Gospel time – adventní charitativní koncert v 18 hod.
v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici n. Met.
9.12. – Mikulášská nadílka na náměstí v Machově od 16,30 hod. – pořádá ZŠ
13.12. – Saxána a lexikon kouzel – kino Police v 17 hod., pohádka ČR
15.12. – Vánoční besídka ZŠ a MŠ Machov, 16 hod., Husův sbor CČSH Machov
16.12. – Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše, Kolárovo divadlo v 19 hod.
24.12. – Štědrovečerní vytrubování – před Úřadem městyse Machov v 15 hod.
28.12. – Ptačí klec – Kolárovo divadlo Police, 19 hod., divadelní soubor Kolár Police

6. Veřejné představení knihy „Čtení o Českém koutku“
Spisovatelka a autorka řady knih Eva Koudelková pořádá v úterý dne 29. 11. 2011
v 17,00 hod. v obřadní síni městyse Machov veřejné představení nové knihy „Čtení o
Českém koutku“. Na toto představení je zvána široká veřejnost, knihu bude možné zakoupit
na místě za zvýhodněnou cenu.

7. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 31. 10. 2011 bylo v Machově hlášeno
k trvalému pobytu celkem 1 097 obyvatel. V průběhu měsíce října: - se narodil 1 občánek
- zemřeli 2 občané. .

Poděkování: Rádi bychom tímto poděkovali za účast na pohřbu a projevenou soustrast
při ztrátě v naší rodině.

Rodina Šilpertova

Přechodné zastavení vydávání občanských průkazů a cestovních pasů
Městský úřad Náchod, odbor správní, upozorňuje všechny občany, kteří plánují v nejbližší době
výměnu občanských průkazů či cestovních pasů, že z důvodu odstávky systému bude možno požádat
o jejich vydání takto:
- o vydání občanského průkazu je možno požádat nejpozději do 30. 11. 2011 na matričním
úřadu, nebo do 14. 12. 2011 přímo na MěÚ v Náchodě;

o vydání cestovního pasu či zapsání údajů do tohoto dokladu je možné požádat nejpozději do
19. 12. na MěÚ v Náchodě.
Po ukončení odstávky systému bude možno o uvedené doklady zažádat od 1. ledna 2012, a to pouze
přímo na pracovišti Městského úřadu v Náchodě. Na matričních úřadech (i Machov) nebude možno
po 1.1.2012 žádat o vydání občanského průkazu.
-

Nabídka kalendářů 2012
Obce sdružené v DSO Policko nechaly pro příští rok vyrobit stolní kalendář pod názvem
„Putování časem na Policku“, který obsahuje spoustu kreslených obrázků Josefa Voříška ze
všech obcí DSO Policko, tedy i z Machova a okolí. Uvedený kalendář je možno prohlédnout
a také samozřejmě zakoupit i na Úřadu městyse Machov. Prodejní cena kalendáře byla
stanovena na 75,- Kč.
Ve velice omezeném množství máme na úřadu městyse k prodeji i velký nástěnný
kalendář s fotografiemi z Machova a okolí s názvem „Broumovský výběžek“. Fotografie do
kalendáře nafotil pan Jaromír Beran z Bezděkova, prodejní cena je 150,- Kč.

Společenská kronika
V měsíci listopadu 2011 oslavily významné životní jubileum dvě naše spoluobčanky:
- paní Miluše Doležalová z Machova.se dožila 80 let,
- paní Blanka Zítková z Machova se dožila 90 let.
Jménem zastupitelstva městyse i jménem všech spoluobčanů přejeme jubilantkám hlavně
hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
Dne 11. 11. 2011 se uskutečnil svatební obřad v oddací síni Úřadu městyse Machov. .
Do svazku manželského zde vstoupili snoubenci Jana Zbořilová a Ludvík Langr. Čerstvým
novomanželům přejeme hodně štěstí a spokojenosti na společné cestě životem.

Vítání občánků
V neděli 23. října 2011 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových občánků.
Členka zastupitelstva paní Ivana Doležalová se tohoto obřadu ujala s obvyklým citem
a důstojností. Společně s matrikářkou paní Ladou Krbovou slavnostně přivítaly mezi naše
spoluobčany tyto malé občánky:
- Šimona Bitnara z Machova,
- Kristýnu Jindrovou z Machova,
- Marka Dušánka z Machova,
- Adama Kubečka z Machova,
- Václava Strnada z Machova,
- Daniela Šplíchala z Nízké Srbské,
- Barboru Scholzovou z Nízké Srbské,
- Kateřinu Kubečkovou z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní základní školy.

8. Stomatologická pohotovost v prosinci
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci prosinci 2011 – vždy v době od
9,00 hod. do 11,00 hod.:
3. - 4. 12. MUDr. Houštěk, poliklinika Broumov, tel. 602 333 466
- 10. – 11. 12. MUDr. Neoral, ZS Police n. Met., tel. 491 541 654, 602 333 452

-

17. – 18. 12.
24. prosince
25. prosince
26. prosince
31.12. – 1.1.

MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police n. Met., tel. 602 304 594
MUDr. Blažek, ZS Police n. Met., tel. 491 543 844
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí, tel. 491 582 381
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n. Met., tel. 491 581 394, 602 333 460
Dent. Ogriščenko, VEBA Broumov – Olivětín, tel. 491 502 425

9. Zprávy z machovské školy
Pomalu se blíží Vánoce a s nimi i tradiční školní vánoční besídka. Dovolte nám
proto, abychom Vás pozvali na besídku nazvanou "Od adventu do Tří králů". Besídka
se uskuteční opět ve Sboru CČSH. Sejdeme se 15. 12. 2011 v 16.00 hodin a společně si
zazpíváme vánoční koledy.
Pro děti letos připravujeme ještě mikulášské setkání Na Městečku v Machově.
Zveme čerty a anděly na páteční setkání s Mikulášem. Sejdeme se 9. 12. 2011 v 16. 30
hodin na náměstí před školou a zkusíme vytvořit první machovský rekord. "Sčítací
komisaři" spočítají čerty a anděly, kteří v tento den Na Městečko dorazí. Každý čert i
anděl bude po zásluze odměněn. Všem hodným dětem možná Mikuláš nadělí nějakou tu
sladkost.
Než Vánoce zaklepou na dveře, musí žáci absolvovat ještě spoustu zkoušek, písemek,
testů a soutěží. Čeká je také malý dárek v podobě "ředitelského volna". Vánoční prázdniny
začnou v ZŠ a MŠ Machov již 22. 12. 2011. Hned po novém roce zase přijde zkoušení a
pololetní hodnocení.
I v letošním roce vítáme každou příležitost, kdy si žáci mohou porovnat svoje
vědomosti a schopnosti se žáky z okolních škol. - Žáci 5. ročníku už mají za sebou účast v
dopravní soutěži "Pohár starostů", kde skončili na velmi dobrém 2. místě. Poctivá příprava
pod vedením pana učitele Skály se určitě vyplatila. - V soutěži Co víš o česko-polském
pohraničí vybojovali žáci 2. stupně 3. a 6. místo. V této soutěži jde především o schopnost
komunikovat se svým polským spolusoutěžícím. Na to letos doplatila Klára. Přestože se celá
skupina velmi pečlivě připravovala pod vedením pana učitele Nawrata, nedokázala Klára
přesvědčit svoji spolusoutěžící o tom, že zná správnou odpověď. I to je dobrá zkušenost. Žáci 9. ročníku prošli začátkem listopadu SCIO testy a navštívili Veletrh středních škol. Už
brzy je čeká výběr střední školy. V rámci volby povolání a projektu "Z náměstí do lesa"
navštívili žáci 2. stupně již tři podniky našeho regionu. V říjnu si prohlédli špičkové vybavení
Střední polygrafické školy ve Velkém Poříčí. V listopadu zavítali na poloautomatizovanou
pilu v Meziměstí, kde si prohlédli nejmodernější a největší pilu Královéhradeckého kraje.
V tento den ještě zavítali do Lesní školky Broumov, vedoucí pan Thér je provedl celým
areálem. Ukázal jim výsev, přesazování a pěstování stromků, které po třech až pěti letech
starostlivé péče končí v lesích, na loukách, zahradách a v parcích našeho kraje. Začátkem
prosince navštíví děvčata a chlapci ještě unikátní papírnu v Dušnikách, kde si každý z nich
vyrobí ruční papír s vodoznakem. Všechny tyto exkurze mají žáci zdarma, protože jsou
náklady hrazeny z grantů. I žáci 1. stupně mají za sebou spoustu zajímavých akcí. V 1.
projektovém dnu prozkoumali místní lesy, zasadili několik stromů a hledali největší strom V
Kopečkách. Žáci 4. a 5. ročníku navštívili místní čistírnu odpadních vod a zabývali se úsporou
energií ve škole i doma. Koncem prosince pojedou "družinové děti" do ZOO Dvůr Králové,
kde si ozdobí svůj vánoční stromek. Všechny výše jmenované akce slouží k podpoře
probíraného učiva, k propojení teorie s praxí a ke zpestření výuky. Protože se opozdil přísun
peněz z MŠMT v projektu EU peníze školám, věříme, že knihovna bude dobudována v
druhém pololetí letošního školního roku.

Naším mottem je letos heslo "Ve zdravém těle zdravý duch".V současné době proto probíhají
v jednotlivých ročnících testy zdatnosti. Žáci mají možnost porovnat svoji "fyzičku" na
začátku a na konci roku. Smyslem celé akce je přivést žáky ke sportu, protože všichni víme,
jak je sport pro vývoj dítěte důležitý. Po celý rok se zaměříme i na osvětu v této oblasti.
Usilujeme tím o snížení absence, způsobené drobným virovým onemocněním a malou
odolností dětí.
Ani využívání volného času žáků není učitelům lhostejné. Víme, jak nebezpečné jsou
pro ně hodiny prosezené u počítače či televize. V letošním roce se nám podařilo navázat
spolupráci s Domem dětí a mládeže DOMINO v Hronově a díky tomu můžeme žákům
nabídnout několik dalších kroužků. V naší škole pracují letos pod hlavičkou Domina dva
kroužky. Kroužek anglického jazyka pro nejmenší vede slečna Jana Doležalová a děti se
scházejí každý čtvrtek. Počítali jsme s více skupinami, bohužel se přihlásilo málo starších
žáků. - Pan učitel Skála vede přírodovědný kroužek, který navštěvují také pouze žáci 1.
stupně. Každý pátek prožívají krásná dobrodružství v místní přírodě.
V pondělí a v úterý praská družina ve švech, protože je kroužek dovedných rukou.
Ten je financován z prostředků školy, stejně tak jako pěvecký kroužek vedený panem
učitelem Skálou. Pro malý zájem ztroskotal hned v začátcích kroužek florbalu. V rámci
projektu "Z náměstí do lesa" pracují starší žáci v kroužku "Mladý historik". Společně s paní
B. Plnou připravují podklady pro právě vznikající brožuru o naučné stezce.
V lednu čeká předškoláky zápis do 1. třídy. Letos obzvlášť záleží na každém malém
žáčkovi. Už nemůžeme spoléhat na to, že se rodičům jednoduše přikáže, kam jejich dítě poslat
do školy. O děti se vede boj jak ve městech, tak i na vesnicích.V červnu opustí ZŠ 14 žáků
9. ročníku. Do první třídy má podle předpokladu nastoupit pouze sedm žáků. Pevně věříme,
že všichni rodiče dají své dítě do naší školy. Nejenže tím zajistí svému dítěti kvalitní a klidný
start na cestě za vzděláním, ale zároveň pomohou překlenout nelehké období místní školy.
Doufáme, že škola toto období překoná a "měšťanka" v Machově přežije. "Milí rodiče,
nekupujte zajíce v pytli", navštivte školu a přesvědčte se o kvalitě poskytovaného vzdělávání.
Závěrem nám dovolte popřát Vám všem klidné Vánoce a poděkovat Vám za
celoroční spolupráci. Děkujeme i za to, že na nás myslíte při sběru starého papíru. Letos jsme
sebrali 2000 kg. Pokud máte doma papír kde skladovat, budeme velice rádi, když nám jej na
jaře opět donesete ke sboru.
Klidné Vánoce a šťastný nový rok 2012 Vám přejí pracovníci a žáci ZŠ a MŠ Machov

10. Novinky a postřehy ke sběru tříděných odpadů v Machově
Sběr elektrospotřebičů.
V odběrném místě v nákupním středisku v Machově lze odevzdat veškeré
elektrospotřebiče, elektrozařízení a elektronářadí včetně baterií, monočlánků, nerozbitých
zářivek, sodíkových výbojek, úsporných žárovek a elektrohraček a to v průběhu celého roku.
Nečekejte proto na mobilní svoz nebezpečného odpadu, ale přineste (přivezte) elektroodpad
do sběrného místa. Po předchozím kontaktování pracovníka úřadu městyse jej od Vás
převezmeme ve skladu Nákupního střediska v Machově (vchod vzadu z rampy) po celý rok
každý týden ve dnech pondělí od 8°° do 17°°hod. a úterý až čtvrtek od 8°° do 14°°hod.
Kontejner na drobný elektrodpad byl přemístěn na sběrné místo tříděného odpadu do Bělého
(u bývalé váhy). Objemnější elektroodpad, který „neprojde“ do kontejneru, prosím odvezte
do sběrného místa v Machově.

Sběr (bílého) skla.
V průběhu listopadu byly na některých sběrných místech (v Nízké Srbské pod
Cvikýřovými, v Machově u Lokvencových, v M.Lhotě a v Bělém) umístěny nové kontejnery
pro sběr bílého skla, které nám byly zapůjčeny firmou EKO-KOM, a.s.. Jedná se o kontejnery
o objemu 1500 l bílé barvy, do kterých by mělo být ukládáno pouze bílé sklo (sklenice, bílé
láhve). Další kontejner na bílé sklo byl již dříve umístěn na sběrném místě za nákupním
střediskem.
Prosíme Vás, abyste do kontejnerů na sklo umisťovali pouze odpad, který je uveden
na samolepkách umístěných na kontejnerech.
Upozorňujeme, že do bílého skla nepatří tabulové sklo, tj. sklo z okenních výplní, jedná
se o barevné sklo. Drátové sklo, lepené sklo + autoskla, zrcadla, žárovky aj. již obsahují
příměsi, které z nich nelze odstranit a pro recyklaci skla se již nehodí. Ty bohužel i nadále
skončí na skládce, takže je odhazujte do své popelnice. To platí i o keramice a porcelánu –
nejedná se o sklo.
Sběr papíru.
Stále prosíme, abyste do kontejnerů neodkládali celé prázdné krabice. I jedna nesložená
nebo nesešlapaná krabice dokáže kontejner zaplnit a ostatním nezbývá nic jiného než odložit
papír vedle kontejneru a ponechat ho na dešti. Takže, znovu Vás žádáme, krabice před
uložením do kontejnerů nejprve rozložte, popř. sešlapejte. Děkujeme.
M.Kryl

11. Vykrádání chat – upozornění Policie ČR
V současné době dochází v naší obci, ale i okolních obcích, ke zvýšenému nárůstu
vloupání do chat a opuštěných chalup. Přestože na objasnění již Policie ČR intenzivně
pracuje, do současné doby se nepodařilo pachatele dopadnout. Žádáme proto občany, aby si
více všímali okolí a napomohli tak k dopadení pachatele, který znepříjemňuje život místním
majitelům chat a chalup. Pokud by jste zjistili přítomnost podezřelých osob, ihned volejte v
jakoukoliv denní i noční hodinu na linku 158, kdy Policie ČR podnikne okamžité kroky
k dopadení možného pachatele.
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