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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v pondělí 8. listopadu se v obřadní síni Úřadu městyse Machov uskutečnilo ustavující
zasedání zastupitelstva městyse zvoleného v komunálních volbách 15.-16. října tohoto roku.
Na něm bylo zvoleno nové vedení městyse na další čtyři roky. Zastupitelé nejprve složili slib
a poté následovaly všechny povinné procedury spojené s volbou všech orgánů městyse. Volby
do jednotlivých funkcí a orgánů dopadly následovně:
- starostou byl zvolen ing. Jiří Krtička,
- místostarostou byl zvolen pan Ivo Šulc,
- předsedkyní finančního výboru byla zvolena paní Ivana Doležalová, členy tohoto
výboru paní Petra Hofmanová a ing. Vladislav Plný,
- předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Oldřich Rücker, členy tohoto výboru
pan Jan Gross a paní Dagmar Havelková,
- předsedou stavební komise byl zvolen ing. Tomáš Notek, členy této komise pan Josef
Flousek a ing. Miroslav Kryl.
Nové orgány městyse začaly sice fungovat až dnem 8. 11., bez ohledu na to ale
pokračovala různá jednání starosty a řešila se řada problémů v obci. Za zmínku určitě stojí
následující:
- koncem října podal demisi na svoji funkci velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů
městyse Machov pan Jan Ducháč. Po jednáních s jednotlivými SDH v obci byl na tuto
funkci navržen jediný kandidát – pan Jiří Dostál z SDH Nízká Srbská. Tento návrh
jsem respektoval a dne 15. listopadu 2010 jsem ho jmenoval novým velitelem
jednotky SDH městyse Machov.
- začátkem listopadu jsme získali dotaci na vybavení jednotky SDH ve výši 13.455,- Kč
- další dotací, kterou se podařilo pro městyse získat, je částka 250 tis. Kč od
Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení
na projekt „Dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a
v Machovské Lhotě“.
- v tomto měsíci jsem zpracoval další žádosti o dotace z Programu obnovy venkova pro
rok 2011 – byla odeslána žádost o dotaci na úhradu úroků z úvěru v souvislosti
s výstavbou ČOV v Machově a dále žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného
osvětlení v celé obci (investice cca 650 tis. Kč).
- v rámci dobrovolného svazku obcí Policko jsme se pak podíleli na zpracování žádosti
o dotaci na opravu a rekonstrukci některých historických křížků v obci – rádi bychom
opravili sochu sv. Jana Nepomuského v Bělém, kříž u Machovské studny (cesta
k Řeřišnému), kříž na Machovském kříži a kříž u silnice nad Horou v Bělém. Celkové
náklady na rekonstrukci byly vyčísleny v částce cca 100 tis. Kč.
- koncem října proběhlo jednání s majitelem toku Třeslice v Bělém – Lesy ČR – a
podařilo se projednat vyčištění toku Třeslice v zastavěné části obce Bělý. Uvedený
záměr byl zahrnut do plánu údržby Lesů ČR pro rok 2011.
- dne 7. listopadu se v Obecním domě uskutečnilo velice zdařilé divadelní představení
meziměststkých ochotníků „Postel pro anděla“. Myslím, že nikdo z přítomných 115
diváků se opravdu nenudil a ohlasy na toto představení jsou opravdu dobré.
V souvislosti s tím bych chtěl upozornit, že na jaro připravujeme další divadelní
představení, tentokrát divadelníků z Police s jejich novou komedií „Ptačí klec“.
- v pátek 19. listopadu se u ČOV Machov uskutečnila ukázka práce menšího
štěpkovače, který bude zakoupen z prostředků DSO Lesy Policka a bude sloužit všem
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zájemcům – občanům členských obcí DSO. Zároveň byl pořízen velký štěpkovač za
cca 500 tis. Kč, který je schopen zpracovat dřevní hmotu až o průměru 19 cm. Ten byl
rovněž pořízen z prostředků DSO s využitím dotace od SZIF a bude využíván zejména
při práci v obecních lesích a při likvidaci většího množství větví v obcích DSO.
ve spolupráci se starostkou Police n. Met. p. Seidlmanovou a se starosty dalších
okolních obcí pokračuje snaha o zachování Jednotky intenzivní péče při neurologii
v náchodské nemocnici. Nikdo z nás nechápe rozhodnutí kraje zrušit akutní ošetření
případů mozkové mrtvice v Náchodě a tyto případy vozit až do Hradce Králové.
Věřím, že společným úsilím se podaří toto nesmyslné rozhodnutí zvrátit.
dne 15. listopadu proběhl na úřadu městyse dílčí audit hospodaření za rok 2010.
Kontrolu provedly auditorky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a s radostí
můžu konstatovat, že nám nebyly zjištěny žádné zásadnější nedostatky. Úplný audit za
rok 2010 bude dokončen v březnu příštího roku.
po téměř ročním úsilí a jednáních s Parkem Narodowym Gór Stolowych se podařilo
dojednat možnost vyznačení nové turistické trasy z Machovské Lhoty do obce
Pasterka. Překročení státní hranice touto turistickou trasou nakonec odsouhlasila i
vědecká rada parku ve Varšavě a nic teď už nebrání vyznačení této trasy, která bude
začínat ve Lhotě před hospodou „U Lidmanů“ a povede po lesní cestě tzv.
Nemejtovou cestou až na louky nad Pasterkovem, kde se napojí na polskou zelenou
turistickou značku vedoucí z Nouzína do Pasterkova.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 10. 2010 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 116 obyvatel.V průběhu října 2010 - se odhlásilo: 5 občanů
- se přihlásil 1 občan
- narodil se
1 občánek.

Přerušení dodávky elektřiny v Machově dne 6. 12. 2010
ČEZ Distribuce a.s. Děčín oznamuje všem občanům, že dne 6. prosince 2010 bude přerušena
dodávka elektřiny v Machově, Nízké Srbské, Machovské Lhotě, Bělém a Řeřišném. K přerušení
dodávky dojde v době od 7,30 hod. do 15,30 hod. Bližší informace je možno získat na poruchové lince
840 850 860.

Vítání občánků
V neděli 7. listopadu 2010 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:
- Hedviku Straubeovou z Machovské Lhoty,
- Vítka Rückera z Machovské Lhoty,
- Viléma Koláčného z Machova,
- Michala Obršála z Machova,
- Antonína Tauce z Machova,
- Barboru Šrůtkovou z Nízké Srbské,
- Patrika Ducháče z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské školy.

Nástěnný kalendář „Broumovský výběžek 2011“
Upozorňujeme všechny zájemce, že již je na Úřadu městyse Machov v prodeji omezené množství
nástěnného kalendáře „Broumovský výběžek 2011“ s fotografiemi pana Jaromíra Berana z Bezděkova
(rovněž z Machova a okolí). Prodejní cena kalendáře je 150,- Kč.
Také stolní kalendář „Policko 2011“ je stále ještě možné zakoupit na úřadu městyse za 70,- Kč.

3. Výměna řidičských průkazů
Upozorňujeme všechny držitele řidičských průkazů vydaných v období od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2000 na povinnost jejich výměny nejpozději do 31. prosince 2010.
Uvedená výměna ŘP je bezplatná. Žadatel musí předložit: platný doklad totožnosti (občanský
průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm a ŘP, kterému končí platnost.
Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 20 dnů.
Úřední hodiny odboru dopravy MěÚ v Náchodě (vedle polikliniky – ul. B. Němcové)
jsou Po a ST 8,00 – 17,00 hod., ÚT a ČT 8,00 – 14,00 hod.. Telefon 491 405 178.
Více informací na www.mdcr.cz.

4. Povinné kontroly komínů od r. 2011
Od příštího roku bude muset každý komín projít aspoň jednou ročně povinnou kontrolou.
Za prohlídku komína se bude platit poplatek od 300,- Kč. Nařizuje to nový předpis o požární
bezpečnosti. Zkontrolovat komín a vypsat revizní zprávu může jen kominík se živnostenským
listem. Pokud si provozovatel komína kontrolu nezajistí, může dostat pokutu až 25 tis. Kč.
Platí to však až v případě, že od špatně udržovaného komína začne hořet. Čištění komína, do
kterého je zaústěno topidlo na dřevo či uhlí, může být prováděno i svépomocí, povinná
kontrola jednou ročně je však i zde nutná.
V našem okolí je možné objednat kominické služby na těchto kontaktech:
Police nad Metují: Matěj Brát, Na Babí 279, Police, tel. 608 552 136
Jiří Fulka, Ladhujská 43, Police, tel. 731 176 850
Broumov: Jan Martínek, U Vodojemu 82, Broumov, tel. 775 978 022,
Václav Netík, Rožmitál 35, Broumov, tel. 721 580 934
Náchod: Kominictví Habr, Svobody 1071, Náchod, tel. 491 428 364, 604 239 796.
Kominíků může být po novém roce nedostatek a toho můžou využít různí „podnikavci“,
kteří budou nabízet kominické služby, aniž by měli na tuto činnost oprávnění. Požadujte proto
po kominíkovi, aby Vám ukázal příslušné oprávnění. Po provedené prohlídce komína Vám
musí vystavit zprávu o kontrole v souladu s nařízením vlády č. 91/2010 Sb. Zprávu vždy musí
vyhotovit dvojmo, jedna zůstane jemu, jedna provozovateli komína.

5. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 2.12. – Schola Gregoriana Pragensis – adventní koncert v Kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Polici n. Met. – od 18 hod.
2.12. – Austrálie – křížem krážem: live-diashow Leoše Šimánka – Jiráskovo
divadlo Hronov od 19 hod.
3.12. – Fleret a Jarmila Šuláková – koncert v Teplicích n. Met. od 19 hod.
4., 12. a 18.12. – Vánoční trhy na náměstí v Polici n. Met.

7.12. – Habermannův mlýn – drama ČR – kino Police v 19 hod.
11.12. – Vánoční koncert – Big band Hronov – Jiráskovo divadlo Hronov 19 hod.
14.12. – Bastardi – film ČR s delegací tvůrců – kino Police v 19 hod.
15.12. – Vánoční besídka ZŠ a MŠ Machov – Obecní dům v 16 hod.
16.12. – Vánoční koncert orchestru V. Hybše – Kolárovo divadlo v Polici n. Met.
17.12. – Musica per Fiatti – vánoční koncert v Husově sboru v Machově, 16 hod.
24.12. – Štědrovečerní vytrubování – před Úřadem městyse Machov v 15 hod.
Divadelní soubor NE.DIV.SE pod záštitou DDM Ulity Broumov
si vás dovoluje pozvat na vánoční divadelní představení

EJ, RADOST VELKOU ZVĚSTUJEME VÁM!
Přijďte se vánočně naladit a za zpěvu známých českých koled vyslechnout příběh o narození
Ježíše Krista. Ve středu 22. prosince 2010 v 17:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Polici nad Metují.

6. Upozornění FÚ Náchod (daňové složenky)
Upozorňujeme poplatníky, že k 31.12.2010 končí platnost „daňové složenky“ (poštovní
poukázka bez povinnosti hradit manipulační poplatek). Od 2. 1. 2011 již nebude Česká pošta
na svých pobočkách přijímat platby provedené prostřednictvím této daňové složenky!
I nadále je možné využívat k úhradě daňových povinností standardní službu České pošty –
Poštovní poukázka A (služba zpoplatněná manipulačním poplatkem dle ceníku České pošty).
Finanční úřad v Náchodě

7. Výzva podnikatelům
Vážení podnikatelé,
na začátku roku 2011 bude zahájen příjem žádostí o dotaci Evropské unie z programu
Rozvoje venkova. Dotace podporuje rozvoj stávajících, ale i nově vzniklých firem.
Programovací období EU by mělo skončit v roce 2013, ale prostředky na tuto dobu budou
pravděpodobně v roce 2011 vyčerpány. Máme za to, že příští rok bude na vypsané období
rokem posledním, kdy bude možno žádat o dotaci.
O co můžete žádat i Vy:
- 60% z 10 000 000,- uznatelných nákladů bez finanční
historie a doložení finanční způsobilosti.
Základní podmínky:
- mikropodnik do 10 zaměstnanců / i pro fyzické osoby, které sami podnikají/
- investice do provozovny v obci do 2000 obyvatel s vlastním zastupitelstvem
Příklady podporovaných činností:
truhlářství, tesařství, keramika, kovářství, kovoobrábění, sklářská výroba, plastikářská výroba,
zednické práce, zámečnictví, oprava strojů a zařízení, autoservis, pneuservis, lakýrnictví,
klempířství, potravinářství, nápoje, krmiva, zpracování nerostných surovin, velkoobchod,
praní, čištění, kadeřnické a kosmetické služby, pohřebnictví, činnosti pro osobní a fyzickou
pohodu a ostatní osobní služby
Příklady podnikatelských záměrů:
rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a
rozvoj existujících mikropodniků (stavební materiál, stavební práce) ; úprava povrchu v
areálu podnikatelské provozovny (např. odstavná stání, úprava povrchů pro skladové

hospodářství); připojení k technické infrastruktuře; nákup strojů, výrobních zařízení a
technologie sloužící k zakládání a rozvoji mikropodniků; nákup vybavení provozovny pro
podnikatelskou činnost (základní nábytek); pořízení výpočetní techniky, aj.
Jsme pro Vás připraveni zajistit:
- vyhledání a ušití dotačního titulu ,, na míru ´´,
- zpracování žádosti o dotaci se všemi přílohami,
- výběrové řízení,
- monitoring udržitelnosti dotace po stanovenou dobu.
Kontaktní formulář a bližší podmínky k žádosti o dotaci najdete na našich webových
stránkách.
Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání.

Kontakt: František Winter Mobilní tel.: 608 / 885 145 E-mail: dotace@lit.cz,
www.wintereuropeconsulting.cz

8. Vytřiďte pět PET lahví a je z toho tričko
Průměrná česká domácnost vytřídí za rok přibližně 20 kilogramů plastů. Vytříděné plasty
obvykle odnáší do žlutého kontejneru, který je od domu vzdálen průměrných 113 metrů. Z
kontejneru jsou plasty odváženy na dotřiďovací linku, kde se ručně třídí na jednotlivé druhy a
zbavují nečistot. Vytříděné plasty jsou lisovány do balíků nebo drceny do přepravních vaků a
odváženy k další recyklaci.
Dotříděný plastový odpad se poté upravuje drcením a mletím, fólie se perou a spékají do granulí.
Z granulí se připraví směs, která se roztaví, vtlačuje se do kovových forem různých tvarů a velikostí.
Výrobky z recyklovaných směsných plastů jsou mimořádně odolné proti povětrnostním vlivům nevadí jim déšť, sníh ani vítr. Mají dobré mechanické vlastnosti – nenasáknou vodou a jsou odolné
proti poškození.
Tyto výrobky mají uplatnění nejen v průmyslu, zemědělství, ale i v životě běžných lidí. Na
zahradě můžete využít například lavičky a další zahradní nábytek. Ze směsi plastů se také vyrábí
zatravňovací dlažba, záhonové chodníky či nášlapy, obrubníky, ale také plotové latě, sloupky,
odvodňovací žlaby desky nebo prkna. Doma oceníte květináče nebo odpadkové koše. Pokud bydlíte
poblíž silnice či železnice, pomohou vám protihlukové stěny z recyklovaného plastu.

„Recyklací plastových odpadů se vrací do surovinového oběhu materiály, které jsou
z neobnovitelných přírodních zdrojů, a které by jinak končily na skládkách. Dotřiďovací linky
v ČR denně dotřídí téměř 250 tun plastů, které lidé vytřídili do barevných kontejnerů. To je
množství, které postačuje například k výrobě sedmi kilometrů plotu z recyklovaného
materiálu,“ uvedl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, zabývající se
tříděním a recyklací odpadu. Plastové lahve neboli PET lahve se zpracovávají samostatně. Na
třídící lince se oddělují barevné od čirých, dalším krokem je drcení, mytí, sušení a tepelná
granulace. Takto připravené granule dokážou plně nahradit primární suroviny. Recyklát
z PET lahví se používá například k výrobě triček a výplní bund nebo spacáků. Na jedno tričko
je potřeba pět dvoulitrových PET lahví, na výrobu spacího pytle 35 dvoulitrových lahví a na
1m2 koberce dokonce 60. „Výrobky z recyklovaných materiálů nás obklopují téměř všude, staly se
každodenní součástí našeho života. Díky takovým výrobkům se lidé mohou přesvědčit, že třídit odpad
má smysl,“ řekl Jan Tippner, radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast životního prostředí
a zemědělství.
Třiďte odpad a dejte mu šanci k dalšímu využití. 113 metrů ke kontejnerům na tříděný odpad
zvládnete ujít za 2 minuty, a výsledky za to stojí.
Další informace o třídění najdete na www.cistykraj.cz a www.jaktridit.cz.
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.Tel.: 721 562 554, E-mail: pesek@ekokom.cz

9. Dobročinný fond pro pozůstalé v Polici informuje
Dobročinný fond pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí, který se skládá z 24 úseků,
čítá na tisíc členů. Funguje již 87 let. Původně vznikl jako dobročinný fond pro pozůstalé po
členech hasičských sborů se sídlem v Polici v působnosti hasičské župy Metuj, to zn. všechny
obce Policka. Postupně se přidaly sbory také z Hronova, Velkého Dřevíče a Vrchovin.
Hlavním účelem vzniku byla solidární finanční výpomoc v případě úmrtí člena. Situace
normálních lidí, zvláště ta ekonomická, byla velice složitá a těžká, proto každá finanční
pomoc přišla vhod. Lidé si uvědomovali, že jedině touto cestou mohou alespoň částečně
zmírnit těžkou situaci, která pro pozůstalé nastala. Toto platí i pro dnešní dobu, kdy náklady
na vše, co je spojeno s vypravením pohřbu, stále stoupají.
V dnešní době členský příspěvěk jednou za rok činí 40,- Kč. Na zemřelého člena
vybíráme od každého 5,- Kč a pozůstalým se vyplácí příspěvek 5.000,- Kč na pohřeb našeho
člena. V dnešní době již od státu žádný příspěvek nedostanete. Proto zveme nové členy do
našeho fondu.
Během roku pořádáme i různé kulturní akce, jako jsou výlety, Mikulášská apod., kde se
naši členové mají možnost pobavit. Tyto akce jsou mezi seniory velice oblíbené.
Mít doma peníze uchystané na pohřeb není v dnešní době moc rozumné. Právě proto
zveme nové členy mezi nás. Uvažujte, promyslete, propočítejte. Určitě se Vám to vyplatí. A
nikdo neví dne ani hodiny a pozůstalí toto Vaše jednání jistě ocení.
Za výbor DFPP – Helena Šrůtková

10. Krátce z BKL Machov
V září pořádal BKL Machov Český pohár ve skoku a severské kombinaci žaček a žáků.
Závody se konaly na třech můstcích a zúčastnilo se jich 71 závodníků z celé ČR. Poprvé i z
dalekého Třince. Celé pěkné atmosféře vévodilo krásné počasí a skvělé výkony nejmenších
adeptů.
V říjnu vše směřovalo k tradičnímu Borskému krosu a k obavám, aby se neopakoval
minulý rok, kdy napadlo 30 cm sněhu. Tentokrát nám počasí přálo a v závodě startovalo
rekordních 192 závodníků. Potěšitelné je, že jich bylo 36 z Machova.
V současné době finišujeme s přípravou tratí na novou zimní sezónu a s úpravou rolby.
Tažný "manžestr" rozšiřujeme tak, aby vznikla vedle stopy na klasiku i dostatečná šíře pro
bruslení.
V příštím zpravodaji Vás budeme informovat o plánu akcích BKL v sezóně 2011
St. Jirásek – BKL Machov

11. Oznámení VaK a.s. Náchod – změna ceny vodného
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a .s. projednalo kalkulaci
cen vodného a stočného na rok 2011 a vyhlašuje od 1. 1. 2011 tyto ceny:
Vodné a stočné
bez DPH
s 10% DPH
Vodné
27,34 Kč/m3
30,07 Kč/m3
3
Stočné
27,17 Kč/m
29,89 Kč/m3
3
Stočné bez ČOV
7,74 Kč/m
8,52 Kč/m3
3
Vodné a stočné
54,50 Kč/m
59,95 Kč/m3

Proti cenám roku 2010 dochází k navýšení vodného o 5,56%, stočného o 5,32% a u vodného
se stočným činí zvýšení 5,42%. Vývoj cen vodného a stočného vychází z dlouhodobé koncepce
společnosti Vodovody a kanalizace Náchod tak, aby byl zachován rozvoj společnosti a byly postupně
vytvářeny zdroje pro naplnění plánu obnovy infrastrukturního majetku. Společnost uplatňuje
jednotnou cenu vodného a stočného pro celou oblast mimo vody předané jiným provozovatelů a
navýšení ceny vodného a stočného je shodné u kategorie domácností i u ostatních odběratelů. U
průměrné rodiny, která má roční spotřebu cca 100 m3 bude znamenat zvýšení ceny vodného a
stočného 26,- Kč za měsíc.
Rozhodujícími faktory pro zvýšení ceny vodného a stočného byly růsty nákladových položek,
jako cena elektrické energie o 13% a vyšší potřeba prostředků na opravy a rekonstrukcí vodárenské a
kanalizační sítě. Další významnou nákladovou položkou jsou prostředky určené k rekonstrukci ČOV
v Náchodě, kde je počítáno s tím, že v roce 2011 bude investováno 104,5 mil. Kč včetně dotací.
Dalším faktorem, který významně působí na cenu vodného a stočného, je vývoj odběru pitných vod a
odvádění a čištění odpadních vod. U dodávek pitné vody je pokles způsoben především dopadem
hospodářské krize, kdy řada firem výrazně omezuje své aktivity a tím odebírají podstatně méně vody.
Výrazný pokles je především u dodávek vody Královéhradecké provozní společnosti, kde dochází
k poklesu odběrů o 29%. Takto významný propad odběrů znamená, že fixní náklady společnosti se
rozpočítávají na menší počet fakturovaného množství vody a tím roste cena vodného. U stočného
dochází ke snížení objemu fakturovaných odpadních vod o 4,3%.
Cena vodného a stočného pro odběratele Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s. bude stále patřit
k nižším oproti celorepublikovému průměru. V roce 2010 byla průměrná cena vodného a stočného ve
výši 68,78 Kč za m3 a po očekávaném zvýšení se může pohybovat okolo 71,- Kč za m3, přičemž naše
cena bude stále o 11,- Kč nižší než je průměr.
Cenová kalkulace a informace o cenách jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a .s. – www.vakna.cz

Jak jistě většina občanů Machova ví, zatím se v našem městysu nevybíral poplatek za
stočné. Je však nutno si uvědomit, že náklady na provoz ČOV a běžnou údržbu kanalizace
neustále rostou. Zákon nám navíc nyní ukládá vytvářet finanční rezervu na investice
v souvislosti s rekonstrukcí a opravami ČOV a kanalizace, což už nelze řešit stávajícím
způsobem, kdy veškeré tyto výdaje hradil městys ze svého rozpočtu z běžných výdajů.
Zastupitelstvo městyse proto začalo přípravné práce na vytvoření systému platby stočného
v Machově, přičemž snahou bude jednak vyhovět požadavkům příslušných zákonů a na druhé
straně zatížit domácnosti tímto poplatkem v co nejmenší míře. O vývoji této problematiky
budeme průběžně informovat na stránkách Zpravodaje, či na veřejných zasedáních
zastupitelstva.

12. Zprávy ze ZŠ a MŠ Machov
Vážení přátelé,
srdečně Vás všechny zveme na vánoční besídku nazvanou „Vánoce pro Adélku“. Besídka se uskuteční
15.12. 2010 od 16.00 hodin v sále Obecního domu v Machově. Žáci si letos připravili několik krátkých
divadelních her a pásmo vánočních písní a básní. Budou zpívat, recitovat a hrát nejen pro Vás, ale hlavně pro
svoji spolužačku Adélku Kubečkovou, která leží na hematoonkologickém oddělení fakultní nemocnice
v Hradci Králové. Za získané peníze zakoupíme Adélce vánoční dárek. Přijďte zhlédnout divadelní představení
v podání žáků školy, přijďte a zaposlouchejte se do známých i méně známých vánočních písní a básní.
Srdečně zvou a předem děkují nejen za účast žáci ZŠ a MŠ Machov
Od začátku školního roku uběhly již tři měsíce. Všichni žáci mají za sebou první čtvrtletní hodnocení. Deset
našich prvňáčků, kteří ve škole teprve začínají, se také velice snažilo a za jejich jedničkami je spousta práce
nejen jich samotných, ale i jejich rodičů, bez kterých by to v první třídě opravdu nešlo. Žáci 9. ročníku, kteří jsou
naopak již jednou nohou ze školy venku, si dokonce nanečisto vyzkoušeli přijímací zkoušky, které je možná na
jaře čekají. V minulém týdnu se zapojili do celostního testování SCIO. Výsledky odpovídaly možnostem,
schopnostem a snaze jednotlivých žáků. Většina však napsala testy z českého jazyka, matematiky, anglického

jazyka a všeobecných studijních předpokladů v pásmu lepšího průměru. Zdatně si v v testech vedl Martin
Kujínek. V českém jazyku patří dokonce mezi nejlepší v republice. Výborně dopadl i v matematice stejně jako
Pavlína Divišová. Obecné studijní předpoklady zvládli nejlépe společně s Martinem i Marek Máslo ze Suchého
Dolu , Patrik Kupeček a Daniel Kubeček. V angličtině nejlépe „zabodovali“ Patrik Kubeček, Tomáš Krtička a
Vojta Danihelka. Všem úspěšným žákům blahopřejeme.
Přestože většina soutěží proběhne teprve na jaře, několik úspěchů máme za sebou už na podzim . Žáci 5.
ročníku si velmi dobře vedli v dopravní soutěži „Pohár starostů“, která se konala koncem září na dopravním
hřišti v Bělovsi. Ani v soutěži „Co víš o česko-polském pohraničí“ naši žáci nezklamali. V prvním vyřazovacím
kole, které se konalo v Machově, se na 1. místě umístil Martin Kujínek z 9. třídy. Výborně si žáci vedli i
v mezinárodním kole v polské Nové Rudě. Tam obhájil loňské prvenství David Špaček, výborný žák 8. třídy,
který k nám dojíždí ze Suchého Dolu. V současné době se připravuje na okresní kolo soutěže v anglickém
jazyku. Na žáky čekají během školního roku další okresní soutěže, např. v zeměpisu, dějepisu, matematice,
přírodopisu a zpěvu, v nich si mohou změřit svoje síly s vrstevníky z ostatních škol.
V rámci projektu „Volba povolání“ žáci 2. stupně navštívili sklárny v Jablonci nad Nisou a v Janově nad
Nisou. Zájezd do Jablonce měli žáci zdarma, protože celý projekt financuje Krajská hospodářská komora
v Hradci Králové. Žáci se touto cestou seznamují s různými druhy povolání a získaných poznatků následně
využívají při výběru středních škol a učebních oborů. V lednu je čeká exkurze do jaderné elektrárny
v Dukovanech.
Žáci 1. stupně mají za sebou návštěvu knihovny v Polici nad Metují, návštěvu náchodského zámku, kde
si prohlédli zámecké komnaty ve vánočním hávu a čtyřicet betlémů. Začátkem prosince navštíví polické divadlo
a zhlédnou divadelní představení hradeckého Draka.
Naplno se rozběhly i kroužky, ve kterých si žáci prohlubují své znalosti a dovednosti. V kroužku angličtiny
procvičují probranou látku, opakují slovíčka a snaží se komunikovat.
Ani letos jsme nezapomněli na šikovné děti, které rády vyrábějí a kutí. Scházejí se každý týden odpoledne
v družině a vždy si domů odnášejí zajímavý výrobek. Kroužek přírodovědců se chystá na své první výpravy do
přírody. Letos jsme v rámci projektu „ Z náměstí ke starým jabloním“ otevřeli kroužek mladých sadařů. Děti se
příliš nehrnou, ale i těch sedm statečných má o zábavu postaráno. Během roku společně prozkoumáme zdejší
staré zahrady, navštívíme šlechtitelský ústav v Holovousech, podíváme se do sadů v Dolanech, naučíme se
ošetřovat ovocné stromy a na jaře si každý z nich vysadí první ovocný stromek. Na tyto aktivity získala škola
v grantovém řízení 50 000 Kč. Netrpělivě také čekáme na částku 600 tisíc korun, kterou škola získala
v projektu UE peníze školám od MŠMT. Z těchto prostředků budeme financovat novou školní knihovnu, nákup
nových počítačů a modernizaci výuky většiny předmětů.
Než se nadějeme, budou tu opět Vánoce. Děti se těší na vytoužené dárky a na zasloužený odpočinek o
vánočních prázdninách. Hned po Novém roce na ně opět čeká spousta práce a pololetní vysvědčení. Na
předškoláky čeká zápis do první třídy. Přechod z mateřské školy do školy základní není pro machovské dětí
žádným velkým problémem, protože se navzájem dobře známe, navštěvujeme se a každý den se potkáváme.
Klidné rodinné prostředí působí na žáky velice kladně. Ve škole nemáme v současné době žádné problémy
s agresí a šikanou žáků, s intolerancí, se záškoláctvím ani s užíváním návykových látek.
Na závěr mi dovolte popřát trochu předčasně Vám všem klidné vánoční svátky a pevné zdraví v roce 2011.
Klidné Vánoce přeji všem žákům i učitelům, kterým zároveň děkuji za jejich každodenní svědomitou, ale
nelehkou práci.
Mgr. Helena Martincová

13. Farní úřad CČSH informuje
POSELSTVÍ VÁNOČNÍ HVĚZDY - balíčky pro lidi, jejichž domovy zasáhla povodeň.
Vážení přátelé, v srpnu jsme se snažili pomáhat lidem zasaženým povodní v Hrádku nad
Nisou a okolí. Konkrétní pomoc přímo po povodních byla velice potřebná, ale myslím, že je
důležité postiženým dát najevo, že na ně myslíme stále. Blíží se čas adventu a vánoc, doba
přípravy dárků. Luterská církev v Zittau a okolí připraví vánoční balíčky pro děti
z postižených oblastí. Obracím se na vás s prosbou - připravme balíčky pro dospělé - ukažme
lidem v zasažených oblastech, že na ně myslíme, že nám jejich osud není lhostejný. Balíčky
by měly být přibližně stejné, a to v hodnotě cca 250,-Kč. V balíčku by mohlo být například:
čaj, káva, vánoční dobroty, vánoční dekorace nebo svíčka. Můžete připojit i pozdrav. Vánoční
balíčky můžete přinést do Husova sboru CČSH v Hronově, Padolí 240. Děkuji vám všem,
kteří jste již pomohli, nebo pomůžete i touto formou.

Vánoční koncert se uskuteční v Husově sboru v Machově v pátek 17. 12. 2010. Vystoupí
Musica per Fiatti. Začátek v 16 hod. Srdečně zveme všechny občany.
Bohoslužby v Husově sboru jsou pravidelně každou neděli v 10 hod. Vánoce: na Štědrý
den 24. 12. od 21 hod., na Hod Boží vánoční 25. 12. v 10 hod. a 26. 12. na Štěpána v 10 hod.
Požehnané vánoční svátky, hodně zdraví, pohody a Boží požehnání do roku 2011 všem
obyvatelům Machova přeje rada starších CČSH a farářka.

14. Anketa – kácení stromů na křižovatce k Bělému
Vážení spoluobčané,
na Úřad městyse Machov nám minulý měsíc přišla žádost místních občanů o pokácení tří
vzrostlých stříbrných smrků rostoucích v parčíku u křižovatky z Machova na Bělý. Důvodem
žádosti je stínění a nepořádek, které tyto smrky způsobují. Jakékoliv kácení zdravých,
samostatně rostoucích stromů v obci je vždy velice citlivou záležitostí, ke které se vyjadřuje
řada obyvatel, většinou s velice kritickými názory. Ani v zastupitelstvu městyse na tuto žádost
nepanuje shodný názor. Proto bylo rozhodnuto uspořádat průzkum veřejného mínění, který by
napomohl při konečném rozhodnutí o případném pokácení tří smrků.
Prosíme proto všechny občany, kteří se chtějí k danému tématu vyjádřit, aby vyplnili
níže uvedený anketní lístek (zaškrtli jednu z možností), odstřihli ho a jakýmkoliv způsobem
doručili na úřad městyse (např. do schránky úřadu, kterémukoliv z úředníků či zastupitelů).
Děkujeme za spolupráci.

Anketa – pokácení smrků v parčíku u křižovatky na Bělý
(označte křížkem Vás názor, případně napište komentář)

Souhlasím s pokácením tří stříbrných smrků

….…..

Nesouhlasím s pokácením tří stříbrných smrků

……...

Komentář, poznámka:
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