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SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

PRODEJ
originální autodíly * autobaterie
autokosmetika
oleje a chladící kapaliny
kvalitní ojetá auta dovezená ze Švýcarska

PNEUSERVIS
prodej pneumatik a ráfků * seřízení geometrie kol * úschova
sezónních pneumatik

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov
Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
* prodej nových vozů Škoda, Peugeot a Toyota (autosalón Broumov) *
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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání Zpravodaje jsem se zmiňoval o vývoji při schvalování Územního
plánu našeho městyse a dnes nejprve navážu informacemi na toto téma. V průběhu srpna jsme
obdrželi kladné vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, týkající se souladu
našeho návrhu územního plánu s územními plány vyšších územních celků. To byl poslední
dokument, který nám ještě chyběl a nyní tedy již může proběhnout veřejné projednání plánu.
O termínu a podmínkách informujeme na úřední desce i na jiném místě tohoto Zpravodaje.
Součástí dokončení zpracování územního plánu je i digitalizace textové části a hlavního
výkresu. Na tuto záležitost čerpáme dotaci 70 tis. Kč z programu Královéhradeckého kraje na
pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 2000 obyvatel.
Během srpna došlo k posunu i u některých dalších rozpracovaných akcí:
- dne 14. 8. bylo Měst. úřadem Náchod, odborem životního prostředí, vydáno stavební
povolení na rekonstrukci rybníka v Bělém. Toto povolení zahrnuje jak samotnou rekonstrukci
hráze rybníka včetně výpustného zařízení, tak i revitalizaci toku Třeslice nad rybníkem,
obtoku rybníka i nivy za výtokem rybníka. Dále povolení zahrnuje podmínky nakládání
s vodami Třeslice až do roku 2033 a minimální zůstatkový průtok ve výši 4,3 litru/sec.
Úpravy by měly být hotovy do podzimu příštího roku.
- v tomto měsíci se podařilo zrealizovat nejrozsáhlejší letošní investiční akci – asfaltování
místní komunikace v Bělém. Bylo provedeno vyrovnání podkladu štěrkem a následně tři
vrstvy stříkaného asfaltu s drobnou drtí. Do konce roku zde ještě provedeme některé drobnější
práce (svedení povrchových vod do potoka, asfaltový zástřik některých odboček, vyčištění
poklopů uzávěrů vody apod.). Na uvedenou akci jsme čerpali dotaci z Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje ve výši 195 tis. Kč, z rozpočtu městyse jsme poskytli
zbývající částku 321,5 tis. Kč.
- pokročily i práce na zřízení pomníčku s pamětní deskou letci RAF Jaroslavu Foglarovi na
našem náměstí. Z lomu v Božanově byl do Machova dopraven kámen a jeřábem umístěn na
připravené místo proti základní škole. Nyní bude zadána výroba pamětní desky a kameníci
provedou úpravu kamene pro její zasazení.
- další dokončenou akcí, na níž jsme čerpali dotační prostředky z dotačního programu
Královéhoradeckého kraje, je obnova pomníků padlým ve světových válkách. Na úpravu
pomníků v Bělém a v Machovské Lhotě jsme obdrželi 81 tis. Kč, další prostředky jsme
poskytli z našeho rozpočtu. Nyní již čekáme pouze na dodání a instalaci kopií soch dvou sov,
které byly z pomníku ve Lhotě odcizeny. Myslím si, že se rekonstrukce podařily a nynější
podoba pomníků přispěje k celkovému pěknému vzhledu naší obce.
Když už se zmiňuji o vzhledu naší obce, jistě k ní patří celková čistota a s ní související
třídění odpadů. V tomto týdnu jsme obdrželi výsledky soutěže „O čistou obec“, ve které je dle
stanovených kritérií hodnoceno více než 200 obcí celého Královéhradeckého kraje. Machov
se v této soutěži průběžně drží na 24 místě, což je také dobrá vizitka vztahu našich občanů
a úřadu městyse k uvedené problematice.
Dne 7. 7. se v naší obci uskutečnila kontrola České inspekce životního prostředí,
zaměřená na hospodaření v lesích městyse Machov. Veškeré požadované dokumenty byly
v pořádku, kontrola v terénu pak proběhla téměř bez problémů. Jediným negativním zjištěním
byl nález balíku starého plesnivého sena v blízkosti krmelce pro lesní zvěř nad studánkou,
který zde zanechali členové Honebního společenství Bor Machov. Byl nám stanoven termín
pro odstranění tohoto sena pod hrozbou pokuty.
Na závěr jedna informace ohledně nebezpečného odpadu – s dostatečným předstihem
sděluji termín dalšího svozu tohoto druhu odpadu – naplánován je na sobotu 11. října. Přesné
časy svozových zastávek zase upřesníme v dalších vydáních Zpravodaje.

2. Veřejné projednání územního plánu městyse Machov
V souladu s § 52, odst. 1 stavebního zákona oznamuje Městský úřad Náchod, odbor
výstavby a územního plánování zahájení veřejného projednání návrhu Územního plánu
Machova a Posouzení koncepce – vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb.
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Machova a Posouzení koncepce se
uskuteční ve čtvrtek 25. září 2008 v 10,00 hod. v budově Městského úřadu v Náchodě, ulice
Němcové čp. 2020, v zasedací místnosti v 1. patře.
S konečným návrhem Územního plánu Machov a Posouzením koncepce – vyhodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí se můžete seznámit na Městském úřadu v Náchodě,
odboru výstavby a územního plánování a na Úřadu městyse Machov v termínu od 20. srpna
do 24. září 2008.
V souladu s § 52 ost. 2 a 3 stavebního zákona je možno nejpozději při veřejném
projednání uplatnit připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti
mohou podat námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

3. Soutěž o putovní pohár SDH
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MACHOV – LHOTA
Vás srdečně zve na

SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR SDH
která se koná v neděli 21. září 2008
ve Lhotě – rozcestí k Řeřišnému
Program:
 07,30 hod. - příjezd soutěžících jednotek
 08,00 hod. - nástup, losování, zahájení
 po skončení soutěže - vyhlášení výsledků,
předání cen
Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na Vaší hojnou účast
SDH Machov-Lhota

4. Inzerce

KAMENICKÉ PRÁCE
Jiří Smutný

Tel. 603173075
Až 5.000,- Kč měsíčně bez práce. Udělejte ze svého auta, domu, či plotu
reklamní plochu! Tel.: 490 490 390

5. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 31. 7. 2008 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 123 obyvatel.V průběhu července 2008: se přihlásily
3 osoby
se odhlásilo
5 osob
zemřela
1 osoba.

Společenská kronika
V měsíci srpnu 2008 se dožili významného životního jubilea dva naši spoluobčané:
- 85 let se dožila paní Marie Kubínová z Machova,
- 80 let se dožil pan Oldřich Ševců z Nízké Srbské.
Oběma přejeme jménem zastupitelstva městyse i jménem všech spoluobčanů hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let života.

Odznaky s erbem Machova
Oznamujeme občanům, že na úřadu městyse je možno zakoupit odznaky s historickým
erbem městyse Machov. Jde o velice kvalitní ručně malovaný erb s nápisem Machov v horní
části. Cena jednoho odznaku je 20,- Kč.

Jazykové kursy
Všem stávajícím i novým zájemcům o anglický jazyk oznamujeme, že od září 2008 bude
opět probíhat výuka v prostorách místní knihovny. Kurzy budou dva. Jeden bude určen pro ty,
kteří chodili již vloni a chtěli by pokračovat, nebo pro ty, kteří již něco umí a chtějí se přidat.
Druhý kurz nabízíme pro úplné začátečníky. Také je samozřejmě možné chodit individuálně.
Přihlášky do kursů podávejte u p. Thérové na úřadu městyse, individuální studium je možno
domluvit přímo s ing. Čížkem – tel. 731 604 662.
Rovněž výuka polského jazyka bude pokračovat i v novém školním roce. Je možno se
přidat ke skupině žáků, kteří studovali již v loňském roce. Další možností je zahájení nového
kursu pro začátečníky, ale pouze v případě dostatečného počtu zájemců. Přihlášky přijímá do
poloviny září p. Thérová na úřadu městyse.

6. Kulturní a sportovní akce
Září: 6. 9. – Taneční zábava – restaurace Kukulda – hraje Století nudy a další skupiny,
začátek ve 20,00 hod.
9.9. – U mě dobrý – česká komedie rež. Hřebejka – kino Police n. Met. – 19,00 hod.
12.9. – Swing sextet a Andrew Lee Davidson (USA) – koncert – sál Pellyho domů Police
13.9. – Rallye Sudety – horská kola – tradiční závod horských kol, průjezd Machovem,
spolupořadatel Apollo Doldy
21.9. – O putovní pohár SDH Lhota – soutěž požárních družstev v Machovské Lhotě
28.9. – Běh na Hejšovinu – tradiční mezinárodní závod v běhu do vrchu, doprovodný
program – koncert country skupiny „Pevná vůle“ pro širokou veřejnost.
30.9. – Bathory – kino Police n. Met. – film rež. Jakubiska – 19,00 hod.
Říjen: 2.10. – varhanní koncert J. Uhlíře a japonské sopranistky Michiyo Keiko – kostel
Sv. Václava v Machově, 18,00 hod.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 7. 8. se uskutečnila pracovní porada zastupitelstva městyse. Na programu bylo
projednání následujících záležitostí:
- žádosti ZŠ Machov o výjimky z počtu dětí v ZŠ (menší počet) i s MŠ (vyšší počet);
- územní plán – digitalizace, veřejné projednání;
- investiční akce „místní komunikace Bělý – asfaltování“;
- oprava garáže u čp. 118 Machov;
- vývoj situace v oblasti nakládání s odpadními vodami – povolování vsaků;
- plnění splátkového kalendáře vůči SFŽP ČR – mimořádná splátka 460 tis. Kč;
- čištění svítidel veřejného osvětlení – zapůjčení plošiny;
- návrh na úpravu zeleně v ulici pod náměstím – nahrazení přerostlých tůjí (zasahují do vedení
elektr. proudu) jinými dřevinami;
- návrh na odkup pozemků od Pozemkového fondu ČR, navazujících na pozemek bývalé
továrny za odbočkou na Řeřišný;
- objednání dalších kontejnerů na sběrový papír, sklo a plasty;
- výsledky kontroly Inspekce živ. prostředí na hospodaření v lesích městyse;
- postup úprav pomníků padlým ve Lhotě a v Bělém, příprava pomníku s pamětní deskou
letci J. Foglarovi.

8. Sběrné nádoby na drobná elektrozařízení
Upozorňujeme všechny spoluobčany, že na chodbě úřadu městyse byla instalována
sběrná nádoba nazvaná e-box. Další takové zařízení bude v nejbližší době umístěno i ve
vstupní chodbě nákupního střediska. Tyto nádoby budou sloužit všem občanům ke třídění již
nepotřebných malých elektrozařízení. Kdo se tedy chce zbavit starého mobilu, kalkulačky,
telefonu, drobného počítačového vybavení, discmanu, MP3 přehrávače a podobných zařízení,
může využít právě zmíněný e-box.
Hlavním cílem je usnadnit třídění malých elektrospotřebičů, které často nevhodně končí
v komunálním odpadu. Obsahují zdraví škodlivé látky a je tedy nežádoucí, aby skončily na
řízené skládce. Navíc mohou být tato zařízení recyklována a materiál z nich později znovu
využit ve výrobě. Věříme, že si většina občanů zvykne i na toto třídění další komodity
a napomůže tím k udržení co nejkvalitnějšího životního prostředí.

9. Poděkování

PODĚKOVÁNÍ
„Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.“
Děkujeme Mysliveckému Sdružení MS Bor Machov a Sboru Dobrovolných Hasičů Bělý
za uctění památky našeho zesnulého tatínka, dědečka, pradědečka a strýce,
pana Jaroslava Weissera a za spoluúčast a věnovanou vzpomínku při posledním rozloučení
dne 14. srpna 2008 v kostele sv. Václava v Machově.
Poděkování patří také přátelům, známým a všem ostatním za vyjádření upřímné soustrasti.
Zarmoucená rodina (Bělý č.p. 36)

10. Rekondiční pobyty pro seniory
Rekondiční pobyty pro seniory ve věku od 55 let (včetně) jsou součástí projektu „Zdravé
stárnutí“, které Český červený kříž pořádá za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Pobyty
zahrnují rekondičně-rehabilitační aktivity, poznávací výlety, besedy s tématikou zdravého
životního stylu či společenské večery. V minulém roce je v našem kraji využilo téměř 300
klientů. Nejedná se o žádné prodejní či komerční akce. Cílem je skutečně posílení tělesné
a duševní kondice účastníků. Pořadatelem je ČČK, který je současně garantem odborného
rekondičního programu. Podmínkou účasti je doporučení lékaře-specialisty, neboť pobyt je
primárně určen seniorům s chronickými, zejména pohybovými, obtížemi. Tomu je na základě
lékařských doporučení přizpůsoben celý program.
V nabídce jsou tyto rekondiční pobyty:
- 8 denní rekreačně rekondiční pobyt v hotelu Mas v Sezimově Ústí
termín 21. – 28. 9. 2008
Cena: 3.300,- Kč
- 8 denní rekreačně rekondiční pobyt v hotelu Srní
termín 24. – 31. 10. 2008
Cena: 3.950,- Kč.
Bližší informace a závazné přihlášky jsou k dispozici na úřadu městyse. Další informace
poskytne organizátor: Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové, Mostecká
ul. 290, 500 03 Hradec Králové, web: www.cckhk.org tel.: 495 516 127,
e-mail: hradeckralove@cervenykriz.eu

11. Ještě jednou koncert Barocco Sempre Giovane
V pondělí 18. 8. se uskutečnil v kostele Sv. Václava koncert barokní hudby, na kterém se
souborem Barocco Sempre Giovane vystoupila jako sólistka na housle Anička Skálová.
Krásný zážitek byl umocněn i velkým zájmem ze strany občanů – sešlo se jich zde téměř 300.
Ještě jednou bych tímto chtěl poděkovat Římskokatolické farnosti Machov za umožnění
koncertu v kostele a dále panu Šťastnému za poskytnutí květin na obdarování účinkujících.
Ke koncertu se vracíme fotografiemi, které pořídil pan J. Ducháč.

Další koncert se v kostele Sv. Václava uskuteční 2. 10. – vystoupí zde jeden z předních
českých varhaníků Václav Uhlíř a doprovázet svým zpěvem ho bude japonská sopranistka
Michiyo Keiko. Podrobnosti uvedeme v příštím vydání Zpravodaje.
JK

12. Informace ZŠ a MŠ Machov
Je konec srpna, do začátku školního roku zbývá jen několik posledních dnů. Všichni
žáci školou povinní mají za sebou dva měsíce zaslouženého lenošení, sportování, koupání,
cestování….. Je čas najít aktovku, penál i učebnice. Je čas se zamyslet, co nás ve školním roce
2008/2009 čeká, co od tohoto roku očekáváme my učitelé, co od tohoto roku očekávají děti a
jejich rodiče.
Otázek mnoho, odpovědi nesnadné!
Školní rok 2008/2009 je druhým rokem, ve kterém budou základní školy v ČR
vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP). Výuka podle ŠVP se
posouvá do druhého a sedmého ročníku. Podle dosavadních osnov schválených MŠMT budou
pracovat 3.,4 a 5. ročník na 1. stupni a 8. a 9. ročník na druhém stupni.Oba programy se již
dnes velmi málo odlišují, protože jsme využili maximálního propojení obou vzdělávacích
dokumentů. Naší prioritou je i v letošním roce co nejkvalitnější příprava žáků na jejich
budoucí život. Důraz klademe na dobrou jazykovou přípravu jak v českém, tak i anglickém
jazyce. Je velice důležité si uvědomit, že anglický jazyk bude pro tyto děti v jejich
produktivním věku běžným dorozumívacím prostředkem a v žádném případě nepůjde o
nějaký nadstandard. Všechny ročníky druhého stupně mají proto posílenu výuku angličtiny o
jednu hodinu týdně, která je věnována především konverzaci. Pro všechny potencionální
zájemce bude i letos škola nabízet kroužek Aj za minimální poplatky na úhradu režijních
nákladů. Zatím se ve škole vyučuje pouze angličtina, ale příští rok čeká na žáky 8. ročníku
druhý cizí jazyk, tentokrát němčina. V současné době pracuje pí učitelka Laslettová na
přípravě samostatné učebny angličtiny, kde bude k výuce využita i nejmodernější technika
(s největší pravděpodobností zajištěna ze sponzorského daru).
Za zmínku jistě stojí i informace o zapojení školy do celoevropského projektu „Evropské
školy pro živou planetu“, do kterého jsme byli po přihlášení vybráni jako jedna z mála škol
ČR. Projekt je organizován ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody. Všechny
činnosti jsou zaměřeny na environmentální (ekologickou) výchovu a mají za úkol pomoci
dětem odpovědět na otázku, jakým způsobem mohou přírodě a životnímu prostředí pomoci
oni samy. Do projektu je zapojeno třicet škol z celé Evropy a všechny se musí prezentovat
nějakým vlastním programem, pochopitelně v angličtině. Třída, která vypracuje nejlepší
projekt, vyhrává týdenní pobyt v Alpách. Podstatné je to, že vše se odehrává právě
v angličtině. Je to velká motivace pro všechny žáky, kteří to s učením myslí vážně a na
dobrých studijních výsledcích jim opravdu záleží. V našem případě bude výběr žáků probíhat
hned začátkem školního roku a do projektu budou zařazeni pouze žáci, kteří projeví skutečný
zájem. Projekt bude zaměřen na skalní oblasti v našem okolí, na turistiku a na řešení
problémů s odpadky, které po sobě návštěvníci hor zanechávají. Pevně věříme, že uspějeme a
dvacet žáků pojede na týdenní pobyt do Alp. Než se budou moci radovat, čeká je nelehká
práce na poli environmentální výchovy a anglického jazyka. Důležitá bude i prezentace
projektu před mezinárodní porotou. Nepovede-li se dosáhnout na místo nejvyšší, bude pro
žáky i komunikace v angličtině velkým přínosem. Škoda, že ze školy odešli loni v září dobří
žáci, kteří by se právě v tomto programu mohli plně realizovat.
Pevně věříme, že v budoucnu nebude k podobným krokům docházet, a že se naopak naše
krásná malá škola stane velkým lákadlem pro svoje přednosti, mezi které patří nízký počet
žáků ve třídách, individuální práce se žáky, zaměření na výuku anglického jazyka a
environmentální výchovu.
V letošním roce chceme dokončit i aktivity spojené se získáním titulu Ekoškola, který je
každoročně udělován v Senátu PČR školám, které splní programem nastavená kritéria.
ZŠ Machov leží v CHKO Broumovsko, a je proto samozřejmostí vést žáky k ochraně
životního prostředí.

I v letošním roce bude naše škola plně organizovaná (se všemi postupnými ročníky).
Výuka na 1. stupni bude probíhat v odděleních. Žáci 1. ročníku budou i přes nízký počet
pracovat samostatně, protože si uvědomujeme, jak důležité je vybudování dobrých základů,
na který pak lze postavit to nedokonalejší dílo.
Škoda opět, že někteří rodiče nechápou, co jim zdejší škola nabízí a s ohledem na svoje
pracovní povinnosti umísťují své děti do škol v místě svého pracoviště. Zcela jistě si tím
usnadní problémy s organizací vlastní rodiny, ale možná by stálo za to přijít do 1. třídy naší
školy na několik dnů pozorovat, jak to u nás vlastně chodí, co dítě získá, jak se s ním jedná....
Možná by pak odpadly i různé mýty o tom, že se u nás děti nic nenaučí, protože jsme jen
vesnická škola. Věřte nám, že naší snahou je předat žákům to nejlepší. Víc, bohužel, udělat
nemůžeme. To, zda v Machově plně organizovaná škola do budoucna bude či nikoliv, je
opravdu jen a jen v rukou rodičů a v dobré komunikaci s námi.
Všichni učitelé usilují o co nejkvalitnější výuku, Městys Machov činnost školy plně
podporuje. Jen spojením nás všech však bude škola prosperovat a v roce 2009 si budeme
moci s hrdostí připomenout 85. výročí jejího otevření.
A nakonec jen krátce:
ZŠ Machov přijme od září žáky do všech ročníků!!!! Nabízíme kvalitní výuku
v rodinném prostředí, individuální přístup ke všem žákům, zaměření na rozvoj
jazykových schopností a environmentální výchovu, projektové vyučování zaměřené na
získávání kompetencí pro život ( doporučované MŠMT), dobrá spolupráce s rodiči,
zajímavý program školní družiny, bohatý mimoškolní program.
1. Ve školním roce 2008/2009 bude ZŠ Machov navštěvovat 78 žáků.
2. V MŠ bude letos 28 dětí, poprvé po mnoha letech nebyli uspokojeni všichni žadatelé. Se
všemi rodiči jsme odmítnutí konzultovali a navrhli možná řešení.
3. Do 1. třídy nastoupí po prázdninách 5 žáků, třídní učitelka Helena Martincová.
4. Pedagogický sbor: Šolínová Dagmar, Andresová Kamila, Plná Blanka, Martínková Helena,
Líbal David, Nawrat Jan, Nawrat Gabriela, Laslettová Anna, Prušová Marie, Cvikýřová Jana,
Vítková Jitka, Helena Martincová.
Co plánujeme na září:
1. Dokončení projektu „Z náměstí až k Slunci“ (grant SEVERU a Nadace Partnerství,
podpořený částkou fin. 45 000 Kč.
2. Dokončení projektu „Učíme se v zahradě“(grant MŠMT, podpořený částkou 100 tis Kč).
3. Zahájení práce na projektu „ Evropské školy pro živou planetu“.
4. Pokračování v práci na projektu „Ekoškola“.
5. Zahájení činnosti kroužků: Aj – 1. stupeň, Aj – 2. stupeň, počítače, přírodovědný kroužek,
kroužek dovedných rukou, sportovní kroužek ...).
6. Sběrový týden: 15.9. – 21. 9. 2008, starý papír opět můžete dávat do sboru CČSH.
7. Bramborová pouť – srdečně zveme všechny občany na pouťové posezení před školou, které
se uskuteční v sobotu 27.9.2008. O programu Vás budeme informovat prostřednictvím
plakátů a letáčků.
8. Oslavy 50. výročí otevření mateř. školy v Machově budou součástí „ Bramborové pouti“.
1. září klepe na dveře! Začíná nový školní rok! Všem žákům, zvláště pak prvňáčkům,
přejeme šťastné vykročení do nového školního roku, rodičům pevné nervy a velkou dávku
trpělivosti. Těšíme se na spolupráci s Vámi všemi.
Za pedagogický sbor Helena Martincová, ŘŠ
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