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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
nový kalendářní rok 2009 začal pro mne, zastupitele i zaměstnance úřadu pracemi na
sestavení nového rozpočtu městyse Machov. Letos jsou tyto práce o to složitější, že jen těžko
se lze držet vývoje v minulých letech, neboť probíhající finanční a hospodářská krize je zcela
novým fenoménem a bezpochyby se dotkne všech veřejných rozpočtů – tedy i toho našeho.
Vyčíslit tedy pravděpodobnou výši daňových příjmů v době, kdy ani naše vláda neví, jak
zasáhne v průběhu roku do výše sazby DPH a dalších daní, není vůbec jednoduché. Snažili
jsme se proto držet při zemi a plánovat pouze minimální nárůst daňových příjmů. Na druhé
straně musíme pokrýt zejména letošní splátky dluhů městyse, všechny běžné výdaje a teprve
pak lze uvažovat o případných investicích. Nakonec se podařilo sestavit vyrovnaný návrh
rozpočtu, který je schopen všechny tyto oblasti pokrýt přiměřenými finančními prostředky.
Příjmová i výdajová stránka rozpočtu by se měla pohybovat kolem 15.385.000,- Kč. V záloze
pak máme ještě několik možností získání dalších finančních prostředků do tohoto rozpočtu, ať
už to jsou některé předpokládané žádosti o dotace, či další jednání o oddlužení městyse.
Nyní již máme zažádáno o tři dotační tituly – na pokrytí úroků z úvěru na stavbu ČOV a
kanalizace, na rekonstrukci místního rozhlasu a na rozšíření pracoviště Czech Point.
V návrhu letošního rozpočtu již jsou zahrnuty i některé menší investice, z nichž bych zmínil
např. vybudování nové autobusové zastávky u býv. hotelu Bor, rekonstrukce místního
rozhlasu, některé nutné opravy v ZŠ a MŠ, dopracování projektové dokumentace kanalizace
pro územní řízení, opravy některých místních komunikací, opravy oken v tělocvičně a další.
V průběhu ledna a února probíhaly výroční členské schůze většiny zájmových organizací
působících v Machově. Některých jsem se zúčastnil sám, některých se zúčastnil místostarosta
či jiný člen zastupitelstva městyse. Omlouvám se těm organizacím, jejichž schůzí jsem se
tentokrát nemohl zúčastnit a určitě to napravím během roku či na dalších výročních schůzích.
Tak jako každoročně i letos už máme za sebou zápis dětí do 1. třídy naší ZŠ. Situace se
proti loňskému roku moc nezměnila, k zápisu přišlo pouhých 6 budoucích prvňáčků. Štěstím
v této nedobré situaci je pouze fakt, že vláda zrušila spodní hranici minimálního počtu žáků
na třídu a nemusíme v důsledku počtu žáků rušit druhý stupeň naší školy. Bude to však klást o
to větší nároky na financování provozu školy z našeho rozpočtu.
Koncem ledna jsem absolvoval několik jednání se zástupci různých pojišťoven s cílem
připravit za co nejlepších podmínek novou pojistnou smlouvu, která by řešila pojištění
veškerého obecního majetku i odpovědnost za způsobení škod v souvislosti s tímto obecním
majetkem. Dřívější několik desítek let stará smlouva už totiž nesplňovala současné požadavky
na výši krytí předpokládaných pojistných událostí. Nakonec se podařilo připravit
nejvýhodnější smlouvu s pojišťovnou Kooperativa, která za minimálního nárůstu pojistného
splňuje většinu našich požadavků na pojištění.
Na přelomu ledna a února se rozběhla série jednání na téma „elektronizace veřejné
správy“. Tato pro někoho nezáživná problematika se v konečném důsledku dotkne nás všech,
je třeba jí tedy věnovat dostatečnou pozornost. O co tedy jde? Nejprve k datu 1. 7. letošního
roku vstoupí na scénu tzv. „datové schránky“ – jde o speciální elektronické adresy, jejichž
prostřednictvím budou zasílány veškeré úřední dokumenty, které do této doby putovaly
v obálkách s modrým pruhem. Uvedené datové schránky bude muset mít každý úřad, každá
instituce a navíc všechny podnikatelské subjekty zapsané v obchodním restříku. Na tento
projekt úzce navazuje teď právě schvalovaný zákon o základních registrech. Veškeré údaje o
českých občanech budou soustředěny do čtyř základních registrů:
- registr obyvatel (s údaji o občanech ČR i cizincích s dlouhodobým pobytem v ČR)
- registr osob (s údaji o všech osobách s právní subjektivitou – fyzických i právnických)
- registr územní identifikace, adres a nemovitostí (včetně údajů katastru nemovitostí)

- registr práv a povinností (agendy orgánů veř. moci, oprávnění přístupu k datům v registrech)
Hlavním cílem je odstranit běhání občanů po různých úřadech při získávání potřebných
potvrzení a soustředit vše do jednoho místa. Tím dojde k dalšímu posílení významu pracovišť
Czech Point, kde by mělo dojít ke koncentraci všech potřebných informací. Vzhledem
k velice krátké době pro zavedení všech těchto novinek půjde o úkol mimořádně náročný pro
všechny pracovníky veřejné správy, kteří s touto elektronizací přijdou do styku.
V průběhu února jsem se znovu snažil oživit jednání o definitivním vyřešení dluhu
městyse Machov vůči firmě NOREX Praha (dlužíme přes 2 mil. Kč). Jednání probíhají
většinou prostřednictvím advokátní kanceláře Všetečka&Seifert, která nás v uvedeném sporu
zastupuje. Naším cílem je ukončit tuto kauzu v letošním roce, a to oboustranným splněním
podmínek obsažených v soudním smíru, nebo nalezením kompromisního řešení, které by bylo
pro Machov co nejvýhodnější. Navrhl jsem protistraně určité podmínky, za kterých bychom
vyplatili dlužné prostředky a nyní čekám na to, zda budou akceptovány či nikoliv.
Poslední oblastí, o které bych se dnes zmínil, je otázka rozpočtového určení daní, což je
nedůležitější příjmová položka každého obecního rozpočtu. Nyní se na celostátní úrovni
rozbíhají jednání o výši tohoto RUD na základě analýzy, kterou si ministerstvo financí
nechalo zpracovat odborníky z VŠE Praha. Naše zastupitelstvo prostřednictvím organizací,
jejichž jsme členem (Svaz města a obcí, Sdružení místních samospráv …), bude usilovat o co
nejspravedlivější rozdělení sdílených celostátních daní tak, aby se vyrovnal obrovský
nepoměr mezi výší daní na osobu v malých vesnicích a ve statutárních městech. Není přeci
možné, aby Praha brala v přepočtu na obyvatele až pětkrát větší podíl na daních než malá
obec. Nebo jsme snad na venkově obyvatelé „páté kategorie“, kteří nemají stejné potřeby jako
obyvatelé měst? Bude to ale boj obtížný, neboť v nejvyšších orgánech, jako je Parlament ČR,
mají města nepochybně lepší zastoupení, než venkov. Bude proto možná zapotřebí
součinnosti širokých vrstev venkovského obyvatelstva k prosazení spravedlnosti v této
oblasti. Praha ani další statutární města se své výhody jistě nebudou chtít vzdát dobrovolně a
bez boje. O vývoji v této oblasti Vás budeme informovat v dalších vydáních Zpravodaje.

2. Divadelní představení v Machově
Vážení příznivci kultury a zejména ochotnického divadla,
městys Machov pro Vás připravil další divadelní představení – tentokrát komedii
s názvem „ Don Quijote aneb veselý konec rytíře smutné postavy“ v nastudování
divadelního souboru při MKS Červený Kostelec. Autorem a režisérem je pan Vlastimil
Klepáček.

Tento příběh volně čerpá z knihy spisovatele Cervantese, z kapitoly o jedné svatbě
a fingované sebevraždě. Je to taková pohádka pro dospělé – divák pořád nechce řešit realitu
všedního dne, ale rád se jistě podívá na to, jak by některé věci šly udělat lépe. Hra je o tom,
jak člověk, který se ve svých padesáti letech ohlédne a vidí, že za sebou nechal jen průšvihy,
se nemusí bát zkusit to ještě změnit.
Tak se přijďte podívat, jak to všechno nakonec dopadne.
Představení se uskuteční v neděli 22. března 2009 v 17,00 hod.

na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč.

3. Připravujeme ples na zakončení letošní plesové sezony v Machově
Vážení spoluobčané,
tak jak tomu je zvykem u řady okolních měst či obcí, i naše zastupitelstvo se rozhodlo
pokusit se založit tradici pořádání obecních plesů. Naším cílem je pořádat každoročně
takovýto obecní ples na zakončení plesové sezony. Dáváme tedy s dostatečným předstihem na
vědomí, že závěrečný letošní machovský ples se připravuje na sobotu 4. dubna 2009
do prostor Obecního domu v Machově.
K poslechu i k tanci Vám bude vyhrávat taneční orchestr Relax Band pod vedením
kapelníka Jana Drejsla.
Podrobnější informace přineseme v dalším vydání našeho Zpravodaje.

4. Částečná uzavírka komunikace č. II/303 Hronov - Žabokrky
Od 2.3.2009 do 3.5.2009 bude částečně uzavřena silnice II/303 v ulici Jungmanova od
č.p. 107 papírny (za odbočkou místní komunikace směrem na Padolí a do Lísek) po železniční
stanici Žabokrky (před odbočkou směrem na Velký Dřevíč a Stárkov) z důvodu rekonstrukce.
Investorem je SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Částečná uzavírka bude vyznačena dopravními značkami a střídavý jednosměrný provoz
bude řízený přenosnou světelnou signalizací. Po dobu oprav bude zachován průjezd alespoň
v jednom jízdním pruhu o minimální šířce 3 m.
Po dobu uzavírky budou přemístěny autobusové zastávky Hronov, Žabokrky, žel.st. a to
ve směru na Broumov za odbočku na Velký Dřevíč a od Broumova před odbočku na Velký
Dřevíč. Zastávky na Stárkov a ze Stárkova budou přemístěny za železniční přejezd na
komunikaci odbočující do Velkého Dřevíče.
Další etapa rekonstrukce této komunikace si vyžádá úplnou uzavírku v předpokládaném
termínu 4.5.2009 – 12.7.2009. Po upřesnění tras objížděk a vyřešení hromadné dopravy Vás
budeme včas informovat.
MěÚ Hronov

5. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 31. 1. 2009 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 124 obyvatel.V průběhu ledna 2009 se: narodily
2 osoby
odhlásily
2 osoby
2 osoby
přihlásily
zemřely
2 osoby.

Společenská kronika
V měsíci únoru 2009 oslavili významné životní jubileum dva naši spoluobčané:
- 80 let se dožila paní Marie Maroulová z Nízké Srbské,
- 80 let se dožil pan Rudolf Šilpert z Machova.
Oběma přejeme jménem zastupitelstva městyse i jménem všech spoluobčanů hodně zdraví
a spokojenosti do dalších let života.

Termíny vypnutí zemského analogového televizního signálu v Machově
Podle Technického plánu přechodu, dle kterého se postupně vypínají analogové
a zapínají digitální televizní vysílače v jednotlivých oblastech ČR, se pro oblast Machova
počítá s následujícími termíny vypnutí zemského analogového televizního vysílání:
- ČT 1
červen 2011
- ČT 2
srpen 2009
- TV Nova
červen 2011
- TV Prima červen 2001.

6. Kulturní a sportovní akce
Březen: 7.3. – Cestopisná přednáška o putování po Ekvádoru – pořádá SDH Machov-Lhota
od 18,00 hod. v hostinci „U Lidmanů“, v podání Dáši Kadlečkové.
12.3. – Mega travesti show Kočky – 19,00 hod. v Kollárově divadle v Polici n. Met.
14.3. – Šibřinky aneb Československá maškarní diskotéka – pořádá spolek
Nízkosrbských Baronů – Obecní dům ve 20,00 hod.
17.3. – Křižovatky osudů – koncert šansonového uskupení „6 na chodníku“, 19,00 hod
Pellyho domy Police n.M.
24.3. – Hlídač č. 47 – kino Police n.M., 19,00 hod., český film režiséra Filipa Renče
31. 3. – Peklo s princeznou – kino Police n.M. v 17,00 hod. – česká pohádka
Duben: 4.4. – Obecní ples – pořádá městys Machov ve 20,00 hod. v Obecním domě,
hudba: Relax Band
5.4. – Eva a Vašek – koncert – Pellyho domy Police.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 4. února 2009 se uskutečnila další letošní pracovní porada zastupitelstva městyse.
Na programu bylo mimo jiné projednání následujících bodů:
- definitivní návrh rozpočtu městyse na rok 2009,
- elektronizace veřejné správy (e-Government),
- příprava divadelního představení v Machově dne 22.3.,
- návrh nové pojistné smlouvy – pojištění obecního majetku,
- hospodaření DSO Lesy Policka v obecních lesích + nové podmínky pronájmu lesů,
- návrh firmy Marius Pedersen s.r.o. na zavedení dodatečných poplatků za nakládání se
sběrovým papírem a plasty,
- podmínky „veřejné služby“ u úřadu městyse,
- informace ze ZŠ a MŠ Machov – výsledek hospodaření, zápis dětí do 1. třídy …..

8. Řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou
Od dubna 2008 mají občané České republiky možnost využívat mimosoudní řešení sporů
v případě, že se dostanou do spotřebitelských sporů. Jedná se o situace, kdy si člověk zakoupí

zboží nebo službu a domnívá se, že za zaplacenou cenu nedostal slíbenou kvalitu a dodavatel
odmítá situaci napravit.
Mnoho lidí se nechá odradit od nápravy soudní cestou – buď kvůli nízké hodnotě zboží
či služby, nebo kvůli vysokým finančním nákladům soudního řízení a také zdlouhavosti
jednání. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je tedy cestou, která je rychlá a v současné
době v rámci Projektu vlády ČR je zdarma. Tuto možnost nemohou využít pouze ti, kteří již
podali soudní žalobu.
Jak postupovat v případě, že chcete této možnosti využít?
Pro Královéhradecký kraj je kontaktním místem Krajská hospodářská komora v Hradci
Králové, pan Ondřej Špalek, který Vám vysvětlí vaše možnosti a seznámí s postupem řízení.
Kontakty: tel.: 495 427 038, e-mail: JKMHradecKralove@komora.cz
Adresa: Škroupova ul. 957/4, 500 02 Hradec Králové.
Jak probíhá mimosoudní řešení sporu?
Obvykle se mimosoudní řešení sporu zahájí tzv. mediací, kdy obě strany sporu
vyjednávají svoji záležitost za účasti 3. osoby, státem jmenovaného nezávislého mediátora.
Ten se snaží dovést obě strany k dohodě. Dohoda je stvrzena na závěr zápisem do závazné
smlouvy, která je právně vymahatelná.
V případě, že se strany nedohodnou, je sepsána tzv. Dohoda o nedohodě a občan se může
obrátit na další instanci mimosoudního řešení sporu, nebo přímo na soud.
Účast na mimosoudním řešení sporu je dobrovolná a pro obě strany zdarma.
Které spory mohou být řešeny v rámci Projektu zdarma?
Jsou to všechny spotřebitelské spory bez ohledu na hodnotu sporu i druh výrobku či
služby.
Více informací je k dispozici na internetové stránce MPO: www.mpo.cz/esc nebo na
letáku, který je k dispozici na úřadu městyse Machov. V případě, že byste chtěli využít
mediaci pro mimosoudní řešení jiného sporu než spotřebního, můžete se obráítit pro další
informace též na ing. Debrosseovou, tel. 603176797, e-mail: debrosse@seznam.cz

9. DSO Lesy Policka – prodej palivového dřeva
DSO Lesy Policka nabízí prodej palivového dřeva v různých délkách. Jedná se
především o jehličnaté dřeviny. Ceny uvádíme bez DPH a bez dopravy:
- délka 2 m ………..… 450,- Kč za prostorový metr
- délka 4 m ……….…. 420,- Kč za prostorový metr
- v celých délkách ….. 600,- Kč/m3.
Informace a objednávky vyřizuje pan Luboš Binar – tel. 605 150 117.
L. Binar – výkonný ředitel DSO

10. Informace ZO ČS včelařů Machov
Vážení čtenáři Machovského zpravodaje,
v minulém příspěvku jsem Vás informoval o stavu naší členské základny a potížích, se
kterými se potýká náš spolek. Na výroční schůzi, která se konala 24.01.2009, jsme zhodnotili
minulý rok jako podprůměrný co se týká výnosu medu. Proto také nebylo možno uspokojit
všechny zájemce. Příroda si prostě poroučet nedá.
V otázce zdravotního stavu našich včelstev se nám však podařilo dosáhnout nebývalého
úspěchu a vytvořit předpoklad dobré snůšky v roce letošním. Kombinovaným léčením, tj.
odparnými deskami Formidol, gabonovými páskami a povinnou fumigací v kombinaci s
aerosolovými výpary se nám podařilo téměř vyhubit naši metlu, roztoče Varroa destructor.
V celém našem spolku, který čítá 178 včelstev, byli zjištěni pouze 3 roztoči. Je to výsledek,

který nepamatujeme mnoho let a myslím, že je tady na místě, abych veřejně poděkoval našim
členům za poctivý přístup k léčení. Je to o to cennější, že takovéto výsledky okolní spolky
nemají.
V tomto příspěvku bych také chtěl oslovit případné zájemce z řad veřejnosti o chov včel.
Každý člen naší ZO každému, kdo projeví zájem, podá informace o naší činnosti a bude mu
nápomocen ve všech otázkách, týkajících se včelařství. Dnes už je reálné chovat včely mírné,
se kterými je práce radostí a každý kilogram medu, který včelky přinesou, je odměnou za
péči, kterou jim včelař věnuje. Vím , že v dnešní uspěchané době jako by na takovéto činnosti
nezbyl čas, ale přesto je dobré věnovat volný čas koníčku, který přinese pohodu a relaxaci v
přírodě.
Když jsem se zmínil o optimistickém výhledu na letošní rok, rád bych nabídl těm, kteří
ho ještě neznají, pastový med. Je to med, který je mechanicky zpracován tak, aby zhoustl a
dal se namazat jako máslo. Není upraven chemicky ani do něho není nic přidáno, takže
neztrácí svoji chuť, ale má výhodu v tom, že nestéká. Někteří naši včelaři ho již nabízejí
několik let a poptávka po něm stále stoupá. Takže pokud bude letošní rok alespoň trochu
příznivý, těšíme se na Váš zájem.
Za ZO ČSV Machov
Josef Krba, jednatel

11. Poděkování – ples SDH Machov-Lhota
Dne 7. února 2009 se konal hasičský bál SDH Machov-Lhota v Obecním domě
v Machově. K tanci a poslechu nám hrála skupina „ELKA“ pod vedením Leoše Kubečka.
I přes nevelkou účast vyznavačů tance se bál skutečně vydařil. Velké díky patří všem
sponzorům, jejich zásluhou byla tombola opravdu bohatá. Rovněž patří poděkování
manželům Hubkovým za vynikající kuchyni a současně také všem členům SDH, kteří se
aktivně podíleli nejen na přípravě, ale také na zabezpečení hladkého průběhu hasičského bálu.
Sbor dobrovolných hasičů Machov-Lhota děkuje Městysu Machov za podporu a vstřícnost při
organizaci hasičského bálu v Obecním domě.
Výbor SDH Machov - Lhota

12. Myslivecké sdružení BOR Machov
Vážení spoluobčané městyse Machov !
V současné době probíhá jedno z nejtěžších ročních období – zima. V této době zvěř,
která se vyskytuje v naší honitbě, strádá. Proto má MS rozmístěny krmelce a krmeliště, kde je
zvěř v době největšího strádání přikrmována. Členové MS při pochůzkách zjišťují, že tato
zvěř je často vyrušována volně pobíhajícími psy. Myslivci se setkávají s majiteli psů, kteří
jdou se svým miláčkem na procházku do přírody a často ho nechávají volně revírovat
v honitbě.
MS BOR by touto cestou chtělo požádat majitele psů, aby je při vycházkách do přírody
měli uvázané na vodítku. V opačném případě, když pes narazí na stopu či pach zvěře, nebo ji
dokonce uvidí, neodolá a zvěř prožene. Pokud se jedná o malá plemena psů, tito nemají naději
zvěř dostihnout, ale přesto ji vyruší. Daleko horší je to u větších psů. Ti jsou schopni zvěř
nejen prohnat, ale zesláblé kusy i dohnat a strhnout, zakousnout a potrhat. Bohužel se rovněž
setkáváme v přírodě se psy, kteří majitelům utečou z domu. Když narazí na zvěř, honí ji a
uštvaná zvěř pak může dostat zápal plic a následně uhynout. MS žádá majitele těchto psů, aby
je lépe zabezpečili proti útěkům z domu. Myslivecké sdružení doufá, že majitelé takových psů
se podle této žádosti zařídí. Děkujeme jim dopředu a pevně věříme, že i oni mají zájem, aby
zvěř nebyla v naší honitbě rušena, obzvlášť v zimě, kdy nejvíce strádá.
S pozdravem „Lesu a lovu zdar“ – členové Mysliveckého sdružení BOR Machov

13. ZŠ a MŠ Machov informuje
Školní rok se rychle přehoupl do své druhé poloviny.
Žáci mají za sebou pololetní hodnocení školní práce. Někdo se radoval, někdo odcházel na prázdniny
smutný a zklamaný. Každé hodnocení by mělo vést hodnoceného k zamyšlení, co s tím, jak dál? Není rozhodně
dobré dlouze se zabývat tím, co bylo. Lepší je sebrat sílu a odvahu a pustit se za novým cílem. Tak to zkrátka ve
škole chodí. Kdo se učit chce, naučí se. Kdo nemá o školu zájem, nenaučí jej nic ani deset Komenských.
V letošním roce nebyli však hodnoceni pouze žáci. ČŠI hodnotila v listopadu činnost školy, tedy i učitelů.
Hodnocení školy nedopadlo špatně. Citováno z inspekční zprávy: „ZŠ a MŠ Machov poskytuje žákům školy
vzdělání v souladu se zásadami a cíli uvedenými v ustanoveních školského zákona. Školní vzdělávací programy
respektují hlavní zásady tvorby ŠVP PV a ŠVP ZV formulované v RVP PV a RVP ZV… Organizaci
vzdělávání, metody a formy, jejichž aplikace se projevila ve sledované výuce, umožňují jeho realizaci na velmi
dobré úrovni.“ Práci učitelky 1. ročníku hodnotila inspektorka dokonce jako příkladnou a nadstandardní. Je proto
s podivem, že mezi některými rodiči stále přetrvává jakási nedůvěra v naši práci, která nám nejen odvádí žáky
ze školy, ale ohrožuje i samotnou její existenci. Inspekční zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy.
Krátce ze školních lavic
V lednu se uskutečnil zápis do 1. ročníku. Zapsáno bylo 7 žáků. Toto číslo není určitě nijak potěšující.
Přesto bude 1. třída opět pracovat samostatně. Rozhodně bude našim prvňákům lépe než těm, kteří budou mít ve
třídě třicet spolužáků. Do 6. třídy postoupí v září pouze 6 žáků. Ani z tohoto počtu nemáme příliš radost, vážíme
si proto stanoviska městyse Machov, který školu podporuje, a přesto, že počet žáků opět o několik poklesne,
výjimku škole udělí.
Prvouka začíná být problémem
Obracíme se na všechny občany Machova, kteří by nám chtěli pomoci s výukou prvouky. Současné
vesnické děti začínají mít problém poznat a pojmenovat domácí zvířata. To, co bylo do nedávna pro venkovské
dítě samozřejmostí, musíme dnes učit. Učíme se proto pojmenovávat domácí zvířata a jejich mláďata. Bohužel
nemůžeme vyjít do vsi a husu, kozu, ovci … dětem ukázat. Jsme odkázáni na obraz, i když třeba z internetu, a
bojíme se chvíle, kdy nám děti řeknou, že kráva je modrá. Stejné problémy máme například s úkolem: vysvětili
slovo vlna, len, obilí, řekni, co se z nich vyrábí, kde se vzaly, kdo dává mléko, co se z mléka vyrábí, z čeho se
peče chléb atd. Výčet nezodpovězených otázek by byl poměrně dlouhý.Víme, že dnešní děti mají spoustu jiných
vědomostí a že je dokonce oblast, ve které mnohého dospělého dokonce předčí. Přesto se domníváme, že vlastní
historie je pro každého stejně důležitá, jako se naučit číst, psát a počítat. Rádi bychom proto ve škole vybudovali
malé muzeum, ve kterém by děti našly odpověď např. na cestu vlny z ovce až k Jeníkovi nebo Mařence. Rádi
bychom jim přiblížili práci jejich předků, ukázali pracovní nástroje, které byly ještě před pár lety v každém
našem domě ( kosa, srp, vidle, pohrabáč, kolovrat, máselnice, snovadlo, bečka, …..). Pokud byste doma nějaké
staré pracovní náčiní našli a byli ochotni jej škole darovat, obraťte se na někoho z nás nebo zavolejte na tel.
číslo 491 547 195 a my se u Vás zastavíme. Určitě by to našim nejmenším velmi pomohlo.
Sbírali jsme starý papír
Vážení přátelé. Děkujeme Vám za dlouholetou spolupráci při sbírání starého papíru. Sami dobře znáte
situaci v oblasti sběru druhotných surovin. Moc nás to mrzí, ale letos na jaře papír sbírat nebudeme. Pevně
věříme, že se situace brzy zlepší a hned po té Vás oslovíme. Zachovejte nám přízeň. Mockrát děkujeme.
Sběr vysloužilé elektroniky
ZŠ a MŠ Machov se zapojila do celorepublikové soutěže Recyklohraní. V této soutěži máme za úkol
naučit se šetrně chovat k naší přírodě. Jednou z částí soutěže je i sběr staré, třeba i nefunkční elektroniky. Tato
elektronika je odvážena společností, která elektroniku šetrně likviduje a recykluje. Díky tomuto projektu
chráníme životní prostředí i naši peněženku, protože i recyklací se ušetří. Chceme Vás požádat o podporu.
Drobnou elektroniku, která Vám již dosloužila, je možno odevzdat do sběrné nádoby v ZŠ. Do nádoby můžete
dát jakoukoliv elektroniku, která se protáhne otvůrkem o rozměru 19,5 cm x 27 cm. V případě, že byste měli
elektroniku, která je větších rozměrů (televize, monitor, počítač…), je možno ji odvézt na dvůr školy v týdnu od
16.3.2009 do 20.3.2009, kde elektroniku odložíte, a my zajistíme odvoz k recyklaci. Přispějete tím k vyčištění
Vašich půd, kůlen a skladišť, uděláte něco dobrého pro přírodu a my za odvezenou elektroniku dostaneme
v soutěži body, které můžeme proměnit za pěkné ceny a vybavení do školy či na hřiště.
Děkujeme. 7.třída ZŠ Machov
Rekordní karneval
V neděli 22.2. 2009 jsme se opět sešli v Obecním domě v Machově na dětském karnevalu, který
tentokrát doslova praskal ve švech. Účast byla rekordní: 174 dospělých, 100 masek a 27 dětí. Děkujeme všem
rodičům a příznivcům školy za drobné dárky do tomboly. Díky Vám se výhra dostala do všech dětských rukou. I

když Alenka z košile velikosti 43 moc nadšená nebyla. Děkujeme kapele BTK, která neúnavně bavila děti, ale
nejen je. Děkujeme všem učitelkám a učiteli, kteří pomáhali při letošní organizaci. Děkujeme paní Renatě
Ducháčové za pomoc v šatně. Děkujeme manželům Hubkovým za skvělý servis. Věříme, že se děti bavily dobře
a že se za rok znovu setkáme.
Školní družina
V letošním roce navštěvuje školní družinu 25 žáků. Činnost je organizována s ohledem na složení dětí,
letos je počet chlapců a dívek vyrovnaný. Činnost školní družiny probíhá formou různých volnočasových aktivit,
při kterých děti získávají nové znalosti a dovednosti. A je orientována především na enviromentální výchovu,
sportovní aktivity, turistiku a estetickou výchovu. Součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou i rozmanité
krátkodobé a dlouhodobé projekty. V rámci ŠD pracuje kroužek – Dovedné ruce, kde vyrábíme různé
dekorativní předměty z přírodních a jiných materiálů a děti se seznamují s netradičními výtvarnými
technikami.V tomto školním roce již proběhlo, nebo nás ještě čeká, mnoho osvědčených i nových akcí. Např.:
batikování, výlety do okolí Machova, bramborový týden, týden duchů, rekordiáda, puzzliáda, vánoční pracovní
dílna pro rodiče a děti , výlet do Adršpachu, spaní v ŠD…...….. V nejbližší době se uskuteční netradiční zimní
olympiáda a pohádkový týden. Také se změní prostředí ve ŠD. Bude se malovat a těšíme se na nový nábytek.
B. Plná
Ve středu 18.2.2009 se dva žáci ZŠ a MŠ Machov zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém
jazyce, která se konala v náchodském „Déčku“. A ačkoli konkurence byla poměrně početná a silná, podařilo se
našim dvěma soutěžícím uspět, a to v kategorii 1.A,B (6-7tř. ) čtvrtým místem a v kategorii 1A,B(8.-9.tř.).
Tématické okruhy konverzace byly opravdu rozmanité, od“ Já a moje rodina“ přes „Svátky a oslavy“ až po
„Jídlo, recepty, zdravý životní styl“. Pro Davida Špačka ze šesté třídy to byla premiéra a jeho čtvrté místo nám
dává naději, že by v příštím roce mohl tuto příčku překonat. Theresa Laslettová již není v tomto „komunikačním
klání“ nováčkem a její postup do krajského kola to jen potvrzuje. Popřejme jim hodně úspěchů, snad i trochu
štěstí, a hlavně vůle do další práce.
A.Laslettová
Lyžařský výcvik 7. + 8. třída
Letos jsme chtěli pro naše žáky připravit lyžařský výcvik na horách. Jelikož se přihlásilo málo zájemců,
rozhodli jsme se, že budeme lyžovat v Machově. V lednu jsme využili sněhové nadílky a na běžky vyrazili do
okolí. Počasí nám přálo a výlet do Závrch jsme si užili.
Na sjezdovku jsme museli odjet do Teplic nad Metují, protože u nás bylo málo sněhu. Za tři dny jsme
zdokonalili své lyžařské dovednosti a svah sjížděli i úplní začátečníci. Lyžařský kurz se nám velmi vydařil.
Všichni jsme si odnesli nezapomenutelné zážitky. Děkujeme pí učitelce Šolínové za přípravu a realizaci
výcviku.
Helena Martincová

14. Inzerce

MONIKA HAKLOVÁ
SLUŽBY AŽ K VÁM DO DOMU
tel.: 777 893 089
- pedikůra. – kombinovaná metoda ošetření, ornamentální zdobení
- nová šetrná metoda řešení zarůstajících nehtů
- silikon, meziprstní korektory (vycpávky) na míru

- depilace nohou i rukou
- manikůra + p-shine - ornamentální zdobení přír. nehtů na slavnostní příležitosti
- nehtová modeláž
Po-Pá 7,00 – 21,00 hod., So 7,00 – 11,00 hod.

15. Poradenské dny Finančního úřadu
Finanční úřad informuje občany, že opět bude organizovat poradenské dny k vyplňování
daňových přiznání za rok 2008 na městském úřadu v Polici nad Metují. Předběžně jsou
domluveny dva dny – 11.3. a 25.3. od 13,00 do 17,00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ
Police n.M. Poradenská činnost je zde bezplatná.

16. Reorganizace policie v Královéhradeckém kraji
V rámci reformy policie došlo od 1.1.2009 k reorganizaci policejních složek také na území
východočeského regionu. Tímto dnem zanikla okresní ředitelství Policie ČR a místo nich vznikly
„Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování“ a „Územní odbor vnější služby“. Tyto útvary
jsou řízeny z Krajského ředitelství Východočeského kraje v Hradci Králové.
V souvislosti s tím byly zrušeny funkce ředitelů okresních ředitelství a jejich zástupců. Místo
nich byli jmenováni velitelé jednotlivých územních odborů.
V Náchodě: - Územní odbor vnější služby – ved. odboru plk. RNDr. Pavel Křivka, CSc.
- Územní odbor služby kriminální policie a vyšetřování – ved. odboru plk. JUDr. Fulka.

Pro občany jsou samozřejmě zachovány všechny služby v místech a rozahu, na jaký byli
zvyklí (struktura obvodních oddělení se nemění). Pro sdělovací prostředky budou i nadále
k dispozici tiskoví mluvčí – pro Náchod pracovnice vztahů s veřejností por. Bc. Eva
Prachařová – kontakt 724 183 755, 974 534 207.
Důležité informace, které jsou každodenně aktualizovány, najdete na www-stránkách
v sekci zpravodajství: http://www.policie.cz/clanek/zpravodajstvi-916207.aspx
por. Bc. Eva Prachařová

17. Odpadové hospodářství v městysu Machov
Systém odpadového hospodářství provozovaný v Machově je již vcelku dobře zaběhnutý.
Převážná většina komunálních odpadů, včetně vytříděných složek (plastů, skla, papíru,
nebezpečného odpadu…), je likvidována prostřednictvím svozové firmy. Marius Pedersen,
a.s. Hradec Králové. Odpad je soustřeďován na skládce v Křovicích u Dobrušky, kde je buďto
uskladněn (směsný komunální a objemný odpad), nebo distribuován do zpracovatelských
firem k dalšímu dotřídění a využití (vytříděné složky).
Za loňský rok bylo v Machově vyprodukováno celkem 209 t směsného komunálního
odpadu, 7 t objemného odpadu - oproti roku 2007 je zde nárůst o 11%. V průměru na jednoho
občana Machova to je téměř 192 kg odpadu, který končí na skládce. Dále bylo sebráno 13.5 t
plastových obalů, společně s nimi bylo uloženo do kontejnerů zhruba 100 kg krabicových
obalů, dále 23,2 t skla, 17,5 t kovů, 13,1 t papíru a 1,8 t nebezpečných odpadů. Do elektoodpadů, kde byl zaveden zpětný odběr, bylo odevzdáno celkem 320 ks elektrospotřebičů.
V loňském roce došlo k posílení sběrných míst – byly rozmístěny 4 kontejnery na papír a
doplněny 2 kontejnery na plasty. V letošním roce je počítáno s doplněním 1 kontejneru na
sběr skla v centru obce a dále je zvažováno zřízení ještě jednoho sběrného místa se sběrem
skla a plastů. Domníváme se, že pak by měla být hustota sběrné sítě dostatečná.
Koncem roku byly ve vestibulech nákupního střediska a úřadu městyse umístěny sběrné boxy
na drobný elektroodpad.
Celkové náklady na provoz odpadového systému v obci dosáhly částky 579,5 tis.Kč,
z toho nejnákladnější byla likvidace směsného komunálního odpadu, která nás stála 417,5
tis.Kč. Do těchto nákladů není započítána práce zaměstnanců obce (úklid a úprava sběrných
míst, košů a veřejných prostranství …).

Co se týká příjmové stránky, tak na poplatcích od občanů a fyzických osob podnikajících
bylo vybráno celkem 502,5 tis.Kč a část nákladů pokryly příjmy od společnosti Eko-kom,
která zajišťuje přerozdělení poplatků od výrobců obalů mezi obcemi.Vzhledem k tomu,
že systém je pro obec ztrátový a v důsledku dalšího zvýšení cen svozové firmy (o cca 20%)
a zhoršení situace na trhu s druhotnými surovinami, muselo dojít i na zvýšení místního
poplatku, který na r. 2009 činí 500,-Kč na občana. I tak však předpokládáme, že městys bude
muset část nákladů pokrýt ze svých prostředků.
V porovnání s celostátními průměry si v produkci komunálních odpadů nestojíme nijak
dobře – celostátně je uváděna produkce na jednoho občana okolo 150 kg za rok – u nás již
zmíněných 192 kg. V této souvislosti se obracíme na Vás občany s prosbou o důslednější
třídění odpadů. Často v popelnicích končí i plasty, sklo, drobné elektrospotřebiče, bioodpad
apod. Dle zveřejňovaných statistik tyto složky mohou činit až 50% z celkového objemu
komunálního odpadu. Přitom jejich vytřídění by nemělo být nijak problematické pro žádného
občana. Úplně k tomu postačí 3-4 nádoby (pytle), do kterých dočasně vytříděný odpad uložím
a např. 1 x za týden odnesu do příslušného kontejneru. Myslíme si, že biologicky rozložitelný
odpad (zbytky surovin, jídel, tráva, listí a další rostlinné zbytky) do popelnic vůbec nepatří.
Žijeme na vesnici, každý má zahrádku a na ní buďto má, nebo může mít kompost, tak proč
tento odpad nekompostovat doma. Vždyť tento kompost na zahrádce bez problémů
zužitkujeme a nemusíme ho draze nakupovat. Pokud by se nám podařilo důslednějším
tříděním snížit množství komunálního odpadu třeba jen o 10%, představovalo by to
v ušetřených nákladech min.50 tis.Kč za rok. Nestojí to za zvážení?
Na závěr několik upozornění :
• v souladu s obecní vyhláškou musí být veškeré nádoby na komunální odpad,
které jsou přistavovány o odvozu, označeny číslem popisným a musí na nich být
vylepena svozová známka, kterou každý z vás obdrží při úhradě poplatku. Od
začátku dubna, tj. od doby, kdy již musejí mít všichni poplatek uhrazen, nebude
svozová firma řádně označené nádoby vyprazdňovat !!!;
• pro likvidaci drobného elektroodpadu (tj. vysloužilých malých elektrospotřebičů)
můžete celoročně využívat již zmíněné boxy umístěné v nákupním středisku a na
úřadu městyse;
• znovu žádáme – plastové lahve před uložením do kontejneru sešlápněte, ušetříte
místo pro jiné a předejdete tak tomu, aby kolem kontejneru bylo smetiště;
• ke kontejnerům na sklo neodkládejte drátěná skla a skla z motorových vozidel, ty
tam nepatří, svozová firma je neodveze a nám přiděláváte zbytečně práci (pro
jejich likvidaci použijte svoji popelnici) !!!;
• kartonové krabice do kontejnerů na papír odkládejte vždy rozložené nebo
rozřezané, aby nezabíraly moc místa;
• před uložením tříděného odpadu do kontejneru se přesvědčte, zda jej odkládáte
do toho správného, jednak jsou barevně rozlišeny (žlutá – plasty, zelená – sklo,
modrá – papír) a většinou také popsány. Jiný odpad (např. komunální,
nebezpečný …) do těchto kontejnerů nepatří;
Děkujeme za pochopení.
Za městys Machov – M.Kryl
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