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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v úvodu bych chtěl poděkovat vám všem, kteří poctivě třídíte elektroodpad a odevzdáváte jej na
sběrném místě za nákupním střediskem v Machově. Díky vám získal městys Machov „Speciální cenu“
Královéhradeckého kraje a kolektivního systému Elektrowin za rok 2021 za sběr elektroodpadu.
Součástí tohoto ocenění je obdržení šeku pro městys na 20 tis. Kč – bližší informace v další části
tohoto zpravodaje.
Další příjemné zprávy se týkají dotací na investiční akce realizované v uplynulém roce. Na
bankovní účet městyse nám konečně byly po dokončení administrace dotací v tomto měsíci poukázány
finanční prostředky, a to 160 tis. Kč na zakoupený konvektomat do školní jídelny a 380,3 tis. Kč na
realizaci projektu „Přírodní zahrada MŠ v Machově“. Z letošních dotačních programů Královéhr. kraje
jsme zatím obdrželi 80 tis. Kč na profesionalizaci DSO Lesy Policka.
K personálním změnám došlo v uplynulém období na Úřadu městyse Machov. Do pracovního
poměru nastoupila Kateřina Šplíchalová DiS, která se nyní zapracovává na pozici referenta úřadu
za p. Ing. Kryla odcházejícího v letošním roce do důchodu. Další změna se odehrála na postu účetní,
když p. Monika Hrnčířová nečekaně ukončila smlouvu o vedení účetnictví městyse. Po poměrně
hektickém hledání náhrady se podařilo zajistit novou účetní p. Ing. Věru Kratochvílovou, která
uzavřela smlouvu od začátku dubna. Bude se zabývat zpracováním účetnictví, rozpočetnictví a daňové
agendy.
V uplynulém měsíci započaly či pokračovaly práce na několika projektech plánovaných pro
letošní rok:
- na obecním (evangelickém) hřbitově započaly stavební práce v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí
tohoto hřbitova. Nejprve byla provedena skrývka zeminy uvnitř hřbitova na ploše budoucího
chodníčku, následně došlo k osazení obrubníků, vybudování podkladní štěrkové vrstvy a k pokládce
protiskluzové dlažby. Následovat bude budování chodníčku před vchodem na hřbitov a parkovacích
ploch ze zatravňovacích dlaždic. Na podzim pak bude realizována první část opravy kamenné
hřbitovní zdi.
- další akcí v souvislosti se hřbitovy je budování nové vodovodní přípojky pro obecní (katolický)
hřbitov. V polovině května byly provedeny zemní práce pro pokládku nové vodovodní hadice a tato
byla položena a výkop zasypán a zahutněn. Následovalo napojení nové přípojky na stávající
vodovodní řad na Záduší. S opravou přístupové místní komunikace ke hřbitovu se počítá na podzim.
- v uplynulém měsíci probíhaly zemní práce na komunikaci vedoucí k Machovským Končinám s cílem
zlepšit sjízdnost této komunikace a zajistit odvodnění vozovky. Za tímto účelem jsou na cestě
budovány přejezdné odvodňovací žlábky (zabudováním kulatých betonových sloupů) tak, aby dešťová
voda tekoucí od Machovských Končin byla svedena do příkopů a dešťové kanalizace a neohrožovala
nemovitosti v oblasti napojení místní komunikace od Končin na krajskou komunikaci.
- v květnu byly dokončeny přípravné práce pro montáž nových garážových vrat na autobusových
garážích v Machovské Lhotě. Zednické, elektrikářské a zámečnické práce jsou dokončeny a montáž
vrat je plánována firmou Alurol na začátek června. Těsně před montáží dojde k vybourání stávajících
dřevěných vrat.
- dokončena byla výměna oken na budově Obecního domu v Machově, kterou prováděla firma
RI Okna z Bzence. Vyměněna byla okna v ordinacích lékařů, nad jevištěm OD a nové jsou také
nouzové východy ze sálu OD.
- nezanedbatelné finanční prostředky z rozpočtu městyse byly v souladu se schváleným rozpočtem
uvolněny na nákup nové techniky pro údržbu městyse. Na přelomu dubna a května byly výhodně
pořízeny čtyřkolový traktorový vlek 8 t a dvoukolový traktorový přívěs 6 t. Dále byl pro sečení
rovných ploch zakoupen nový traktůrek Seco, malá sekačka Honda a pro údržbu hůře přístupných
ploch pořízen prostřednictvím DSO Lesy Policka nový křovinořez Stihl.
V uplynulém období pokračovala administrace změn Územního plánu městyse Machov. Dne
25. 4. se na Městském úřadu v Náchodě uskutečnilo veřejné projednání Návrhu č. 2 ÚP, k němuž se
vyjadřovaly všechny dotčené orgány. Většina stanovisek byla bez připomínek s výjimkou správy
CHKO Broumovsko. Připomínky tohoto orgánu nyní projektant musí zapracovat do návrhu tak, aby
bylo možno v další fázi přikročit k veřejnému projednání návrhu na úřadu městyse (pro občany).

Protože se ale v průběhu projednávání Změny č. 2 objevilo několik dalších požadavků, jimž chtěli
zástupci městyse Machov vyhovět, podařilo se dojednat s pořizovatelem změny – odborem územního
plánování MěÚ Náchod – možnost vypracovat Změnu č. 3 Územního plánu městyse Machov a tuto
projednávat v tzv. zrychleném řízení. K úspěchu takovéhoto kroku nyní zajišťujeme vyjádření
k navrhovaným změnám od správy CHKO Broumovsko a od Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje. Návrhy musí následně odsouhlasit zastupitelstvo městyse a poté projektant zpracuje návrh
Změny č. 3 ÚP, který by se mohl projednat na veřejném projednání v Machově společně se Změnou
č. 2 ÚP. O dalším průběhu administrace změn územního plánu budeme průběžně informovat.
V loňském roce se podařilo na základě požadavku vedení městyse zajistit provoz turistických
autobusových spojů z Police nad Metují přes Machov do polského Karlówa. Podle informací z odboru
dopravy – oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje i CDS Náchod
bude tato autobusová linka provozována i v letošním roce. V jízdním řádu tak jsou opět zřízeny tři
víkendové spoje o sobotách i nedělích (v turistické sezoně od května do října) na lince 361 Police –
Machov.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 4. 2022 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.065 obyvatel. V průběhu uplynulého měsíce se přihlásili do evidence 4 občané, odhlásilo se 6
občanů, zemřel 1 občan a narodil se 1 občánek.

Společenská kronika
V měsíci květnu 2022 slaví významné životní jubileum náši spoluobčané:
- pan Josef Svoboda z Machovské Lhoty – dožívá se 85 let,
- pan Antonín Krtička z Machova – dožívá se 80 let.
Jménem městyse přejeme oběma jubilantům ještě mnoho let naplněných štěstím, spokojeností
a hlavně zdravím.

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti
Rada Královéhradeckého kraje schválila dne 9. 5. vyhlášení dotačního programu na kotlíkové
dotace pro nízkopříjmové domácnosti. Veškeré informace k tomuto tématu jsou zveřejněny na úřední
desce kraje.
První registrace žádostí o kotlíkovou dotaci bude možná 15. 6. od 10 do 14 hodin, další pak
v termínech 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8. a 24. 8. 2022. Finanční podpora je určena pro nízkopříjmové
domácnosti, v nichž čistý příjem na člena domácnosti nebyl v roce 2020 vyšší než 170.900,- Kč.
Dotace bude sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním na tuhá paliva (první a druhé emisní třídy)
za kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel (omezeně), nebo tepelné čerpadlo. Podporu není
možné získat na výměnu stávajícího plynového kotle.
Pro konzultace byla zřízena infolinka 722 960 675 s provozní dobou Po-Pá 8-16 hod., nebo
prostřednictvím e-mailu kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz. Základní informace včetně
formulářů pro registraci je možné získat i na Úřadu městyse Machov.

Hasičská soutěž „O Bělský džbánek“ a taneční zábava
Dne 11. 6. 2022 pořádá SDH Bělý za finanční podpory místní akční skupiny MAS Stolové hory
17. ročník hasičské soutěže v požárním útoku "O Bělský džbánek " u rybníka (začátek od 13 hodin)
s večerní zábavou - k poslechu a tanci hraje skupina Ledvine Stones.

Realizátor SCLLD

3. Kulturní a sportovní akce
Červen: 3.6. – Koncert velkého dechového orchestru ZUŠ – Kolárovo divadlo Police v 19 hod.
4.6. – Vinum et Cetera – veřejná ochutnávka vín v klášteře Broumov od 13 hod.
4.6. – Taneční zábava s NANOVOR – hřiště Nízká Srbská od 20 hod.,
4.6. – Dřevíčská lávka – koupaliště Velký Dřevíč od 13 hod., vystoupí kapely Wishmasters,
Heebie Jeebies, Furtfajn, Vivian, Trilobeat
5.6. – Dětský den na koupališti Velký Dřevíč od 14 hod.
9.6. – Otevřené Benediktinské sklepy – klášter Broumov – prodej vín od 18 hod.
11.6. – O Bělský džbánek – hasičská soutěž u rybníka v Bělém od 13 hod.
11.6. – Taneční zábava u rybníka v Bělém – hraje Ledvine Stones – od 20 hod.
11.6. – Polická zelňačka – soutěž ve vaření polévky s doprovod. programem na náměstí, 8,30
25.6. – Tour de Torpédo – tradiční recesistický cyklistický závod od 14 hod. v Nízké
Srbské, pořádá Spolek Nízkosrbských Baronů

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 2. 5. 2022 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli městyse a dne 23. 5. se
uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva městyse. Na programu bylo projednání následujících bodů:
- obnovení žádosti o dotaci na přístavbu a přestavbu hasičské zbrojnice v Nízké Srbské,
- vývoj prací na přípravě Změny č. 2 Územního plánu městyse Machov,
- návrh na zhotovení Změny č. 3 Územního plánu městyse Machov ve zrychleném řízení,
- informace o průběhu stavebních prací na úpravě obecního (evangelického) hřbitova,
- situace ohledně „váhy“ v centru Bělého – zpracování projektové dokumentace na demolici stavby,
- projednání a schválení návrhu Závěrečného účtu městyse Machov za rok 2021,
- Rozpočtová opatření č. 1/2022 a 2/2022,
- objednání auditu hospodaření městyse za rok 2022,
- rekonstrukce místních komunikací 13c, 14c a 39c – uzavření Smluv o dílo s fy REPARE,
- informace o pořízení techniky pro údržbu obce,
- informace o průběhu prací – výměna garážových vrat na objektu garáží v Machovské Lhotě,
- pořízení dobíjecí stanice pro elektrokola u Obecního domu v Machově na náměstí,
- info o konání Valné hromady DSO Policko v Machově dne 19. 5. 2022,
- závěry jednání se zástupkyní České pošty – návrhy na řešení budovy pošty v majetku ČP,
- návrh obyvatel Machovské Lhoty na pokácení lípy na pozemku městyse,
- informace o stavebních úpravách komunikace k Machovským Končinám,
- projednání dodatků smluv na pronájem lesních pozemků městyse DSO Lesy Policka,
- stanovení počtu členů zastupitelstva po komunálních volbách v září 2022,
- návrh firmy Vodafone na odkup pozemku pod vysílačem či zřízení služebnosti k tomuto pozemku,
- info – získání ocenění a odměny za sběr elektroodpadu v obci,
- informace z jednání o autobusové dopravní obslužnosti místní části obce Bělý,
- návrhy řešení majetkových záležitostí a další.

5. Stomatologická pohotovost v červnu 2022
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červnu 2022 – vždy v době
od 8,00. do 12,00 hod.:
4. - 5. 6.
MDDr. L. Škodová Třísková, Krásnohorské 672, Náchod 737 449 355
11. - 12. 6.
MUDr. Vj. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín 66, Broumov
491 502 425
18. - 19. 6.
MUDr. Ivana Vejmolová, Náchodská 548, Velké Poříčí
491 482 000
25. - 26. 6.
MUDr. J. Šimková Vaňková, Sokolská 215, Č. Kostelec
491 463 421

6. Manuál výletů do Polska
Euroregion Glacensis, jehož je náš městys Machov členem, pro Vás v rámci své činnosti v oblasti
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem připravil tento Manuál turistických výletů,
který Vám představuje zajímavé turistické cíle Dolního Slezska. Pracovníci Euroregionu Glacensis pro
Vás zmapovali ty nejatraktivnější z nich a z těchto vybraných míst sestavili několik komplexních
nabídek na celodenní výlety. Pečlivě sestavené harmonogramy výletů s přesným itinerářem
a podrobným popisem jednotlivých zajímavostí budou podkladem k uspořádání výletů pro Vás, Vaši
rodinu, případně i větší organizované skupiny. Všechny nabízené turistické cíle přitom najdete jen
kousek za hranicemi. Uvedené informace jsou aktualizovány k roku 2021 a je tak možné, že
u některých dojde ke změnám otevíracích dob, rozšíření nabídky, a podobně. Pojďte společně
poznávat zdejší přírodní krásy, zachovalé historické paláce, věhlasné lázně, tajemná důlní díla
a monumentální vojenské památky nebo prozkoumejte ze sedla kola rozsáhlou síť singletracků
a rozhleden. Pojďte poznat Polsko jinak, než ho známe!
Manuál najdete na webu Euroregionu Glacensis pod odkazem https://www.euroglacensis.cz/manual-turistickych-vyletu.html nebo na webových stránkách městyse Machov v oddílu
Turistika – Tipy na výlety.

7. Třídíme odpady II.
Pokračujeme v seriálu „Třídíme odpady“ a tentokrát se zaměříme na plasty a kompozitní obaly,
neboli nápojové kartony, či také krabice od nápojů.
Plasty jsou složitější chemické sloučeniny značně odolné biologickému rozkladu a je jich spousta
druhů – např. polyethylen (PE), polypropylen (PP), polyvinylchlorid (PVC), polystyren (PS)
polyethylentereftalát (PET), polyestery (PES) a další.
Kompozitní materiál, nebo zkráceně kompozit, je materiál ze dvou nebo více látek s rozdílnými
vlastnostmi, které dohromady dávají výslednému výrobku nové vlastnosti, které nemá sama o sobě
žádná z jeho součástí (např. voskovaný papír, papír s plastem, papír s hliníkem aj.). Z kompozitů jsou
vyráběny krabice na mléko a další mléčné výrobky, na džusy, víno apod.
Pro odkládání výše uvedených odpadů jsou u nás v obci určeny žluté kontejnery. Celkem jich je
v obci rozmístěno 18 kusů na 10 sběrných místech. Výsyp kontejnerů provádí svozová firma každý
týden ve středu. Ročně v Machově sesbíráme okolo 25 tun plastů a 0,5 tuny nápojových kartonů.
V roce 2021 to bylo konkrétně 25,15 tun plastů, což je téměř 23 kg na obyvatele.
Co lze a co nelze do žlutých kontejnerů odkládat uvádíme níže v přehledu.
Plasty a kompozitní obaly
Patří sem :
- PET láhve
- nápojové kartony
- fólie vč. strečových
- sáčky, plastové tašky
- plastové obaly od pracích přípravků
- plastové obaly od kosmetických přípravků
- plastové obaly od potravin (vaničky, kelímky)
- obaly od CD, DVD disků
- obalový polystyren

Nepatří sem a kam s ním :
- bakelit (do popelnice)
- guma (do popelnice)
- silně znečištěné fólie (do popelnice)
- laminát (do popelnice, objemného odpadu)
- podlahové krytiny (do objemného odpadu)
- molitan (do objemného odpadu)
- videokazety (do popelnice)
- obaly od olejů (nebezpečný odpad)
- obaly od chemikálií (nebezpečný odpad)
- plastové vodovodní a kanalizační trubky
(stavební odpad – na skládku)
- stavební polystyren *(stavební odpad – na
skládku)
* do stavebního polystyrenu jsou přidávány chemikálie zabraňující hoření a tento polystyren již nelze
recyklovat!

Žádáme Vás : - PET láhve, nápojové kartony, obaly od pracích a kosmetických prostředků před
vhozením do kontejneru sešlápněte, folie složte a svažte, aby zabíraly co nejméně
místa;
- pokud se odpad nevejde do kontejneru, odložte ho u kontejneru v zavázaném pytli;
- nevhazujte do kontejnerů jiný než výše uvedený odpad.
Připomínky k ukládání bioodpadů
Bohužel musíme konstatovat, že někteří naši spoluobčané nerespektují naše upozornění
k odkládání bioodpadů a zřejmě si neváží ani práce našich zaměstnanců. V minulém vydání
zpravodaje jsme uváděli, že od 22. dubna bude v kontejnerech sbírán pouze bezdřevý bioodpad, a že
větve je nutné od tohoto data odvážet na skládku u ČOV. Přesto ještě začátkem května jsme museli
např. z Bělého odvážet plný kontejner větví, aby ostatní občané měli kam odkládat trávu.
Na kompostárny v Nízké Srbské i v Machovské Lhotě také někdo stále odváží větve, které pak musí
naši pracovníci ručně z kompostu vytahovat a převážet na skládku větví u ČOV. Pokud jsou již stonky
rostlin zdřevnatělé, v kompostu se nerozloží ani za 5 let. Na skládku větví u ČOV zase někdo odvezl
pařezy stromů – jejich likvidace ale nebude zadarmo a půjde to z peněz nás všech. Ano, obec musela
v souladu se zákony zavést systém nakládání s bioodpady, ten ale má nějaká pravidla a ta bychom
měli všichni respektovat. Naprostá většina z nás ho také respektuje, avšak doplácíme všichni na
bezohlednost sobeckých jednotlivců.
Ing. Miroslav Kryl

8. Inzerce

9. Ocenění městyse Machov – sběr elektrozařízení
V pondělí 16. května se zástupci městyse Machov zúčastnili slavnostního předávání ocenění
obcím a městům Královéhradeckého kraje v rámci krajského projektu „Čistá obec, čisté město, čistý
kraj“. V rámci soutěže byly obcím a městům předávány ceny v soutěží o titul „Čistá obec 2021“ a dále
ceny v rámci sběrových systémů Asekol a Elektrowin. Předávání cen se uskutečnilo v Muzeu
východních Čech v Hradci Králové za účasti představitelů Královéhradeckého kraje a zástupců
systémů Asekol a Elektrowin.

Městys Machov obdržel „Speciální cenu“ Královéhradeckého kraje a kolektivního systému
Elektrowin za nejvyšší procentuální meziroční nárůst sběru elektrozařízení v roce 2021 oproti roku
2020 (v přepočtu na obyvatele). Součástí ocenění bylo předání šeku na 20 tis. Kč – získané prostředky
budou využity na zlepšení systému sběru odpadů v obci, např. k nákupu nových kontejnerů na odpad.

10. Pozvánka do knihovny
2. 6. 2022 bude knihovna z důvodu čerpání dovolené zavřená.
Z nabídky nových knih:
KONEČNÁ, Lucie: HOUPAČKY
Romanticko-komicko-tragický román o dvou stárnoucích kamarádkách, které se ale s pokročilým věkem rozhodně nechtějí
smířit. Právě naopak - konečně bez dětí a bez závazků to mohou začít pořádně roztáčet...
ISAACOVÁ, Catherine: CO STÁLO VE HVĚZDÁCH
Allie se svým přítelem Edem se snaží vypátrat skutečnosti, které předcházely jejímu narození. Romantický příběh zasazený
do slunné Itálie.
O´FLANAGANOVÁ, Sheila: CHYBA JEJÍHO MANŽELA
Román pro ženy o vzájemné partnerské důvěře a o tom, co všechno se může v manželství pokazit, pokud ji jeden z manželů
definitivně ztratí. Lze takovou chybu vůbec napravit?
LLOYD, Sam: LES VZPOMÍNEK
Detektivní thriller je příběhem unesené třináctileté dívky Elissy, podivného chlapce Elijáše, který si s ní hraje na Jeníčka a
Mařenku a policistky Mairéad, která se snaží Elissu vypátrat.
COOPER, Ellison: AŽ NA KOST
V samostatném románu Až na kost autorky Ellison Cooper se ve Washingtonu ztratí autobus plný středoškoláků a
neurovědkyně Sayer Altairová musí dopadnout viníka, s nímž ji pojí její vlastní minulost.
RENDL, Jan: 10 000 KILOMETRŮ PĚŠKY JIŽNÍ AMERIKOU
Téměř třicetiletý prodavač a příležitostný cestovatel se rozhodne pěšky přejít Jižní Ameriku. Jak to může dopadnout?
Vzdoruje jazykové bariéře, drogám v kolumbijských ulicích a všudypřítomné chudobě. Vydává se do nitra kontinentu, aby
poznal nový svět i sám sebe.
MEDZVECOVÁ, Dagmar: DVA NETOPÝŘI NA TALÍŘI
Prázdninový detektivní příběh, ve kterém kamarádi Páťa s Gábou pátrají po ukradených věcech a vydávají se po stopách
záhadného obrázku netopýrů. (pro čtenáře od 7 let)
REVILÁKOVÁ, Naďa: MEDAILON EMILKY HOROVÉ
Na Hanku čeká další pátrání v hlubinách rodinné historie. Tentokrát jde o tajemství obestírající se kolem zmizení
prababiččiny sestry Emílie na konci války. (pro čtenáře od 11 let)
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Kratochvílová B.

11. Svoz velkoobjemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz velkoobjemných odpadů
Kdy : v sobotu 4. června
Kde : BĚLÝ
MACHOV. LHOTA
MACHOV
NÍZKÁ SRBSKÁ

2022
u bývalé váhy
u hasičské zbrojnice
na náměstí
proti Lokvencovým
pod Hubkovými
u hasičské zbrojnice

8.00 – 8.20 hodin
8.25 – 8.45 hodin
8.50 – 9.10 hodin
9.15 – 9.45 hodin
9.50 – 10.20 hodin
10.50 – 11.20 hodin

Předmět svozu : - velkoobjemný odpad: - nábytek, matrace, linolea,
– koberce, dřevotříska
– kočárky, objemné hračky
– sportovní potřeby (lyže…)
Další podmínky : - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů, tj. ty, kteří
řádně platí poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je
svoz bezplatný !!!
- odpad nesmí obsahovat větší kovové součásti !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně,
ponechání odpadu na veřejném prostranství bez osobního dohledu je
nepřípustné a odpad nebude odvezen !!!!!!!!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!

Přineste nám svůj odpad! Chraňte naše životní prostředí!
: 493 646 750 fax: 493 646 770
12. Na konci května vyjíždějí turistické autobusy s přepravou kol
Kladské pomezí je díky svému rozmanitému reliéfu rájem cyklistů. K přepravě na atraktivní místa
našeho regionu nebo pro zpáteční cestu můžete v turistické sezóně využít několik linek turistických
autobusů s přepravou kol, které poprvé vyjíždějí v sobotu 28. května 2022!
Klasické cyklobusy s vlekem pro přepravu až 38 kol budou vypraveny na 4 pravidelných linkách.
První z nich je vedena z Jaroměře, přes Českou Skalici, Nové Město nad Metují až do Deštného v
Orlických horách. Další linka do Orlických hor jezdí z Náchoda opět přes Nové Město nad Metují.
Pravidelný spoj do Krkonoš bude v letošním roce veden po nové trase z Náchoda, přes Hronov,
Červený Kostelec, Trutnov a Pec pod Sněžkou až na Pomezní Boudy. Tato změna zajisté potěší

především cykloturisty, kteří mají namířeno do Jestřebích hor. Ani v letošním roce cestující nepřijdou
o oblíbenou linku k našim polským sousedům na trase Náchod – Kudowa-Zdrój – Karlów.
Cyklisté mohou na svých toulkách naším regionem využívat také víkendovou autobusovou linku
z Úpice do Odolova s tzv. „cyklobatohem“ pro přepravu maximálně 6 kol a dále pravidelné vlakové
spoje, jejichž kapacita je omezena na cca 6-10 kol.
Turistické autobusy budou v provozu až do konce září vždy o víkendech a o státních svátcích.
V průběhu letních prázdnin budou vybrané linky brázdit Kladské pomezí denně.
Více informací a jízdní řády najdete na www.kladskepomezi.cz/aktivity/cyklistika a na webu
www.dopravakhk.cz. Tištěné materiály, které vydává Královéhradecká krajská centrála cestovního
ruchu, budou k dispozici v informačních centrech našeho regionu. Jízdní řády cyklobusů jsou
k dispozici i na webu městyse Machov www.machov-obec.cz.

13. Tour de Torpédo 2022

14. Okénko z naší školičky
Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou 2022
Ve středu 3. 5. se naši žáci vypravili do Nového Města nad Metují na Stadion generála Klapálka.
Po dvouleté pomlce se zde konalo tradiční atletické klání. Ještě před pandemií se zde výborně
umísťovala zejména naše děvčata. Letos se nám podařilo sestavit družstva dokonce ve třech
kategoriích – mladší i starší žákyně a mladší žáci.

Počasí bylo zkraje příjemné. Vlažná teplota je pro atletiku ideální. Potom ale přišel deštík a
trochu spláchl dobrou náladu. Konkurence byla i tentokrát silná. Ale ani letos se naši reprezentanti
neztratili! Z výborných výkonů zmíním medailové pozice: 2. místo Anežky Rückerové v běhu na 800
m; 2. místo Klaudie Šplíchalové ve skoku dalekém; 3. místo Soni Notkové ve skoku vysokém; 3.
místo štafety 4x60 m ve složení Anna Foglarová, Veronika Dostálová, Andrea Obršálová a Edita
Straubeová. Skvělý výkon podala také Martina Bitnarová, která vybojovala 4. místo ve vrhu koulí a
Veronika Dostálová, která obsadila 4. místo v běhu na 60 m. Příští rok budou naši atleti bohatší o
cenné zkušenosti a zase o rok starší, takže o sobě určitě dají ještě vědět.
Okresní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ okresu Náchod
V úterý 17. 5. jsme se vypravili do Náchoda na okresní kolo „Dopravní soutěže mladých
cyklistů“. Konalo se na nově zrekonstruovaném Dětském dopravním hřišti. S akcemi se teď doslova
roztrhl pytel. Po covidové pauze se však dříve zaběhlé soutěže ztuha rozjíždí. Snažili jsme se tedy ve
všech třídách oprášit i dopravní výchovu, a hlavně připravit vybrané žáky na soutěž. Ze soupisky bylo
hned jasné, že konkurence je silná, nechyběly všechny velké náchodské školy, a naši reprezentanti se
smiřovali se spodními příčkami.
Za Machov soutěžila Veronika Dostálová, Edita Straubeová, Jan Kubeček a Antonín Tauc.
Soutěžní disciplíny byly: jízda zručnosti, první pomoc a pravidla provozu na pozemních
komunikacích- test i samotná jízda po dopravním hřišti. Ve všech disciplínách si naši vedli skvěle.
Přesto ještě při vyhlášení počítali s posledním místem. Skromnost byla ale přehnaná. Jmenováni byli
totiž jako poslední, což znamená, že... vyhráli! A postupují do krajského kola, které bude v Rychnově
nad Kněžnou.
Ruku v ruce se zmíněnou soutěží poprvé probíhala také branně vědomostní soutěž v rámci
projektu Příprava obyvatel k obraně státu neboli POKOS. Měla 4 disciplíny: kliky, sed-lehy, hod
granátem na cíl a topografii. I zde si naši vedli skvěle. I zde
zvítězili! Můžete tedy klidně spát, podle ředitele Krajského
vojenského velitelství Hradec Králové jsou naši borci
připraveni Vás bránit. Navíc jsou to ti nejlepší v okrese!
Počasí sice mohlo být horší, ale už ne o moc. Většinu
času nám propršelo. Přesto jsme si soutěž užili a vraceli se
s dobrým pocitem.
Zapsal Mgr. Adam Just
Projektový den - Maršovské údolí
Krajina neměnná vs. krajina, která je utvářena
obrovským množstvím změn, způsobených převážně činností
člověka. Toto a další přidružená témata byla nosným pilířem projektového dne v Maršovském údolí,
kde žáci naší školy objevovali krásy přírody a zároveň pomáhali přírodu čistit. Den Země proběhl po
10 letech opět v krásném Maršovském údolí, které nabízí možnost učení založeného na badatelské
metodě, stejně jako reálné příklady místně zakotveného učení, vycházejícího z možnosti propojit
získávané vědomosti s blízkým, a tedy dobře známým okolím.

Žáci se naučili všímat si změn v krajině, začali přemýšlet o jejich příčinách a následcích a
možnostech adaptace a mitigace (zmírňování klimatických změn). Rozvíjení kompetencí při práci v
kolektivu a při řešení nejrůznějších problémů, bylo také přínosným faktorem celého dne. Děti musely
zpracovávat velké množství informací, a i když měly chytré mobilní telefony, ne vždy bylo dostatečné
pokrytí, takže spolupráce s učiteli, nebo vyhledávání informací v literatuře bylo nutné.
Při srovnání s mapou, která byla před deseti lety zpracována, jsme došli k závěru, že lidská
činnost krajinu mění opravdu výrazně, a že ne vždy k dobrému.
Sepsala: Mgr. Anna Laslett
Závěrem bych ráda poděkovala Klaudii Šplíchalové, která reprezentovala školu v okresním kole
Biologické olympiády, ze kterého postoupila mezi nejlepší do krajského kola. Blahopřejeme.
Ing. Hana Lelková
ZŠ a MŠ organizuje ve dnech 13. 6. – 19. 6. 2022 sběrový týden. Starý papír a kartony
můžete odevzdávat do pergoly na dvoře školy. Pokud vám nepůjde sběr do školy dopravit,
zavolejte na tel. číslo 491 547 195 nebo na mobil 775 909 703 a my si u Vás sběr vyzvedneme.
Za spolupráci Vám děkují žáci a učitelé školy.

15. Soutěž mladých hasičů
V neděli 8. května 2022 pořádali hasiči v Nízké Srbské dětskou hasičskou soutěž „ O POHÁR
STAROSTY SDH NÍZKÁ SRBSKÁ“. Tutu soutěž pořádají každoročně už dlouhou řadu let. Letos se
konal již 37. ročník, kterého se zúčastnilo celkem 28 družstev.
Mladí hasiči soutěží ve dvou kategoriích, mladší a starší, v požárním sportu podle hry Plamen.
Běží se zde tři technické disciplíny: běh 4 x 60 m, štafeta dvojic a požární útok. Všichni soutěžící musí
disciplíny absolvovat v helmě a jednotném oděvu. Po registraci družstev následuje slavnostní nástup,
kde se vedoucí a družstva dozví, co je čeká a jak bude vše probíhat. Mladší začínají na požárním
útoku a starší na běhu 4 x 60 m.
Běh 4 x 60 m družstvo starších z Nízké Srbské odběhlo bez chyby a v rychlém čase, při čemž si
vysloužilo první místo v této disciplíně. Mladšímu družstvu se nepovedla předávka, a tak bylo
diskvalifikováno. Naštěstí to zachránil druhý pokus. V této disciplíně si družstvo mladších z Nízké
Srbské doběhlo pro 2. místo. Je nutno říci, že v této disciplíně se družstvo dělí na dvě štafety, tedy i
dva pokusy. V prvním úseku překonává soutěžící kladinu. V druhém další soutěžící přeskočí příčné
břevno. V dalším úseku přenese hasicí přístroj z místa na místo a v posledním úseku soutěžící zapojí
hadice, rozdělovač a proudnici. Proudnice po celou dobu štafety slouží jako štafetový kolík.
Poté následovala štafeta dvojic, při níž se obě družstva umístila na prvním místě. První z družstva
vybíhá kapitán, který oběhne metu a vrací se zpět, za ním vybíhá dvojice, která cestou vezme
proudnici a hadici a zastaví se u hydrantového nástavce. Jeden rozhodí hadici a zapojí půlspojku do
hydrantového nástavce a druhý připevní na druhou stranu hadice proudnici a natáhne ji směrem
k metě. Poté společně doběhnou k členům družstva. Nakonec vybíhá poslední dvojice, která oběhne
metu. Jeden vezme proudnici a stáhne hadici do poloviny, u hydrantového nástavce odpojí obě dvě
půlspojky a vrací se i s proudnicí do cíle. Mezitím druhý člen družstva smotá hadici a běží do cíle,
čímž se stopne čas. V této disciplíně se opět družstva dělí na dvě části.
Poslední disciplína je požární útok, který běží 7 členů družstva z 10. Všechen potřebný materiál
si připraví na základnu. Družstvo vyběhne a rozdělí se na tzv. „zadek a předek“. „Zadek“ spojí
savicové vedení a ponoří koš do vody. Strojník nasaje a voda jde vpřed k nástřikovým terčům.
Mezitím „předek“ spojí a natáhne hadicové vedení směrem k nástřikovým terčům. Disciplína končí v
ten okamžik, kdy se naplní oba nástřikové terče. V této disciplíně se mladší umístili na prvním místě a
starší na těsném druhém místě.
Soutěž byla ukončena vyhodnocením, kde mladší i starší družstvo hasičů z Nízké Srbské obsadilo
celkové první místo. Všichni měli radost, že poháry zůstaly doma.
Všem dětem patří dík za to, že tak pilně trénovaly a domácí soutěž zvládly na výbornou.
Poděkování patří i hasičům z Nízké Srbské a rodičům za pomoc při přípravě a pořádání soutěže.

16. Polická zelňačka

17. Pochvala – smeknutí klobouku
Vážení,
navštívil jsem Váš region jako turista a (velice rád) musím pochválit parkoviště v
Machovské Lhotě, které jsem využil. Čisté parkoviště se spoustou stolů a laviček, přístřešek
a 2 čisté mobilní toalety s toaletním papírem a tekoucí vodou... A to navíc zdarma. Palec
nahoru. Kam se na Vás hrabou jiné, větší turistické destinace. Cestuji ve volném čase, v cest.
ruchu jsem pár let i pracoval, tak vím, o čem mluvím. Bohužel to opravdu není samozřejmost.
Prosím přetlumočte mou pochvalu a poděkování těm, kteří na existenci a stavu uvedeného
parkoviště mají zásluhu.
Díky, mějte se krásně, Honza Klimenta
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