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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
konečně jsme se dočkali teplého letního počasí a s ústupem pandemie nemoci Covid-19 roste také
optimismus v očekávání příjemného léta s hezky prožitou dovolenou, výlety a kulturou. Také na úřadu
městyse dojde v průběhu léta k čerpání dovolených pracovníků úřadu, stejně jako v minulých letech
by však ani letos nemělo dojít k přerušení poskytování úkonů a služeb pro občany - v úředních
hodinách by měl vždy být některý z úředníků k dispozici po celé léto.
V průběhu uplynulého měsíce pokračovaly některé stavební akce v obci a zároveň probíhala
jednání a přípravné práce na realizaci dalších záměrů v tomto roce:
- v rámci dotační investiční akce s názvem „Stavební úpravy obecního hřbitova Machov“
spolufinancované Královéhradeckým krajem byly téměř dokončeny úpravy vnitřních prostor hřbitova.
Byly vybudovány chodníčky, dokončena stavba kolumbária, přemístěn hřbitovní vodovod blíže
vstupní bráně a nyní probíhají opravy obvodové zdi a dokončují se úpravy terénu okolo chodníčků.
Rozběhly se již také stavební úpravy prostranství před hřbitovem, při nichž musí být štěrkem výškově
upraven celý prostor, aby mohlo dojít k osazování obrubníků a pokládání zatravňovacích dlaždic. Na
závěr bude vyasfaltována příjezdová středová komunikace ke hřbitovní bráně. S dokončením se počítá
ve druhé polovině srpna.
Začátkem června rozhodovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o žádostech o dotaci
z Programu rozvoje venkova, v němž se sešlo velké množství žádostí – požadovaná částka všech
žádostí přesahovala zhruba 10 x částku, kterou MMR rozdělovalo. Do tohoto programu jsme uplatnili
dva projekty, ale z výše uvedeného důvodu jsme letos moc nepočítali s úspěchem. Nakonec jsme však
byli úspěšní alespoň z 50% – obdrželi jsme dotaci na úpravu místní komunikace v Nízké Srbské
(směrem na Peterák) v rámci akce s názvem „Rekonstrukce části MK 10c v Nízké Srbské“. Přiznaná
dotace je ve výši 80% uznatelných výdajů projektu, což činí 1,1 mil. Kč z vysoutěžené ceny díla.
Druhou podanou žádostí o dotaci, která však nebyla na MMR ČR odsouhlasena, byla žádost na
„Rekonstrukci dětského hřiště v Machově pod náměstím“. Nyní zastupitelstvo městyse bude
rozhodovat o tom, zda tento projekt budeme letos realizovat i bez dotačních finančních prostředků.
Výběrové řízení na tuto akci bylo provedeno a vysoutěžená cena je zhruba poloviční, než se kterou se
původně počítalo do rozpočtu městyse – budu tedy navrhovat realizaci i bez dotace.
Na přelomu května a června byla zpracována žádost o dotaci na dodávku nového konvektomatu
pro školní jídelnu ZŠ a MŠ Machov. Žádost byla podána u SZIFu prostřednictvím Místní akční
skupiny Stolové hory, která zajišťuje administraci dotačního řízení pro území Náchodska.
Těsně před uzávěrkou tohoto zpravodaje se uskutečnilo na úřadu městyse výběrové řízení na
dodavatele akce s názvem „Veřejné osvětlení – Nízká Srbská“. Doplnění veřejného osvětlení, které
zajistí zejména větší bezpečnost pro děti navštěvující hasičský kroužek (nebudou muset chodit po
silnici), bude realizovat firma ELPOL Police s.r.o.
Ke zlepšení služeb pro občany došlo začátkem tohoto měsíce v pokladně úřadu městyse – bylo
zakoupeno programové vybavení i mobilní terminál umožňující občanům bezhotovostní platby
místních poplatků bankovními kartami.
Závěrem si dovolím vám všem popřát hezké prožití letních týdnů, mnoho příjemných zážitků
a načerpání co nejvíce sil a energie pro dny, kdy sluníčka a tepla nebude tolik jako nyní.

2. Informace úřadu městyse.
Společenská kronika

V měsíci červnu 2021 slaví významné životní jubileum – 85. narozeniny – paní Hana Jansová
z Machova. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
Dne 26. června 2021 slaví krásné životní jubileum – zlatou svatbu (50 let společného života) –
občané Machova Eva a Jan Samkovi. Jménem městyse přejeme oslavencům ještě mnoho společných
let naplněných štěstím, spokojeností a zdravím.

V průběhu uplynulého měsíce uzavřely před Úřadem městyse Machov manželství tyto páry:
- v obřadní síni úřadu městyse Martin Balcar a Vendula Hůlková,
- na zahrádce restaurace „U Lidmanů“ Aleš Strnad a Petra Bartlová.

Dovolená praktického lékaře v letošním roce
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům termín čerpání dovolené
v následujících termínech:
7. 7. – 16. 7
26. 7. – 30. 7.
23. 8. – 28. 8.
V nutných případech ho v uvedených termínech zastupuje lékařka MUDr. Alena Zemanová ve své
ordinaci ve firmě Wikov či v ordinaci v Náchodě na Hamrech, tel. 702 187 889.

Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 5. 2021 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.072 obyvatel. V průběhu uplynulého měsíce se odhlásilo 5 občanů, zemřeli 3 občané a narodil se
1 občánek.

3. Znovuotevření restaurace „Machovský hostinec“
Po dlouhé době jsme opět otevřeli. V současné době podáváme minutková a studená jídla. Od 28.
6. začínáme i s obědovým menu. Jídelní lístek bude vystaven v reklamní tabulí před restaurací a
zveřejněn na facebookových stránkách Machovského hostince.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Jar. Falt

4. Kulturní a sportovní akce
Červenec: 1.7. – Lakomec – divadlo v klášterní zahradě Broumov od 20,30 hod. (Klicperovo div.),
2.7. – A. Dvořák – Rusalka – sólisté Národního divadla v Adršpachu v 19 hod.
2.7. – Lakomec – divadlo v klášterní zahradě Broumov od 20,30 hod. (Klicperovo div.),
2.-6.7. – Pivní slavnosti Velké Petrovice
3.7. – Za poklady Broumovska – koncert Tria Čes. rozhlasu – kostel Teplice n.M. 18 h.
3.7. – Kytice – divadlo v klášterní zahradě Broumov od 20,30 hod. (Klicperovo divadlo),
7.7. – Tara Fuki – koncert v klášterní zahradě Broumov od 19 hod.
10.7. – Boris Giltburg (Izrael) – klavírní koncert v kostele v Polici n.M. od 18 hod.
10.7. – Folkové Ostrovy – folk a country festival v Bražci na Ostrovech (Malina Brothers,
Nezmaři, Vojta Kiďák Tomáško, Milk Eaters a další)
14.-16.7. – Malé letní divadlení – divadelní přehlídka na nádvoří kláštera Broumov
16.7. – Vítkovo kvarteto a Veteráni studené války – Undergr. klub Eden Broumov 20 hod.
16.7. – Noční komentovaná prohlídka kláštera v Polici n.M. od 21 hod.
17.7. – Za poklady Broumovska – koncert v kostele v Otovicích od 18 hod.
24.7. – Za poklady Broumovska – koncert Victoria Ensemble – kostel Božanov od 18 hod.
30.7. – Cimbálová muzika Milana Broučka – open air Hejtmánkovice od 19 hod.
31.7. – Za poklady Broumovska – koncert J. Bárty a T. Fialové – kostel Bezděkov 18 hod.

5. Stomatologická pohotovost v červenci 2021
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červenci 2021 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
3. 7.
služba neobsazena
4. 7.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 398
5. 7.
MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 132
6. 7.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
775 717 666

10. – 11. 7.
17. – 18. 7.
24. – 25. 7.
31. 7. – 1. 8.

služba neobsazena
služba neobsazena
MUDr. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
služba neobsazena

491 502 425

6. Třídění světelných zdrojů je nyní jednodušší
Chováte se zodpovědně, třídíte odpad? Pak jste možná už někdy přemýšleli, kam se žárovkou,
když dosvítí. Klasické přímo žhavené žárovky (wolframové i halogenové), které se
v domácnostech hojně používaly, než byl jejich prodej v Evropské unii zakázán, se mohly
vyhazovat do směsného odpadu. Jiná pravidla ale platila pro zářivky či LED žárovky – tyto
světelné zdroje patřily na místo zpětného odběru. Rozeznat od sebe jednotlivé druhy světelných
zdrojů je ale čím dál tím těžší. Výrobci přicházejí s novými designy a výrobními technologiemi,
takže běžný spotřebitel nemá šanci poznat, o jaký typ světelného zdroje se jedná.
Od 1. ledna 2021 už naštěstí nemusíte tento problém řešit, nový zákon o výrobcích s ukončenou
životností nedělá mezi světelnými zdroji rozdíly. Tím pádem všechny spadají do zpětného odběru a
měly by se odevzdat do speciálních sběrných nádob či ve sběrných dvorech.
U nás v obci jsou tyto nádoby umístěny ve sběrném místě, které je zřízené ve skladu nákupního
střediska (vchod z nákladové rampy). Sběrné místo je přístupné po telefonické nebo osobní domluvě
s odpovědným pracovníkem úřadu v pracovních dnech – v pondělí a ve středu od 8°° do 12°° a od
13°° do 17°° hodin, v ostatní dny od 8°° do 12°° hodin. Sběrné místo mohou využít všichni občané a
dále také živnostníci podnikající v katastru Machova, kteří mají s městysem uzavřenou řádnou
smlouvu o nakládání s komunálním odpadem.
Zákon zároveň ukládá prodejcům povinnost uvádět u ceny světelných zdrojů i dalších elektrozařízení
výši recyklačního příspěvku. Díky tomu hned při placení zjistíte, že jste přispěli na ekologickou
recyklaci zakoupeného elektro výrobku, a proto by – až vám doslouží – neměl skončit v komunálním
odpadu, ale ve sběrném místě.
Speciální nádoby na světelné zdroje
Veškeré světelné zdroje jsou na sběrném místě ukládány do speciálních sběrných nádob určených jen
pro jejich sběr. Nesmí se míchat s ostatním elektroodpadem. Důvodem je křehkost světelných zdrojů,
které by se v kontejneru na elektroodpad mohly rozbít. U kompaktních a lineárních zářivek navíc při
jejich rozbití hrozí únik toxické rtuti, kterou tyto světelné zdroje v malém množství obsahují. Většina
surovin získaných ze žárovek při recyklaci (zejména kovy, sklo a plasty) se následně znovu využije ve
výrobě. Díky recyklaci je možné využít více než 90 % materiálů ze sebraných světelných zdrojů.
Společnost EKOLAMP se již od roku 2005 stará o zpětný odběr osvětlovacích zařízení, od ledna 2019
také o malá a velká elektrozařízení. V České republice provozuje síť více než 4300 veřejných i
neveřejných sběrných míst. Nejbližší sběrné místo ve svém okolí naleznete na stránkách
www.ekolamp.cz.

7. Úspora emisí díky třídění odpadů v Machově za rok 2020
Společnost EKO-KOM nám zaslala přehled o množství odpadu, který byl v městysu Machov
vytříděn a předán k dalšímu využití v roce 2020. Díky vytřídění 86,8 tun odpadu městys obdržel od
společnosti EKO-KOM finanční prostředky ve výši 209,3 tis. Kč určené na další rozvoj systému
likvidace odpadů. Nejdůležitější ale je skutečnost, že naši občané tříděním odpadu a následnou
recyklací papíru, skla, plastů, nápojových kartonů či kovů přispívají ke zlepšení životního prostředí.

8. Sběr a likvidace bioodpadu v Machově
Vzhledem k tomu, že někteří stále ještě nevědí, jak nakládat s vyprodukovaným biologicky
rozložitelným odpadem, znovu tedy podáváme základní informace.
K odkládání bioodpadů jsou v obci zřízena 3 stabilní místa:
1. u kravína v Machovské Lhotě
2. za kravínem v Nízké Srbské
Na těchto dvou místech lze odkládat pouze bezdřevý odpad ze zahrad a parků lehce rozložitelný,
tj. trávu, květiny, plevel, drny, zbytky rostlin, listí, seno, slámu, popel ze spalování dřeva, dřevní
štěpku, spadané ovoce, zeleninu. Tato místa nejsou určena pro odkládání větví stromů a keřů!
3. u čistírny odpadních vod v Nízké Srbské
Zde lze ukládat pouze dřevitý odpad ze zahrad a veřejných ploch (větve stromů a keřů). Na tomto
místě naopak nelze odkládat bezdřevý odpad!
Všechna sběrná místa jsou pro návoz biomasy volně přístupná po celý rok.
Dále sběr biomasy probíhá do mobilních velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny
na následujících místech:
- na lesní manipulační ploše u Vrbových
- u fotbalového hřiště
- na parkovišti pod náměstím
- u hasičské zbrojnice v Machovské Lhotě
- v Bělém u č.p. 18.
Upozorňujeme občany:
- do kontejnerů a na příslušné skládky odkládejte pouze biologicky rozložitelný odpad (kontejnery
,i skládky jsou označeny tabulkami se stručným a jednoznačným textem, co lze v daném místě
odložit)!!
- v období květen – říjen se do kontejnerů sbírá pouze bezdřevý bioodpad! – pokud v tomto období
potřebujete likvidovat větve, musíte je odvézt na skládku u ČOV!!!
Ing. Miroslav Kryl

Přes řadu předchozích upozornění občanům, že přes léto lze do kontejnerů ukládat
pouze bezdřevý odpad a přesto, že na kontejnerech jsou umístěny tabulky s výčtem, co
lze do něj odložit, tak byly v průběhu uplynulého měsíce kontejnery opět naplněny
větvemi z keřů a stromů. Je to jenom z nevědomosti, nebo možná z lenosti, nebo je to
snad úmysl….?
Nepřidělávejte prosím zbytečnou práci našim technickým pracovníkům, kteří na
skládce následně musejí vyhrabávat větve z hnijícího bioodpadu.

9. Inzerce

10. Okénko z naší školičky
Protože se blíží konec letošního školního roku, chtěli bychom popřát všem školákům i jejich
trpělivým učitelům, aby si užili prázdniny, na které se jistě všichni těší. Velké poděkování před
prázdninami patří i všem ostatním školním pracovníkům, bez kterých by to nešlo.
Pro některé děti končí sladký život v mateřské školce – ráj, kde si mohly jen hrát, jíst, spát a
zase si hrát. Ale život jde dál a po prázdninách začnou starosti v opravdové škole, kam budou chodit.
Pro deváťáky začne po prázdninách další etapa jejich života. Se svou základní školou se v
červnu loučí po dlouhých devíti letech. Nedávno tady stáli jako vyplašení prvňáčci a letos poprvé ucítí
určité rozpaky. Budou se muset rozloučit s částí svého života. Opustí třídní partu kamarádů a učitele,
kteří je celou tu dobu trpělivě podporovali. Budou si jistě pamatovat nejen zážitky, ale i osobnosti
učitelů, kteří je formovali. A za to jim patří velký dík.
Letošní školní rok byl velmi netradiční. I přes veškeré komplikace, příprava probíhala online
formou, jsme se zúčastnili Zeměpisné olympiády. Klaudie Šplíchalová, žákyně 6. ročníku, se pod
vedením pana učitele Jana Nawrata umístila na krásném devátém místě, hned za žáky studujících na
gymnáziích. Po návratu všech žáků do škol jsme se mohli společně vrátit k realizaci projektu Šablony
2. V rámci projektových dnů vyrazili žáci prvního stupně do Mirakula. Děti ve školní družině společně
s paní učitelkou Jitkou Hrubou drátkovaly, navštívily Muzeum Merkur v Polici nad Metují, s paní
Petrou Steinerovou a jejím pejskem strávily den v rámci canisterapie, připravujeme také dětmi
oblíbené Letní kino.
V rámci distanční výuky nezaháleli ani naši šesťáci. Zapojili se do soutěže „V jednom kole“,
kterou pořádá muzeum Pod čepicí v Hronově. Každý týden žáci odpovídají na jednu otázku z různých
oblastí např. sportu, přírody, architektury, historie. V neděli je vždy vylosován jeden výherce. Z naší
třídy již máme 6 výherců! A to soutěž ještě nekončí, tak možná naše skóre ještě vylepšíme.
Abychom si naše znalosti ještě více rozšířili, rozjeli jsme se 2. června do Hronova prohlédnout si
expozici „V jednom kole“. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí, prohlédli exponáty a vyzkoušeli
jsme si hry. Využili jsme i možnosti procházky po Hronově. A nejen to. Cestou jsme plnili pracovní
list, odpovídali na otázky, vyhledávali informace. Na závěr procházky jsme si naše odpovědi
vyhodnotili. Celé dopoledne hrozně rychle uteklo. Nezbylo nic jiného, než poděkovat naší průvodkyni
Lence Grimové za skvěle prožité dopoledne a už nyní se těšíme na další akce.

Co se chystá ….
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání také v letošním roce umožnilo školám podat žádost o dotaci v
rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III. Na základě podané žádosti ministerstvo rozhodlo o poskytnutí
dotace ZŠ a MŠ Machov ve výši 625 950,- Kč. Projekt bude realizován ve dvouletém období. Mezi
aktivity jsme společně zařadili využití ICT ve vzdělávání, doučování žáků, školní asistenty do
mateřské i základní školy, projektové dny. O jednotlivých aktivitách vás budeme průběžně
informovat.
V součinnosti se zřizovatelem bychom rádi také pokračovali ve stavebních úpravách školní
budovy. Zaměříme se na modernizaci stávajících učeben a připravíme projekt rekonstrukce půdního
prostoru nad novou školou, kde by mohly vzniknout dvě nové multifunkční třídy. Došlo by také na
plánovanou výměnu střešní krytiny, kterou bychom chtěli škole dopřát k jejímu 100. výročí v roce
2024.
Rádi bychom také touto cestou poděkovali paní Dagmar Prokopové a její dceři Pavlínce za
výtvarné zkrášlení šaten žáků. Těšíme se na další spolupráci.
Všem přejeme hodně sluníčka, prázdninových zážitků, odpočinku, koupání a v září zase na
shledanou ve školních lavicích! Mějte se hezky!!
Lelková Hana, Drahomíra Hejcmanová
Od 1. září 2021 přijmeme do mateřské školy uklízečku. Pracovní doba od 6.30 – 12.00 hod. Informace
Vám podáme na telefonním čísle 775 909 703.

11. Pozvánka do knihovny
Milí čtenáři,
léto bez pořádné zásoby knih není létem, zvláště když 22. - 29. 7. a 5. 8. bude knihovna z důvodu
čerpání dovolené zavřená. Tak si přijďte ke čtení na sluncem prozářené zahradě
a třeba i k ledovému drinku vypůjčit tuhle:
BUREŠ, Michal a kolektiv: PĚKOV A HONY
nová publikace plná unikátních textů, historických snímků a různých dokumentů z Pěkova i Honů.
BLEEKER, Emily: ZTROSKOTÁNÍ
Přežití letecké katastrofy a dva roky na pustém ostrově zasadily životům hlavních hrdinů Lilian a Daveovi
zásadní ránu a po návratu do normálního života nedokážou nalézt předchozí nit. Obzvláště proto, že pravdu
zakrývají komplikovaným předivem lží. Napínavý příběh o přežití, tajemství a touze po odpuštění.
SANAJEV, Pavel: POCHOVEJTE MĚ POD PODLAHU
Úspěšný román ruského spisovatele je příběhem osmiletého Saši, jehož svérázným způsobem vychovává jeho
babička.
SAGER, Riley: ZAMKNI POSLEDNÍ DVEŘE
Jules Larsenová se nechá najmout na hlídání luxusního prázdného bytu na prestižní adrese v New Yorku. Záhy
však zjistí, že z budovy záhadným způsobem mizí její obyvatelé.
PETR, Daniel: SESTRA SMRT
Kriminalista Václav Rákos je přesvědčen, že pacientka, která zemřela na otravu metylalkoholem, se ve
skutečnosti stala obětí vraždy. Nachází souvislosti mezi touto smrtí a případem zdravotní sestry, obviněné z
otravy šesti pacientů draslíkem. Vyšetřování ho přivádí na stopu válečného zločince z války v Jugoslávii, který
však je podle všech indicií již deset let po smrti…..
KÖRNEROVÁ, Hana Marie: VE STÍNU ERBU
Francie za vlády Ludvíka XV. Raymonda, druhorozeného syna vlivného hraběte, a Frederiku, dceru bohatého
sicilského vévody, zasnoubili už v dětském věku. Raymondův otec potřebuje finance, Frederičin zase politický
vliv. Děti se upřímně nenávidí, přesto ke sňatku o deset let později dojde. Než si novomanželé stačí urovnat
nepřátelské vztahy, odjíždí Raymond do války a Frederika je "odložena" na opuštěný lovecký zámeček. Musí se
vypořádat nejen se složitými životními podmínkami, ale i s intrikami Raymondovy rodiny.
CAREV, Martin: JMENUJU SE MARTIN
Mladý český youtuber popisuje své zážitky z cest po celém světě.

ZOUBKOVÁ, Monika: BROK, FLEK A STRAŠIDLA
Dva stateční psi, pan hajný a les plný roztomilých strašidel (pro nejmenší čtenáře).
DOČKALOVÁ, Bára: TAJEMSTVÍ OBLÁZKOVÉ HORY
Fantasticko - dobrodružný román o statečnosti, která je potřeba k tomu, abychom začali důvěřovat ostatním i
sami sobě (pro čtenáře od 9 let).
BYRNE, Michael: VÝHERCE
Mladý chlapec jménem Bully přišel o matku a od té doby se společně se svým psem Jackem protlouká, jak se dá.
Jednoho dne však v posledním narozeninovém přání, které od matky dostal, nachází výherní los a zničehonic se
před ním otevře celý svět nových možností (pro čtenáře od 12 let).

Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Kratochvílová B.

12. Hlásíme se z městečka
Nevěřte, když vám někdo řekne, že se v naší obci nic neděje! Pořád se něco děje!! Ohlédněte se s námi
maličko do minulosti a okamžitě budete vědět všechno.
Naše společnost Přátelé Na Městečku se rozhodla pro vytvoření betléma, aby náměstí v Machově získalo
před Vánocemi pravou sváteční atmosféru. Během měsíce května proběhla veřejná sbírka pod patronací Nadace
Via v programu Živá komunita. Podmínkou získání dotace bylo, abychom společně v obci shromáždili 20 tis.
Kč. Pak se částka zdvojnásobí. Protože se nejen v Machově, ale i jinde našlo mnoho příznivců, sešla se během
měsíce úctyhodná částka 33 365 Kč. Většinou jste zaslali svůj příspěvek přímo na příslušný účet, ale občas jsme
přijali i hotovost, která byla okamžitě zaevidována a na účet zaslána.
Za to vám všem, kteří jste přispěli nebo nás podpořili materiálně, patří velký dík. Velice si vážíme vaší
podpory a děkujeme za ni. Naši vděčnost jsme vyjádřili alespoň několika medovými perníčky, které jsme vám
osobně předali. Díky vám může paní Dagmar Prokopová pracovat na provedení figur do betléma. V rohu
náměstí již můžete vidět přístřešek na 2 sloupcích a s nově položenou dlažbou – základ betléma. S radostí
můžeme připomenout datum 28. listopadu 2021 (1. adventní neděle), kdy bude betlém slavnostně představen
veřejnosti.
Pokud byste ještě chtěli přispět, avšak unikl Vám termín sbírky, je možno přispět dodatečně. Svůj příspěvek
můžete odevzdat Heleně Martincové (ZŠ Machov), Leoně Maryškové (ŠJ ZŠ) nebo Marii Prušové
(dvanáctibytovka na náměstí).
Dvanáctého června se uskutečnila velice zdařilá vycházka, kdy jsme s historikem Mgr. Tůmou putovali
z Machova až na konec Lhoty. Účast byla stejně hojná jako při podzimní vycházce a účastníci byli rovněž
spokojeni.
Na prázdniny žádnou společnou akci nezamýšlíme. Pouze připravíme přístřešek na náměstí tak, aby v něm
bylo možno v klidu a v chládku si odpočinout. O podzimních akcích vás budeme informovat v některém
z dalších vydání Machovského zpravodaje.
Projekt byl podpořen Nadací VIA v programu Živá komunita.
Za Přátele Na Městečku Marie Prušová

13. Tour de Torpédo

Příští číslo vyjde ve 30. týdnu 2021. Uzávěrka příspěvků ke dni 20.7.2021.
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