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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v uplynulých měsících jsme intenzivně pracovali na několika dotačních projektech a tato práce
začala v některých případech nést své ovoce:
- Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 4. 5. 2020 schválilo žádost městyse Machov o dotaci z
Programu obnovy venkova 20POVU1 na akci s názvem „Stavební úpravy obecního hřbitova Machov“
a přidělilo nám 671 tis. Kč. Tento projekt v předpokládané výši 1,8 mil. Kč zahrnuje úpravy
prostranství před hřbitovem, stavební opravy hřbitovní zdi, výstavbu kolumbária, instalaci vnitřního
osvětlení hřbitova, vybudování chodníčků a výchovné dermatologické zásahy do lipového stromořadí
před hřbitovem. Nyní bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele naplánovaných prací. Počátek
realizace se předpokládá na podzim letošního roku, dokončení pak do léta 2021.
- z dotačního programu „Přírodní zahrady – vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním
stylu pro předškolní děti“ od Státního fondu životního prostředí jsme získali dotaci na realizaci akce
„Přírodní zahrada Mateřské školy v Machově“. Předpokládané uznatelné výdaje tohoto projektu činí
450,7 tis. Kč, dotace je schválena ve výši 383,1 tis. Kč. Realizace projektu zahrnuje i předpokládanou
účast veřejnosti – ZŠ a MŠ Machov bude koordinovat práce vybrané dodavatelské firmy s aktivitami
rodičů a přátel MŠ Machov.
- úspěšní jsme byli s dotační žádostí i v rámci DSO Lesy Policka, kdy byla svazku, jehož členem je
i městys Machov, schválena dotace na projekt „Profesionalizace DSO Lesy Policka“ z dotačního
programu Královéhradeckého kraje 20RRD02 – Podpora svazků obcí ve výši 81 tis. Kč.
Další investiční akce městyse, na které žádáme dotační prostředky, jsou v různém stupni
zpracování:
- nejdále pokročila administrace akce „Rekonstrukce kotelny ZŠ Machov“, u níž máme zažádáno
o dotaci a momentálně je tento dotační projekt ve fázi hodnocení výběrovou komisí. Zároveň na úřadu
městyse probíhá výběrové řízení na dodavatele uvedené akce, jejíž předpokládaná hodnota je
vyčíslena na cca 2 mil. Kč.
- začátkem května jsme podali ke GŘ HZS žádost o dotaci na investiční stavební akci „Přestavba
a přístavba hasičské zbrojnice – 1. etapa“, jejíž celkové náklady jsou odhadovány na 4,9 mil. Kč. Nyní
budeme čekat na výsledek dotačního řízení a v případě úspěchu by se stavba realizovala v příštím
roce. Cílem této investice je přístavba garáží pro soustředění veškeré požární techniky do jednoho
místa a dále výstavba nového sušáku na požární hadice.
- ve fázi poptávkového řízení na technické a provozní podmínky je záležitost vybudování
fotovoltaické elektrárny na střechách obecních budov – úřadu městyse a nákupního střediska.
Momentálně zjišťujeme možnost propojení obou budov z pohledu spotřeby vyrobené elektřiny
a zajišťujeme prvotní nabídky od několika firem zabývajících se navrhováním a instalací
fotovoltaických elektráren.
V měsíci květnu se rozběhly stavební práce v souvislosti s rekonstrukcí mostu na místní
komunikaci v Nízké Srbské směrem na „Peterák“ u Strakových. Firma Rostislav Dudek z Přibyslavi,
která akci provádí, nejprve upravuje náhradní objízdnou trasu pro zemědělce a další uživatele, aby po
uzavření a zbourání stávajícího mostu byl Peterák dostupný alespoň pro zemědělskou a lesní techniku.
Následovat pak budou bourací práce mostu a postupné betonování jednotlivých komponent nového
mostu – patek, bočnic a nakonec mostovky. Doba uzavírky se dle statických a technologických
podkladů předpokládá cca 2 až 3 měsíce.
V uplynulém období nezaháleli ani pracovníci naší technické čety, i když byli většinu času pouze
ve dvou (z důvodu nemoci):
- v měsíci dubnu vyspravili štěrkem za pomoci vibrační desky nejhorší výtluky na místní komunikaci
po Řeřišném,
- začátkem května vydláždili zámkovou dlažbou další část chodníku od autobusové zastávky směrem
k provozovně Doldy,
- na přelomu dubna a května opravili dřevěnou houpačku na dětském hřišti u parkoviště pod náměstím
a obnovili nátěry ostatních herních prvků na hřišti,
- ve spolupráci s některými Lhotskými občany se podílejí na úpravě pomníku padlým v 1. světové
válce v Machovské Lhotě.

Z dalších záležitostí realizovaných či řešených městysem Machov bych ještě zmínil následující:
- uplatnili jsme reklamaci na pokládku sportovního povrchu na venkovním hřišti u tělocvičny, když
bylo zjištěno zvlnění povrchu způsobené jeho rozpínáním vlivem tepla a ponecháním malé dilatační
spáry mezi povrchem a betonovými obrubníčky. Začátkem května byl dodavatelskou firmou sportovní
povrch upraven a také došlo k osetí volných ploch travním semenem. Nyní již za příznivých
klimatických podmínek bude možno sportovní hřiště pronajímat zájemcům za podmínek, které jsou
zveřejněny v dnešním zpravodaji.
- dočasné uzavření tělocvičny z důvodu koronavirové krize jsme využili k malování sociálek – šaten,
sprch , WC a vstupních prostor do tělocvičny. Práce prováděl pan Miroslav Weissar z Machova.
- na základě rozhodnutí zastupitelstva byl realizován odkup pozemku i s budovou garáže v Bělém za
mostem – stanoviště kontejnerů na tříděný odpad (bývalá váha). Budovu garáže bude v budoucnu po
provedení dílčích oprav využívat JSDH městyse.
Pokud jde o projekt rekonstrukce krajských komunikací po Machově, neustále se snažíme jednat
s investorem i realizátorskou firmou o provedení některých dokončovacích prací, ale musím přiznat,
že ochota dotáhnout některé záležitosti do konce je z jejich strany velice malá a domluva je složitá.
Podařilo se zajistit odstranění některých závad způsobených na kanalizačních šachtách splaškové
kanalizace, došlo v některých případech k opravě a doplnění zábradlí u dvou mostů a některé pozemky
za krajnicí byly (i za pomoci místních občanů) upraveny dovezenou hlínou. Naše požadavky na
úpravu prostor za krajnicí silnice dotčených stavbou je však daleko více a přislíbeno bylo i osetí těchto
upravených úseků. Osobně se nemohu smířit ani s odmítnutím investora provést vodorovné dopravní
značení (lajnování krajnic) v některých úsecích Machova a Lhoty, údajně proto, že tyto úseky nebyly
nyní předmětem rekonstrukce krajské silnice. Moje logika by předpokládala, že vlastník silnice
provede dopravní značení v celé délce své komunikace, když už tu příslušná technika práci provádí,
ale dle logiky investora to tak bohužel není.
Závěrem bych se zmínil o hrozící katastrofě z pohledu poklesu rozpočtových příjmů obce
v důsledku epidemie koronaviru a s tím souvisejících ekonomických dopadech. V letošním
schváleném rozpočtu městyse je uvažováno s rozpočtovými příjmy ve výši cca 21 mil. Kč, přičemž
tyto příjmy jsou převážně tvořeny podílem na celostátních sdílených daních. Dle aktuální predikce
v důsledku ekonomického poklesu a opatření vlády v oblasti daní však se již předpokládá pokles
těchto daní pro městys Machov ve výši cca 4 mil. Kč, což činí celou pětinu našeho rozpočtu. To již je
situace, kdy zastupitelstvo bude muset uvažovat o omezení či odsunutí plánovaných investic či krácení
některých momentálně zbytných provozních výdajů. Největším „podrazem“ vlády vůči obcím však
považuji navrženou novelu zákona o kompenzačním příspěvku pro OSVČ, dle které by se obce měly
podílet na úhradě části tohoto příspěvku ze svých rozpočtů. Konkrétně pro Machov by tento podíl činil
necelý milion Kč (857 tis. Kč). Je mimo moje chápání, že sliby vlády živnostníkům mají částečně
hradit obce, města a kraje a nikoliv státní rozpočet. Ministryně financí se sice snaží samosprávy
uchlácholit tvrzením, že uvedený propad obecních rozpočtu bude nahrazen dalšími dotačními tituly
pro města a obce, ale všichni víme, jak je to s dosažitelností dotačních prostředků pro malé obce.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 4. 2020 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.078 obyvatel. V průběhu dubna - se narodil 1 občánek, přihlásil se 1 občan
- zemřeli 2 občané, odhlásil se 1 občan.

Společenská kronika
V měsíci květnu 2020 slaví významné životní jubileum naši spoluobčané:
- pan Jiří Vít z Bělého – slaví 85 let,
- paní Marie Stephanová z Machovské Lhoty – slaví 80 let.
Oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Poděkování
Rodina Crhákova děkuje tímto MUDr. Pavlu Maršíkovi i zdravotní sestře za péči poskytnutou
Josefu Crhákovi do příjezdu záchranné služby.

Znovuotevření knihovny
Milí čtenáři, oznamuji Vám, že knihovna v Machově obnovila svůj provoz s obvyklou otevírací
dobou (čtvrtek 16 – 19 hod.), ale nově zavedenými povinnými hygienickými opatřeními.
Z důvodu čerpání dovolené bude 11. 6. 2020 knihovna zavřená.
B. Kratochvílová - knihovnice

3. Kulturní a sportovní akce
Červen: 10.6. a poté každou středu – Letní kino Police n. Met. – areál Víceúčel. sportoviště
13.6. – Vladimír Merta a Jan Hrubý – Underground. klub Eden Broumov od 20 hod.
19.6. – Gary Moore Tribute Band – Undergroundový klub Eden Broumov od 20 hod.
20.6. – Festival „Broumovská kytara“ – dětské hřiště Broumov od 15,30 hod.

4. Stomatologická pohotovost v červnu 2020
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červnu 2020 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
6. - 7. 6.
MDDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466
13. - 14. 6.
MUDr. Neoral, ZS Police n. Met.
491 541 654, 602 333 452
20. - 21. 6.
MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police n. M.
602 304 594
27. - 28. 6.
MUDr.Kapitán, ZS Meziměstí, Školní 196
491 582 381

5. Upozornění ke sběru a likvidaci odpadů
V období od května do konce října lze využívat kontejnery na bioodpad rozmístěné v obci
(u Vrbových v Nízké Srbské, u fotbalového hřiště, na parkovišti pod náměstím, u horní zdrže v Bělém
a u hasičské zbrojnice v Machovské Lhotě) pro sběr nedřevitých biologicky rozložitelných odpadů, tj.
trávy, květin, plevelů, drnů, zbytků rostlin, listí, sena, slámy, popele ze spalování dřeva, dřevní štěpky
(pilin), spadaného ovoce, zeleniny.
V letním období nebude probíhat kontejnerový sběr dřevitého odpadu, tj. větví stromů
a keřů. Pokud tedy v tomto období budete mít nějaký dřevitý odpad, je nutné ho odvézt na
skládku větví u ČOV. Prosíme občany, aby tento požadavek respektovali a do kontejnerů na
bioodpad žádné větve neodkládali! Bioodpad také neodkládejte do popelnic, ani, jako „přílože“
v pytlích ke svozu komunálního odpadu. Děkujeme.
Rovněž tak žádáme občany, aby důsledněji třídili ostatní odpad (plasty, sklo, papír) a neodkládali
do kontejnerů a ke kontejnerům na tříděný odpad materiály, které tam nepatří – jedná se např.
o porcelán, lepená skla (autoskla, akvária), oděvy a látky, obuv, kovové odpady, stavební suť, gumu,
zbytkový komunální odpad, elektrospotřebiče aj..
Ing. Miroslav Kryl

6. Zahájení provozu tenisového kurtu u tělocvičny
Úřad městyse Machov oznamuje všem zájemcům, že od 29. května 2020 bude možnost zapůjčení
tenisového, volejbalového či nohejbalového kurtu u tělocvičny v Machově za následujících podmínek:
- kurt bude pro veřejnost zpřístupněn od 1. června až do začátku září denně od 8,00 hod. do 21,00 hod.
Od začátku nového školního roku pak budou vyhrazeny určité hodiny dopoledne pro žáky ZŠ a MŠ
Machov (rozvrh obsazených hodin bude včas zveřejněn);

- sazba za zapůjčení kurtu je stanovena ve výši 100,- Kč/hod. (včetně DPH);
- základní časová jednotka pro zapůjčení kurtu (včetně úklidu) je 90 min. (tj. za 150,- Kč);
- rezervaci sportoviště bude zajišťovat správce pan Martin Chalupníček buď telefonicky na telefonních
číslech 725 002 392 či 732 156 758, nebo osobně ve svém bytě v budově tělocvičny čp. 5;
- správce bude vybírat poplatek za zapůjčení kurtu, půjčovat klíče od sportoviště, půjčovat síť, vést
evidenci uživatelů a kontrolovat stav a pořádek sportoviště;
- vstup na kurt bude povolen pouze osobám starším 16 let, nebo dětem do 15 let v doprovodu osoby
starší 18 let;
- v případě nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek disponuje správce kurtu či
provozovatel sportoviště (městys Machov) právem rozhodnout o uzavření kurtu či přerušit jeho
provoz;
- vstupovat na kurt bude možné pouze v obuvi s hladkou podrážkou, která povrch kurtu neponičí
(nelze používat kopačky apod.);
- na celém sportovišti bude platit zákaz kouření;
- na kurt bude zakázáno vodit psy, kočky či jiná zvířata, vjíždět na kurt na kole a znečišťovat jej
různými odpadky či pliváním;
- kurt bude sloužit pouze sportovní činnosti, použití bude na vlastní nebezpečí.

7. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 13. června 2020 (sobota)
Stanoviště: BĚLÝ

MACHOV. LHOTA
MACHOV
NÍZKÁ SRBSKÁ

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

9,25 – 9,40 hodin
9,50 – 10,05 hodin
10,15 – 10,30 hodin
10,35 – 10,50 hodin
10,55 – 11,15 hodin
11,20 – 11,35 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
(pneumatiky osobní) – odevzdávejte přednostně zdarma v místech zpětného odběru
pneumatik – u prodejců, pneuservisů (obec za svoz pneumatik platí vysoké poplatky)
(elektrospotřebiče) – viz. Poznámka

Poznámka:

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky lze celoročně odevzdávat na sběrném místě v nákupním
středisku v Machově (zadní rampa), elektrospotřebiče proto budou odebírány
pouze ve výjimečných případech.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI
BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU!
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ!

8. Svoz velkoobjemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz velkoobjemných odpadů
Kdy : v sobotu 13. června
Kde : BĚLÝ
MACHOV. LHOTA
MACHOV
NÍZKÁ SRBSKÁ

2020
u bývalé váhy
u hasičské zbrojnice
na náměstí
proti Lokvencovým
pod Hubkovými
u hasičské zbrojnice

9,25 – 9,40 hodin
9,50 – 10,05 hodin
10,15 – 10,30 hodin
10,35 – 10,50 hodin
10,55 – 11,15 hodin
11,20 – 11,35 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

9. Inzerce

10. Otevření obecní restaurace v Machově
Vážení spoluobčané,
jako noví nájemci obecního hostince si Vás tímto dovolujeme oslovit prostřednictvím
Machovského zpravodaje.
Prošli jsme si nelehkou dobou, která nás postihla asi všechny. My jsme se 12. dubna večer
přistěhovali do Machova. 13. dubna ráno vláda vyhlásila nouzový stav. Takže jsme si „svůj pohár
hořkosti“ vypili do dna. Nicméně jsme po celou tu dobu zde nezaháleli a připravovali technicky,
materiálně i administrativně veškeré činnosti potřebné pro znouvuotevření Vaší hospody. Ve
spolupráci s Městysem Machov se přiblížil čas, kdy naše společné úsilí bude završeno otevřením celé
hospody. Neustále se však musíme držet všech zákonných opatření, která nám stát ukládá.
Již od 11. 5. 2020 jsme pro Vás otevřeli letní předzahrádku s výdejním okénkem. Pokud se
nezmění předpisy, tak od 25. 5. 2020 otevřeme celou hospodu pro úplný provoz.
Začínáme a z počátku jistě nepůjde vše bez problémů a dílčích nedostatků, ale vynasnažíme se a
uděláme vše pro to, abyste se se zde cítili dobře a byli jste s našimi službami spokojeni.
Tímto si dovolujeme oslovit a pozvat Vás „Zachránit svoji hospodu“. Do budoucna bychom si
přáli, kdybyste nás oslovovali i s oslavou narozenin, pořádáním svateb, firemních večírků, smutečních
hostin a dalších akcí.
Rádi bychom také zde chtěli provozovat dle zájmu občanů i pořádaní společenských a kulturních
akci. Ale to již předbíháme dobu a současné možnosti. O dalších aktivitách Vás budeme včas
informovat.
Pro lepší informovanost zákazníků jsme vytvořili Facebookové stránky „MACHOVSKÝ
HOSTINEC“. Přidejte se do naší komunity …… A sdílejte …….
Na závěr bychom Vám chtěli v dnešní době popřát hlavě zdraví, osobní, pracovní pohodu a štěstí
v životě.
Za nájemce:
S úctou, Jaromír Falt a Pavlína Líbalová

11. Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí – Bělý

12. Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa, aby nezamořila
životní prostředí
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech jsou však
v posledních letech „wolframky“ postupně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: jde zejména o
lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky. Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let a
spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Obsahují však druhotné suroviny a zářivky
i velmi malé množství toxické rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale je potřeba
odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu
dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika.
Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické
formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.
Postaráme se i o staré elektro
EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale od ledna
2019 rozšířil své služby i na další elektrozařízení. Nově se tak postará například o vysloužilé domácí
spotřebiče, elektrické hračky a nástroje nebo vybavení pro volný čas a sport.
Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny
elektra či do označených sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst po celé České republice.
EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4500 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci starého elektra se dozvíte na
www.ekolamp.cz.
Městys Machov má sběrné místo vysloužilých elektrospotřebičů zřízeno 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.

13. Okénko z naší školičky
Vážení rodiče, žáci, učitelé, přátelé,
máme za sebou dva měsíce distanční výuky, která nám sebou přinesla spoustu nových
zkušeností. Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol
na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci
ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a
jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.
Co se stane, když se rozhodnu dítě v květnu nedat do školy nebo školky, budu mít nárok
na ošetřovné?
Poslanecká sněmovna schválila 13. 5. 2020 pozměňovací návrh, podle kterého budou mít
nárok na ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou
dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k
nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná
kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách. Návrh zákona schválený poslanci bude nyní
postoupen k projednání v Senátu, pokud bude souhlasit i většina horní komory, bude zbývat už jen
podpis prezidenta republiky.
Pro více informací se obracejte na MPSV a Českou správu sociálního zabezpečení, viz.
https://www.mpsv.cz nebo https://www.cssz.cz/.
Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se budou konat 8. června, na víceletá gymnázia pak
9. června. V rámci podpůrné kampaně Přijímačky bez obav připravil CERMAT testovací prostředí
pojmenované
Procvičování
testů
a
úloh,
které
naleznete
na
webu
https://procvicprijimacky.cermat.cz.
Elektronickou verzi testů CERMATu k přijímacím zkouškám v aplikaci InspIS SETmobile, která je
zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů, připravila Česká školní inspekce.

Blíží se nám také konec školního roku. Ráda bych Vám odpověděla na otázku, která jistě v poslední
době napadla nejednoho rodiče. Jak bude probíhat hodnocení žáků na konci školního roku?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 27. dubna 2020 vyhlášku o hodnocení výsledků
vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a
střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií
koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.
"Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než
obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení
výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí
zohlednit. Z některých běžně užívaných postupů je tak třeba slevit a hodnotit žáky a studenty s
dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole. Stejně tak je třeba slevit z objemu učiva stanoveného v
ŠVP. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu jejich
složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv. V této složité situaci dětí i rodin
doporučujeme vždy konat ve prospěch žáků. Hodnocení výchovných předmětů pak považujeme za
zbytné. Přesto je možné hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku
2019/2020 ze strany školy spravedlivě provést, v tomto ohledu máme důvěru v odborné kompetence
učitelů škol," píše se v úvodu metodiky k vyhlášce.
Doporučený postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných
a volitelných předmětech na vysvědčení:
1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020
zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok.
MŠMT neočekává, že budou školy hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. MŠMT vnímá, že druhé
pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit
podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí
hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru
dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn.
2. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla
zakázána (tj. do 10. března 2020),
- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku,
pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili
ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po
obnovení provozu),
- podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku
2019/2020.
3. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a
podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního
roku 2019/2020 zohlednit například:
- snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
- samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
- četbu související se zadanými úkoly;
- portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat
výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
- zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku,
pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.
V každém případě ředitel školy musí dle Vyhlášky informovat žáky a zákonné zástupce o způsobu
hodnocení na konci školního roku, a to zejména o pravidlech podle Vyhlášky a případně také o
specifických pravidlech pro hodnocení na úrovni školy.

Slovní hodnocení, nebo známka? Tradičnímu hodnocení (známkou) se vytýká jeho zaměřenost na
srovnávání žáků mezi sebou, jde spíše o posouzení znalostí, vědomostí. Konstatuje, nevysvětluje
příčiny neúspěchu, nehledá a nenabízí prostředky k řešení problémů. Slovní hodnocení je považováno
za kvalitativní, formativní, diagnostické. Umožňuje posouzení celku osobnosti, tvořivost, samostatnost
apod. Hledá příčiny, vysvětluje, dělá prognózy, naznačuje řešení a strategie ke zlepšení.
Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným
způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené výsledky. Žákům je třeba poskytovat srozumitelnou a
účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Pro hodnocení práce žáků doporučuji na konci tohoto
školního roku upřednostnit hodnocení formativní před sumativním.
Jak jsem již v úvodu napsala, vracíme se radostně do školních lavic. Těšíme se na děti a
doufáme, že se děti těší nejen na své kamarády, ale také na nás. Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem zaměstnancům, kteří se společně podílí na úklidu školní budovy. Od 1. června bude otevřená
nová školní knihovna, ve které se nachází cca 1 600 knih. Rádi bychom ji rozšířili o zajímavé tituly
audioknih a nezapomněli jsme ani na vybavení počítači. Knihovnu budeme využívat nejen k výuce
mateřské a základní školy, ale také k volnočasovým aktivitám našich žáků.
Někteří z Vás si možná všimli, že také Vlastivědná stezka řídícího učitele Jaroslava Petra
prošla v minulých dnech generální údržbou. Největší bolístkou byla zničená panoramatická tabule.
Sedmé zastavení „U Jeřábu“ na Bukovině, kde si můžete odpočinout a pokochat se nádhernými
výhledy do kraje. (Dnes se na tomto místě nenachází jeřáb, ale lípa, kterou žáci naší školy slavnostně
vysadili ke stému výročí založení republiky.) Panoramatická fotografie Vám pomůže s orientací v
místních kopcích, horách, pohořích. Dovolte mi na tomto místě poděkovat paní Mgr. Dagmar
Prokopové, která zajistila a umístila na původní místo tabuli novou.
Vážení rodiče, ráda bych Vás také seznámila s provozem mateřské školy o letních
prázdninách. Výuka bude probíhat do 10. července a zahájíme 17. srpna 2020.
V minulém čísle zpravodaje jsem se zmiňovala o zápise do 1. ročníku základní školy, kam
v září nastoupí 13 žáků. 15. května se uskutečnil zápis do mateřské školy. Bylo podáno celkem 13
žádostí o přijetí. Předpokládaný počet žáků pro příští školní rok: základní škola – 126 žáků, mateřská
škola - 25 žáků. Na jaře 2021 do mateřské školy přistoupí po dovršení 3 let tři žáci. Od příštího
školního roku přestává naše základní škola být školou podlimitní.
Závěrem bych ráda popřála všem dětem, rodičům a učitelům hodně sil a pevné vůle pro
dokončení tohoto školního roku. Našim žákům devátého a pátého ročníku, kteří se pilně připravují na
svou první velkou životní zkoušku hodně štěstí při přijímacích zkouškách.
S pozdravem

Lelková Hana

14. Poděkování hejtmana občanům
Vážení spoluobčané,
v uplynulých týdnech jsme byli všichni vystaveni bezprecedentní zkoušce, jaká nemá v historii
České republiky obdoby. Nikdo z nás neví, jak se v brzké budoucnosti situace vyvine, ale přeci jen je
nyní trochu prostoru k vydechnutí a bilancování. Rád bych tento čas využil také k tomu, abych
poděkoval všem, kteří se podíleli na zvládnutí epidemie, ať již jako příslušníci složek integrovaného
záchranného systému, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, dobrovolníci nebo jako osoby ve
vedení měst, obcí a institucí. Děkuji také všem prodavačkám, řidičům a dalším, díky kterým jsme
mohli v minulých měsících fungovat alespoň trochu jako před vypuknutím epidemie. Děkuji vám
všem za vstřícnost a součinnost s krajskou samosprávou, a především za obrovské nasazení a
obětavost, jež jsou nezbytné k úspěšnému zvládnutí epidemie.
S úctou
Jiří Štěpán

15. Příběh Sypací skály na Boru
V rozložitém masivu Boru nad obcí Machov, v české části Stolových hor, se při česko-polské
části Stolových hor nachází dlouhý a 15 – 20 metrů vysoký horizontální skalní výchoz se silně
rozrušenou a členitou skalní stěnou, jejíž součástí je i několik samostatně stojících skalních věží. Jedno
snadněji dostupné místo v tomto skalním výchozu bylo odedávna známé jako hojně navštěvovaná
vyhlídka k širokému a dalekému výhledu na Machovsko, Policko, Hronovsko a Krkonoše. V
sousedství této vyhlídky ještě v nedávné minulosti stála pitoreskní skalní věž hřibovitého tvaru,
s obrovitou a celistvou „hlavou“ a daleko slabší a silně rozvětranou „nohou“. Tato spodní část skály se
prý neustále drolila, a pro to se jí začalo říkat Rozsejpací či Sypací skála. Má pozoruhodnou historii.
V noci z 10 na 11. května roku 1921, údajně po silných lijácích a nevídaně prudké bouři, se
přečnívající balvan náhle odlomil a s obrovským rámusem se řítil přes státní hranici po západním –
českém – svahu hory. Řítící se masa skalních bloků se s obrovitým hřmotem valila dolů a cestou drtila
vše, co bylo v cestě, staletý les, drobnější skály i lesní cesty. I obrovité, až 30 metrů velké skalisko
bylo nárazem odsunuto ze svého ložiska ve svahu. Dráha řícení byla mnoho set metrů dlouhá a
několik skalních bloků poškodilo i chalupy, stojící nejblíže pod svahem Boru v dráze této kamenné
laviny. Příhodu dodnes připomínají jak základový skalní výhoz samotné Sypací skály, tak i rozsáhlé
balvaniště na úpatí hory. Zřícení Sypací skály bylo skutečně katastrofické. Přes značné hospodářské
škody však naštěstí nedošlo ani k zranění lidí.
Mezi zdejším obyvatelstvem se tradovala pověst, že až tato skála spadne, bude v Německu zle.
To se skutečně potvrdilo, protože k události došlo ve dnech největšího rozkladu Německa po 1.
světové válce. Jiná verze pověsti říká, že po zřícení této skály bude Machov i se svým okolím zatopen
vodou, protože ta skála je spojena s mořem. K mořské zátopě následně nedošlo.
Zdroj: KOPECKÝ, Jiří. Sypací skála na Boru. Broumovské noviny: nezávislý časopis občanů
Broumova a Broumovska. 2009, 13.

Kresba romantického ilustrátora Liebschera z 5. dílu Ottových Čech dokumentuje pohled na Sypací skálu před
jejím zřícením
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