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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
po poměrně klidném létu, pokud jde o šíření pandemie nemoci Covid-19, se situace bohužel
v celém našem státě zhoršuje. Přestože náš okres byl dlouho mezi nejméně postiženými regiony, i tady
postupně narůstá počet občanů pozitivně testovaných či hospitalizovaných a v průběhu listopadu se
situace zhoršila i u nás v Machově. Pozitivní test na koronavirus se objevil mezi žáky místní školy a
tak musela být přijata příslušná opatření – dočasné uzavření celého ročníku a testování ostatních žáků.
Můžeme jen doufat, že se nemoc dále nebude ve škole šířit a nedostane se do jednotlivých rodin.
Covidová situace se bohužel promítla i do pořádání kulturních akcí – po zrušení Cecilské zábavy
došlo na poslední chvíli ke zrušení divadelního představení „S tvojí dcerou ne“, Mikulášské merendy,
slavnostního rozsvícení Machovského betlému a zastupitelstvo již s předstihem zrušilo obecní ples,
který se měl konat v lednu 2022.
I přes složitou epidemiologickou situaci se na rozdíl od minulého roku, kdy audit hospodaření
městyse probíhal pouze dálkově elektronicky, letos uskutečnilo dílčí Přezkoumání hospodaření
městyse za první část roku 2021 za přítomnosti auditorek, a to v pondělí 1. listopadu. Přezkoumání
provedly pracovnice oddělení kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Nejprve bylo
zkontrolováno účetnictví obce, hospodaření s majetkem, dodržování různých zákonů a vyhlášek.
V další části auditu byly přezkoumány procesy výběrových řízení na veřejné zakázky realizované
v letošním roce. Může nás těšit, že kontrola hospodaření obce a vedení s tím souvisejících agend opět
dopadla bez připomínek - závěrečný výrok z přezkoumání celoročního hospodaření městyse tedy zní
„nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
V úterý 9. listopadu jsme udělali definitivní tečku za rekonstrukcí obecního hřbitova – v tento den
se uskutečnila kolaudační prohlídka za účasti pracovnic odboru výstavby MěÚ Police nad Metují.
Předmětem kolaudace bylo jednak veřejné osvětlení vnitřní části hřbitova a ze stavebních prací pak
stavba nového kolumbária. Při kontrole nebyly shledány závady a v následujících dnech jsme obdrželi
oficiální kolaudační souhlas.
Mnohem méně radostné pak bylo jednání obcí našeho regionu se zástupci svozové firmy Marius
Pedersen, které se uskutečnilo ve Žďáru nad Metují v úterý 2. listopadu. Kromě řady informací
z oblasti likvidace odpadů a jejich třídění v uplynulém roce a novinkách v této oblasti pro rok 2022
byly nejpodstatnější údaje o cenách služeb svozové firmy pro příští rok. Snad jedinou příznivější
informací bylo snížení recyklačních poplatků za likvidaci plastů a sběrového papíru, což nám mírně
sníží náklady na sběr separovaných složek odpadu. Převažovaly však údaje o růstu cen z důvodu
zdražování pohonných hmot, pneumatik, energií, poplatků za skládkování odpadu, inflace, výše
minimální mzdy a dalších vlivů. Ve výsledku se nám tak zvyšuje cena za svoz a likvidaci směsného
komunálního odpadu o cca 7%, u separovaného odpadu o 3%, likvidace nebezpečného odpadu ve
spalovnách o 40% a například i cena za pronájem svozových nádob (kontejnerů) o 10%. Ve spojitosti
s dopady nové legislativy, kdy se každoročně zvyšuje poplatek za skládkování komunálního odpadu
a snižuje limit počtu kilogramů SKO na osobu a rok, to nebude znamenat nic jiného, než postupné
zvyšování obecních poplatků za likvidaci odpadů vybíraných obcí.
V sobotu 20. listopadu proběhla akce „Výsadba aleje za vítěznou jabloň“. Pořadatelé – MAS
Stolové hory ve spolupráci s městysem Machov, machovskými zahrádkáři a ZŠ a MŠ Machov –
zorganizovali s významným přispěním veřejnosti z prostředků získaných za vítězství jabloně
U Lidmanů v soutěži Strom roku výsadbu 26 ks ovocných stromů podél polní cesty ve Volšovině
(spojnice cest k Řeřišnému a silnice k Bělému). Sázení bylo zpestřeno různými doprovodnými
aktivitami, jako např. vystoupením dětí ZŠ a MŠ, opékáním buřtů, soutěží o nejlepší štrůdl,
moštováním jablek – slovem vše doprovázel moderátor rozhlasu p. Peterka. Akce se setkala s velkým
zájmem veřejnosti – zúčastnilo se jí kolem 100 občanů z Machova i okolí.
Na posledním zasedání zastupitelstva městyse byly projednány a schváleny záměry na investiční
akce pro příští rok 2022, přičemž na některé z nich se pokusíme získat finanční prostředky z dotačních
titulů státu či z dotačního titulu Královéhradeckého kraje „Program rozvoje venkova“. Nyní tedy

zpracováváme podklady pro podání žádostí o dotace, pro stavební řízení a pro výběrová řízení na
zhotovitele jednotlivých staveb. Nejvýznamnějšími záměry pro nadcházející rok 2022 jsou:
- rekonstrukce povrchu místní komunikace č. 13c v k. ú. Machov a Nízká Srbská – jedná se o
komunikaci od krajské silnice za Bolkovými směrem k Nízké Srbské;
- rekonstrukce povrchu místní komunikace č. 14c v k. ú. Nízká Srbská – jedná se o komunikaci od
krajské silnice okolo Šolcovy pily směrem k bývalému koupališti;
- rekonstrukce části místní komunikace č. 39c v Machově – jedná se o komunikaci od „chudobince“
směrem k obecnímu (katolickému) hřbitovu, kde bychom chtěli vybudovat odvodnění komunikace
tak, aby voda netekla na soukromé stavební parcely a zrekonstruovat propadlou a poškozenou
asfaltovou vozovku a dále zrekonstruovat historickou vodovodní přípojku na hřbitov;
- výměna oken Obecního domu – ordinace lékařů;
- Modernizace učebny přírodních věd a sociálního zařízení ZŠ a MŠ Machov (včetně bezbariérového
sociálního zařízení);
- rekonstrukce plynové kotelny v tělocvičně,
- hala pro obecní techniku + technický dvůr městyse – projektové práce.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 10. 2021 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.063 obyvatel. Za uplynulý měsíc došlo v evidenci osob k těmto změnám: odhlásili se 2 občané,
zemřel 1 občan.

Stolní kalendář Policko 2022 + nástěnný kalendář „Krajem Náchodska a
Broumovska“ 2022
Upozorňujeme všechny občany, že na úřadu Městyse Machov je v prodeji stolní kalendář
„Policko 2022“, který vydal DSO Policko, za cenu 80,- Kč. V kalendáři jsou letos opět snímky
z celého Policka (i z Machova a blízkého okolí), tentokráte od fotografa pana Jana Pfeifera.
V prodeji je na úřadu městyse v omezeném množství také nástěnný měsíční kalendář na rok 2022
s fotografiemi pana Lubomíra Imlaufa, jehož prodejní cena byla stanovena na 150,- Kč.

Noviny „Zimní Broumovsko“
Oznamujeme všem zájemcům o noviny „Zimní Broumovsko“, že jsou k dispozici na Úřadu
městyse Machov i ve všech informačních centrech regionu.

Sběr a likvidace bioodpadu v zimním období (větve, dřevitý odpad)
V období 20. 11. - 19. prosince 2021 bude probíhat sběr pouze dřevitého odpadu. Větve stromů
a keřů ze zahrádek můžete odkládat do velkoobjemových kontejnerů, rozmístěných na obvyklých
místech:
- na lesní manipulační ploše u Vrbových
- u fotbalového hřiště
- u parkoviště pod náměstím
- v Bělém naproti čp. 21
- v Machovské Lhotě u hasičské zbrojnice.
V období od 20. prosince 2021 až do konce února 2022 budou kontejnery staženy a mobilní sběr
probíhat nebude. Pokud v tomto období budete potřebovat zlikvidovat bioodpad, můžete ho odvézt
přímo na stacionární skládky:
- bezdřevý odpad na plochu u kravína v Machovské Lhotě a za kravínem v Nízké Srbské.
Upozorňujeme, že 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.
- dřevitý odpad (větve stromů a keřů) lze odvážet na skládku u ČOV Machov v Nízké Srbské.

Žádáme Vás: - do kontejnerů a na příslušné skládky odkládejte pouze biologicky rozložitelný odpad;
- respektujte druh sbíraného bioodpadu (kontejnery i skládky jsou označeny tabulkami
se stručným a jednoznačným textem, co lze v daném místě odložit)!
- udržujte u kontejnerů a na skládkách pořádek !
Děkujeme.
Ing. Miroslav Kryl

3. Stomatologická pohotovost v prosinci 2021
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci prosinci 2021 – vždy v době od
9,00 do 11,00 hod.:
4. - 5. 12.
MUDr. Růžička, Poliklinika Broumov
603 479 084
11. – 12. 12. MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844
18. – 19. 12.
NEOBSAZENO
24. 12.
NEOBSAZENO
25. 12. MUDr. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín čp. 66
491 502 425
26. 12.
NEOBSAZENO (pohotovost v dalších okresech kraje a ve Fakultní nemocnici HK)

4. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 3.12. – Flamengo Reunion Session – Underground klub Eden Broumov od 20 hod.
4.12. – Adventní trh na náměstí a v Dřevěnce v Polici n. Met. 9,00-15,00 hod.
7.12. – Adventní koncert žáků ZUŠ – Kolárovo divadlo Police od 18 hod.

6.-23.12. – Vánoční prodejní výstava v Pellyho domech v Polici n. Met.
8.12. – Česko zpívá koledy – náměstí Police n.M. od 18 hod.
12.12. – Vánoční koncert Jos. Vágnera – Divadlo Broumov od 18 hod.
14.12. – Na zlatém jezeře – divadlo Police 19 hod. (Stašová, Frej a další)
15.12. – Trio Braunensis – koncert v kostele ve Vernéřovicích v 19 hod.
17.12. – The Lewis Creaven Band – Undergr. klub Eden Broumov, 20 hod.
19.12. – Vánoční koncert v Kolárově divadle v Polici
21.12. – Hej mistře – Broumov – kostel sv. Petra a Pavla v 19 hod.
24.12. – Štědrovečerní vytrubování – Machov náměstí od 15 hod.
29.12. – Vánoční koncert v Centru Walzel v Meziměstí od 18 hod.

5. Cenové oznámení – cena stočného pro rok 2022
Zastupitelstvo Městyse Machov projednalo dne 25. 10. 2021 kalkulaci ceny stočného pro rok
2022 a usnesením č. 10/5/2021 vyhlašuje v souladu se zněním zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích a v souladu s dalšími platnými právními předpisy od 1. 1. 2022 následující výši ceny
za odvádění a likvidaci odpadních vod prostřednictvím kanalizace městyse zakončené čistírnou
odpadních vod:
bez DPH
včetně 10% DPH
Stočné (Kč za 1 m3)
29,52
32,47
Podkladem pro stanovení ceny stočného je kalkulace, která je k dispozici na Úřadu Městyse
Machov a je zveřejněna rovněž na webové stránce městyse Machov www.machov-obec.cz.
Cena stočného je v souladu s finanční analýzou projektu „Machov – dostavba splaškové
kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě“ a byla odsouhlasena SFŽP ČR.
V Machově 26. 10. 2021

Ing. Jiří Krtička v.r.

6. Informace k ochraně dřevin rostoucích mimo les
Problematiku řeší zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška č.
189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění.
V §7, 8 zákona je stanoveno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením a péče
o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků a ke kácení dřevin je
nezbytné povolení orgánu ochrany přírody a toto povolení lze vydat ze závažných důvodů po
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Orgán ochrany přírody může uložit žadateli
přiměřené náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin současně
se stanovením zajištění péče o tyto dřeviny po nezbytně nutnou dobu.
Vyhláška řeší v §2 pojem „nedovolené zásahy do dřevin“, které jsou v rozporu s požadavky na
jejich ochranu a jimi se rozumí zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí
podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či
následně způsobí jejich odumření. Pro informaci – společenskými funkcemi dřevin jsou takové, které
ovlivňují životní prostředí, např. snižování prašnosti, tlumení hluku, zlepšování mikroklimatu, estetika
apod. Takže i nešetrné ořezání větví, může být klasifikováno jako nedovolený zásah do dřeviny.
Povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les je potřeba v následujících případech:
• u dřevin, které jsou součástí stromořadí (stromořadí je souvislá řada nejméně 10 stromů),
• u dřevin s obvodem kmene 80 cm a více ve výšce 130 cm nad zemí,
• u zapojených porostů dřevin o ploše větší než 40 m2,
Na území městyse Machov vydává toto povolení (formou rozhodnutí podle správního řádu) Úřad
městyse Machov, na základě žádosti. Formulář žádosti o povolení k pokácení je k dispozici na úřadě
nebo je možné si ho stáhnout na internetových stránkách městyse. Podle zákona je možné pokácení
povolit pouze ze závažného důvodu, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dané
dřeviny. Pro zmírnění ekologické újmy se za pokácené dřeviny předepisují náhradní výsadby nových
dřevin.
Povolení ke kácení není potřeba v následujících případech (dle §3 vyhlášky) :
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí;
b) pro zapojené (souvislé) porosty dřevin (tím jsou myšleny i keře), pokud jejich plocha nepřesahuje
40 m2 a pokud se v porostu nenachází dřevina s obvodem kmene vyšším než 80 cm;
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin;
d) pro ovocné dřeviny (např. švestku, jabloň, kdouloň, lísku, meruňku, ořešák, třešeň…) rostoucí na
pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada,
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha – zeleň.
Žádost o povolení ke kácení (dle §4 vyhlášky).
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník příslušného pozemku, nebo
jeho uživatel se souhlasem vlastníka a tato žádost musí obsahovat:
a) jméno, adresu (sídlo) žadatele;
b) označení příslušného pozemku (číslo parcely vč. katastrálního území) na kterém se dřeviny nachází;
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny (druh, počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí,
u zapojených porostů výměru kácené plochy);
d) popis umístění dřevin (situační zákres);
e) zdůvodnění žádosti;
f) doložení vlastnického práva nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je
ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka (všech spoluvlastníků) pozemku
s kácením.
-5-

Období, ve kterém se kácení zpravidla provádí.
Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, což je doba přirozeného útlumu
fyziologických a ekologických funkcí dřevin. U nás je období vegetačního klidu stanoveno od 1.
listopadu do 31. března kalendářního roku.
Jak tedy postupovat, chcete-li pokácet strom?
1. Zvažte, zdali je pokácení nutné a zda pro něj máte závažný důvod;
2. Pokud ano, změřte jeho obvod ve výšce 130 cm nad zemí. Je-li obvod vetší jak 80 cm, je nutné
povolení;
3. Nejste-li vlastníkem pozemku, zajistěte si písemný souhlas vlastníka (všech spoluvlastníků)
pozemku;
4. Na úřadu městyse si vyzvedněte tiskopis žádosti (příp. si ho stáhněte na webových stránkách
městyse) a tento řádně ve všech oddílech vyplňte a doručte na úřad;
5. Žádost bude na úřadu posouzena a Vám bude zasláno správní rozhodnutí.
Nenechávejte podávání žádostí o povolení k pokácení dřevin na poslední chvíli, protože je možné,
že se nestihne do 31. března vyřídit a budete muset s kácením počkat až na příští období vegetačního
klidu.
Ing. Miroslav Kryl

7. Náchodská nemocnice nabízí podání monoklonálních protilátek
na zmírnění průběhu onemocnění Covid-19
Náchodská nemocnice sleduje vývoj podzimní covidové situace, která si v našem regionu zatím
vyžádala hospitalizaci pouze několika lidí, a covidová oddělení proto dosud nebylo potřeba aktivovat.
Nemocnice má však také nástroj, jak hospitalizaci u rizikových pacientů účinně předejít. Tím je
ambulantní covidový stacionář, kde mohou lékaři pacientům podat léky na zmírnění průběhu nemoci
Vysoká účinnost této léčby, která funguje na principu podání tzv. monoklonálních protilátek, byla
prokázaná již během jarní vlny Covidu-19. Podmínkou je včasné podání těchto léků, v prvních dnech
zjištěné nákazy. Monoklonální protilátky mohou být podány i lidem, kteří ještě nemají prokázaný
výskyt viru v těle, ale mají na nemoc podezření, např. po rizikovém kontaktu s nakaženým člověkem,
za předpokladu, že nebyli očkováni. Léčba v covidovém stacionáři je určena lidem, kteří spadají do
kategorie vysoce rizikových pacientů.
Jsou to zpravidla lidé starší 65 let s chronickým onemocněním, ale i lidé mladší, kteří se léčí se
závažnými chorobami. Kritéria jsou uvedena v článku na našem
webu: https://www.nemocnicenachod.cz. Pokud se považujete za rizikového pacienta a je Vám
prokázána nákaza Covid-19, nebo jste byli v rizikovém kontaktu, informujte okamžitě svého
praktického lékaře, který vyhodnotí oprávněnost indikace a domluví podání protilátek v covidovém
stacionáři náchodské nemocnice.

8. Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa, aby nezamořila
životní prostředí
Žárovky do koše nepatří
V domácnostech jsou v posledních letech klasické žárovky 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 užitečné 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 klasické žárovky a ostatní vysloužilé elektro
Od roku 2005 je EKOLAMP jedničkou v péči o světelný elektroodpad. Od roku 2019 se však
stará také o vysloužilé malé i velké domácí spotřebiče. Podle nových pravidel platných od ledna 2021
spadají do zpětného odběru rovněž klasické přímo žhavené žárovky včetně halogenových, jejichž sběr
provádí EKOLAMP v rámci zpětného odběru dříve sbíraných světelných zdrojů.

Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé žárovky 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 4300 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci starého elektra se dozvíte na
www.ekolamp.cz.

V Machově se sběrné místo nachází 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.
Drobné elektrozařízení včetně žárovek můžete odložit také do malé sběrné nádoby, která je
umístěna ve vestibulu nákupního střediska.

9. Veřejná výzva na obsazení funkce „Referent úřadu městyse
Machov“
Městys Machov zveřejňuje podle § 6 zákona č. 312/2002 Sb.
veřejnou výzvu
na obsazení funkce referent Úřadu městyse Machov s působností v oblasti samosprávy i státní
správy (v rozsahu přenesené působnosti státu na tuto pracovní pozici)
1. Druh práce
a) v přenesené působnosti státu: - správní činnosti na úseku správy majetku, výstavby a územního
plánování, životního prostředí, silničního hospodářství, matriky, vidimace a legalizace;
b) v rámci samosprávy městyse: - plnění úkolů v souladu s pracovní náplní pro danou pracovní pozici
na úseku pozemkové evidence, bytového a nebytového hospodářství, územního plánování,
odpadového hospodářství, ekologie, lesního hospodářství, provozu kanalizace a ČOV, dopravy
(komunikace, mosty), veřejného osvětlení, správy technického vybavení městyse, bezpečnosti práce a
požární ochrany, elektronických evidencí a elektronických komunikačních systémů. Řízení pracovníků
technické čety městyse.

2. Místo výkonu práce: - správní obvod městyse Machov
3. Předpoklady pro výkon funkce:
- dosažení věku 18 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům;
- státní občanství České republiky (případně cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR);
- ovládání jednacího jazyka (českého jazyka);
- vysokoškolské vzdělání nejlépe v některém z oborů odpovídajícím druhu vykonávané práce;
4. Další požadavky městyse Machov pro vznik pracovního poměru:
- praxe ve stání správě či samosprávě výhodou;
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnosti obecně či správní činnosti na úseku
územního plánování, matriky, silničního hospodářství, životního prostředí či výstavby výhodou;
- řidičské oprávnění min. skupiny B;
- komunikativnost, spolehlivost, schopnost týmové práce, psychická odolnost;
- znalost uživatelské práce s PC – Word, Excel, elektronická pošta, Internet, datové schránky, Czech
Point, Základní registry, Registr práv a působností, Profil zadavatele apod.;
- základní orientace v právních předpisech v oblastech druhů práce na uvedené pracovní pozici;
- komunikace v některém z cizích jazyků výhodou;
- ochota k dalšímu sebevzdělávání;
5. Platová třída: 10
6. Pracovní úvazek: - pracovní poměr na dobu neurčitou.
- v průběhu roku 2022 dle dohody (možno i částečný), nejpozději od 1. 8. 2022 pak úvazek 1,0
7. Místo a způsob podání žádosti: Písemné žádosti se podávají osobně v podatelně Úřadu městyse
Machov, případně se zasílají poštou na níže uvedenou adresu.
8. Adresa pro zaslání žádosti: Úřad městyse Machov, Ing. Jiří Krtička – starosta, Machov 119, 549 63
Machov.
9. Lhůta pro podání žádosti: do 15. 12. 2021
10. Termín nástupu: v průběhu roku 2022 dle dohody, nejpozději 1. 8. 2022
11. Obsah přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo
trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, pokud
jde o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče.
12. K přihlášce se připojí tyto dokumenty:
- životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se druhu vykonávané práce (viz bod 1), výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Bližší informace o nabízené pracovní pozici získáte u starosty městyse Machov Ing. Jiřího
Krtičky v úředních hodinách úřadu městyse, na telefonu č. 604 569 525, nebo prostřednictvím emailu j.krticka@machov-obec.cz. Vyhlašovatel výzvy si vyhrazuje právo nevybrat žádného
uchazeče.
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10. Pozvánka do knihovny
Milý čtenáři,
dny se krátí, noci prodlužují, počasí je stále chladnější a zasmušilejší a ve vzduchu je už pomalu
cítit příchod zimy. A proto je nejlepší dát si horký nápoj, zalézt si pod peřinu a zapomenout na okolní
svět při čtení dobré knížky - ano, je to hrozné klišé, ale na druhou stranu velmi příjemné! Tak se stavte
a můžete si půjčit třeba tyto:
VONDRUŠKA, Vlastimil: ŽIVOT VE STALETÍCH – 12. století
Výpravný sedmidílný historický lexikon, který představuje život v českých zemích od doby knížecí až
do konce feudalizmu. Kniha se nezaměřuje na politické dějiny, jako většina podobných příruček, ale
na životní styl v nejširším smyslu slova.
MCKINLEY, Tamara: VZDÁLENÝ PŘÍSTAV
Ženský román z prostředí australských farem a časů po 2. světové válce, o odkrývání bolavého
tajemství vlastního původu a o následcích sobecké bezohlednosti.
TŘEŠTÍKOVÁ, Radka: VESELÍ
V románu oblíbené české autorky se třiatřicetiletá Eliška po letech vrací na Moravu ke svým kořenům.
MAY, Peter: OSTROV ENTRY
Detektivní příběh se odehrává na ostrově Entry s pouhými sty obyvatel, kde nejbohatší z nich je
nalezen zavražděný ve svém domě.
KUREČKA, Filip: V PRÁZDNOTĚ
Sci-fi román odehrávající se v temném vesmíru na vesmírném plavidle, kde se probouzí jediný živý
člen posádky.
MILER, Zdeněk: JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL
Jedna z nejznámějších a nejpůvabnějších knížek o tom, že když se všichni spojí, tak se dílo podaří.
(Pro nejmenší)
LINDO, Elvíra: FRAJER MANOLITO
Poselstvím této laskavé knížky je především to, že krásné prázdniny nejsou o tom, kde jste, ale jak
krásně je umíte prožít. I z mála se dá totiž udělat velký karneval. (Pro děti od 10 let)
MATHIEU, Jennifer: RANAŘKY
Šestnáctiletá Vivian toho má po krk. Už ji nebaví poslouchat sexistické narážky spolužáků,
protežování školního fotbalového týmu ani nespravedlnosti od třídního učitele a vedení školy. A
hlavně má plné zuby toho, jak ji všichni pořád mají za poslušnou a hodnou holku. Když zjistí, že její
máma byla členkou punkového hnutí Riot Grrrl, rozhodne se pro vlastní vzpouru. (Pro dívky od 13 let)
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Kratochvílová B.

11. Pietní akt na památku letce RAF Václava Foglara
Jménem Československé obce legionářské jednoty Hradec Králové, bych vás rád pozval na
připravovaný pietní akt ve vaší obci.
Československá obec legionářská v tomto roce slaví 100 let od jejího vzniku a při této příležitosti
připomíná široké veřejnosti osudy lidí, kteří bojovali za svobodu naší vlasti. Proto bychom rádi ve vaší
obci připomněli rodáka Machova Václava Foglara - pilota 313. stíhací perutě.
Pietní akt proběhne v sobotu 27. 11. 2021 od 13 hodin u pomníku Václava Foglara na náměstí
v Machově.
Děkujeme za vaši účast na pietním aktu Machovského rodáka.
Za Československou obci legionářskou - jednotu Hradec Králové
Jiří Pachole

12. Zrušení kulturních akcí
Spolek Nízkosrbských Baronů oznamuje, že Mikulášská merenda, která se měla konat v sobotu
27. listopadu U Božky v Nízké Srbské, se vzhledem k současné složité epidemiologické situaci ruší.
Přátelé Na Městečku oznamují, že vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci se ruší
1. slavnostní rozsvícení Machovského betlému, které se mělo konat v sobotu 27. 11 2021. Betlém
bude rozsvícen v neděli 28. 11. a bude možné ho shlédnout individuálně jak tuto neděli, tak po celou
dobu adventu vždy od 17,00 do 21,00 hod. V neděli 28. 11. budou připraveny i malé dárky pro děti.
Podobné řešení zvolili členové SDH Machovská Lhota při avizované akci „Rozsvícení vánočního
stromu v Machovské Lhotě“ – strom bude rozsvícen v sobotu 27. 11 2021 v 16,30 hod., ale
doprovodný program se ruší.

13. Ukončení provozu chirurgické pohotovostní služby Broumov
Chirurgové MUDr. Routek a MUDr. Hovorka oznamují všem občanům, že s platností od 1. ledna
2022 končí fungování pohotovostní chirurgické služby v nemocnici v Broumově. Akutní ošetření
chirurgického charakteru zajišťuje Oblastní nemocnice Náchod.

Příští číslo vyjde v 51. týdnu 2021. Uzávěrka příspěvků ke dni 14.12.2021
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