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MĚSTYS MACHOV
přijme

BRIGÁDNÍKA K TECHNICKÉ ČETĚ
(na dohodu o provedení práce)
Náplň práce: sečení (křovinořez, sekačka), nátěrové práce,
pomocné údržbářské práce
Doba výkonu práce: září + říjen 2020
Bližší informace na úřadu městyse, nebo telefonicky na tel. č. 605 915 337

Sponzorem tohoto vydání Machovského zpravodaje je:
Petr Blecha – Bezděkov n. Met. 139
www.vyklizeninemovitosti.eu
tel.: 603 321 467, email: vyklizenipb@gmail.com

VYKLÍZENÍ NEMOVITOSTÍ
LEVNĚ a RYCHLE
Vyklízíme: - byty
- sklepy, půdy
- sklady
- garáže, kůlny
Odvezeme: - sedačky, křesla, nábytek
- koberce, lustry
- elektrospotřebiče
- kotle
- plasty, železo, dřevo, sklo
- oblečení
- autobaterie, pneumatiky
Zajišťujeme také stěhování.
Kontakt: - telefon: 603 321 467
- e-mail: vyklizenipb@gmail.cz
- web: www.vyklizeninemovitosti.eu
Ceny služeb závisí na množství a druhu odpadu.
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1. Informace starosty
Vážení občané,
léto je téměř u konce a s ním většině z nás končí čerpání dovolených a stejně tak všem žákům
a studentům prázdniny, které byly tentokrát díky koronavirové epidemii mimořádně dlouhé. Nový
školní rok v machovské škole začne výukou v osmi třídách (třetí a čtvrtá třída jsou sloučeny), do
kterých letos nastoupí celkem 128 žáků. Mateřskou školu bude od září navštěvovat 27 dětí.
Ani přes léto se nezastavily některé rozpracované akce v naší obci a další se postupně začínají
připravovat. Za zmínku určitě stojí následující:
- v průběhu srpna se rozběhla rekonstrukce kotelny ZŠ Machov, kterou provádí firma VK Investing
z Jaroměře. Akce je finančně podpořena z dotace Ministerstva financí ČR v rámci dotačního titulu
„Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí“.
V první fázi proběhla demontáž starých kotlů a ostatního technologického zařízení kotelny a nyní
probíhají betonářské práce v kotelně a práce na novém odkanalizování kotelny.
- další poměrně finančně náročnou opravou prochází veškeré osvětlení učeben a dalších prostor
v základní škole, při níž jsou měněna některá poškozená osvětlovací tělesa a ve všech osvětlovacích
tělesech jsou měněny světelné trubice za úspornější a zároveň s lepší intenzitou svícení. Návratnost
této investice byla spočítána na necelé 3 roky.
- od úterý 1. září budou zahájeny demoliční práce na rekonstrukci mostu na místní komunikaci
v Nízké Srbské (směrem na Peterák). Od tohoto termínu bude uvedená místní komunikace na období
cca 2 měsíců neprůjezdná, provizorní objízdná trasa na Peterák je zřízena pouze pro zemědělskou
a lesní techniku.
- v termínu 10. – 11. září budou v různých částech obce probíhat práce v souvislosti s reklamací závad
po budování splaškové kanalizace – bude probíhat oprava propadlých výkopů a kanalizačních vpustí
a dále frézování a asfaltování určitých úseků krajských i místních komunikací. Opravy bude provádět
firma Dudek ve spolupráci s firmou Repare Trutnov.
- ve fázi probíhajícího výběrového řízení na dodavatele je stále rekonstrukce katolického hřbitova, na
kterou jsme získali dotační prostředky od Královéhradeckého kraje v rámci dotačního titulu „Program
obnovy venkova“.
- z dotačního titulu Ministerstva kultury ČR byla v průběhu prázdnin vybavena místní obecní
knihovna novým počítačem a multifunkční tiskárnou. Toto vybavení je přístupné pro širokou veřejnost
(internet, knižní fond okolních knihoven apod.).
- nadále se bohužel natahuje reklamační řízení na kvalitu sportovního povrchu rekonstruovaného hřiště
u tělocvičny. Reklamace byla uznána a začátkem srpna byl sportovní povrch rozebrán, byly znovu
vyrovnány podkladní vrstvy, byly rozšířeny dilatační spáry mezi povrchem a obrubníky a došlo
k výměně některých deformovaných kazet povrchu. Subdodavatelská firma bohužel neměla
v republice k dispozici dostatek náhradních kazet, a proto byla uplatněna další reklamace na výměnu
všech poškozených částí povrchu – nyní je dle informace zástupce dodavatelské firmy objednán
dostatečný počet náhradních částí povrchu a po jeho dodávce dojde k jeho výměně.
- velké starosti nám v Machově během celého léta, stejně jako v dalších částech republiky, působí
v obecních lesích přemnožený kůrovec. Každý týden jsou zjišťována nová ložiska jeho výskytu a
s velkými obtížemi se daří napadené stromy kácet a ošetřovat proti přelétávání kůrovce na další zdravé
stromy. Zajištění odbytu vytěžené dřevní hmoty a v případě úspěchu pak minimální výkupní ceny,
které v současné době nezaplatí ani těžební práce, natož povinnou výsadbu nových stromů, jsou
smutným důsledkem této nelehké situace. Vláda sice slíbila určité finanční kompenzace za rok 2019,
ale jejich výše bohužel vyřeší jen malou část způsobených škod a finančních ztrát.
Situace ohledně epidemie koronaviru nepřeje ani pořádání kulturních a sportovních akcí. Pro
letošní rok jsme museli zrušit pořádání tradičního „Běhu na Hejšovinu“, stejně tak pořadatelé odvolali
plánované setkání rodáků v Machovské Lhotě. Uvidíme, jak se situace promítne do dalších
plánovaných akcí, jako jsou Cecilská zábava, divadelní představení či plesy. Ve fázi přípravy jsou
momentálně dvě podzimní divadelní představení – své umění by nám měli přijet předvést ochotníci
z Broumova s komedií „Když se zhasne“, a to v neděli 8. listopadu.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 7. 2020 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.081 obyvatel. Za uplynulý měsíc došlo k následujícím změnám v evidenci obyvatel Machova –
odhlásili se 2 občané a přibyli 3 narození občánci.

Společenská kronika
V měsíci srpnu 2020 oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
- pan Luboš Šebesta z Nízké Srbské oslavil 85. narozeniny,
- pan Petr Hofman z Machova oslavil 80. narozeniny.
Oběma oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Dne 13. srpna 2020 oslavili krásné životní jubileum – diamantovou svatbu (60 let společného
života) – občané Machovské Lhoty Marie a Gerhard Stephanovi. Jménem městyse přejeme
oslavencům ještě mnoho společných let naplněných štěstím, spokojeností a zdravím.

Honební společenstvo – pozvánka
Myslivecký spolek Bor Machov zve členy Honebního společenstva na opékání divočáka. Akce se
koná v sobotu 5. září 2020 od 16 hod. v pensionu „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě. Zvou pořadatelé.

Kalendáře 2021
Oznamujeme všem případným zájemcům, že na úřadu městyse bude v průběhu září k dispozici
stolní kalendář na rok 2021 s fotografiemi z Machova i blízkého okolí, připravený ve spolupráci obcí
v rámci DSO Policko.

3. Stomatologická pohotovost v září 2020
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci září 2020 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
5. - 6. 9.
MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police n. M.
602 304 594
12. - 13. 9.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí, Školní 196
491 582 381
19. - 20. 9.
MDDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466
26. 9.
MUDr. Neoral, ZS Police n. Met.,
491 541 654, 602 333 452
27. 9.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084
28. 9.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844

4. Kulturní a sportovní akce
Září: 6. 9. – Sousedská – koncert a posezení s Polickým symfonickým orchestrem na náměstí
v Polici nad Metují od 19 hod., předskokan IBY POP od 18 hod.
8. 9. – Havel – kino Police n. M. ve 20 hod.
12. 9. – Varhanní koncert v kostele ve Stroužném od 16 hod. (Michal Markuszewski)
12. 9. – Hasičská soutěž „O veteránskou hůl“ a taneční zábava u rybníka v Bělém
18. 9. – Čarodějky v kuchyni – divadlo Police n. M. od 19 hod.
19. 9. – Vycházka Polickem s geologem Ing. Staříkem – Ostaš, Maršov. údolí (IC Police)
19. 9. – Komentovaná vycházka „Z Nízké Srbské do Lhoty“ s Mgr. J. Tůmou v 9,30 hod.
19. 9. – Hasičská soutěž „O putovní pohár SDH Machovská Lhota“ v Dolečku od 13 h.
19. 9. – 300 let hostince Krčma v Polici nad Metují – od 14 hod. (hudba, občerstvení …)
22. 9. – Náchodsko, Policko a Broumovsko za 30-tileté války – Pellyho domy od 14,30 h.

24.-25. 9. – Podzimní výstava na sále Pellyho domů v Polici n. M. (denně 9 – 17 hod.)
26. 9. – Podzimní jízda historických vozidel – start na náměstí v Polici n.M. v 9,00 hod.
26. 9. – Garden party – sraz ve 14 hod. na náměstí v Polici n.M. a odchod směr Hvězda
27. 9. – Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble – koncert v Dřevníku Broumov od 18 hod.

5. Pozvánka na varhanní koncert ve Stroužném
V soboru dne 12. září 2020 od 16.00 hod. se uskuteční v kostele ve Stroužném (Pstrążna)
varhanní koncert. Účinkovat bude Michał Markuszewski, absolvent varšavské hudební akademie
a Univerzity umění v Berlíně. Program: Pachelbel, Böhm, Bach, Markuszewski (improvizace).
Varhanní koncerty ve Stroužném mají jedinečnou atmosféru. Srdečně vás zveme.
Wioleta Suzański, Eva Pumrová

6. Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta Městyse Machov oznamuje
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, že:
1. volby do krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uskuteční:
-

v pátek dne 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu dne 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

a

2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Machov je volební místnost, kterou je
obřadní síň Úřadu městyse Machov, čp. 119, a to pro všechny voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu ve všech místních částech městyse Machov (Bělý,
Nízká Srbská, Machovská Lhota a Machov).
3. voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáží svoji totožnost a státní občanství
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem či
cestovním průkazem) a uvedou další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
4. každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Machově dne 10. srpna 2020
Ing. Jiří Krtička v.r., starosta

7. Rozpis utkání FO Jiskra VEBA Machov – muži – podzim 2020
Kolo

Datum a čas

Domácí

Hosté

1

22.8.2020 17:00

Jiskra Machov

Sp. Police n/M B

2

29.8.2020 17:00

Jiskra Machov

Sokol Zábrodí

3

5.9.2020 17:00

AFK Hronov

Jiskra Machov

4

12.9.2020 17:00

Jiskra Machov

Sokol Stárkov

5

19.9.2020 16:00

Jiskra Martínkovice

Jiskra Machov

6

26.9.2020 16:30

Jiskra Machov

SK Babí

7

4.10.2020 16:00

TJ V. Poříčí B

Jiskra Machov

8

10.10.2020 15:30

Jiskra Machov

Slavoj Teplice n/M

9

18.10.2020 15:30

Sokol V. Jesenice

Jiskra Machov

10

24.10.2020 14:30

Jiskra Machov

TJ Velichovky

11

1.11.2020 10:00

TJ Č. Kostelec B

Jiskra Machov

Za podporu v minulé sezoně Vám všem moc děkujeme ! ! !
Společně s Vámi se těšíme na sezonu novou. Pevně věříme, že se budete
zúčastňovat a fandit ve stejném nebo větším počtu i nadále . . .
Cíl je jasný ! ! !
Fotbalový oddíl Jiskra VEBA Machov provádí nábor žáků ročník 2014 a 2015.
Zájemci se mohou hlásit u p. Martince na tel. č.: 732 541 065

8. Okénko z naší školičky
Vážení rodiče, žáci, učitelé, přátelé,
blíží se konec letních prázdnin a ve škole se pilně připravujeme na zahájení nového školního
roku. Věřím, že všichni žáci nastoupí opět s velkým nadšením do základní i mateřské školy a po tak
dlouhé přestávce se těší na své kamarády a učitele. Na úvod bych ráda poděkovala panu Kubínovi,
který nám pro děti vyrobil krásné nové šatní skříňky. Jako v pohádce si připadám v šatně prvňáků
a druháků. Paní Mgr. Dagmar Prokopová s dcerou Pavlou namalovaly dětem na stěnu „Machovskou
louku“. Byla to velmi časově náročná práce a myslím si, že dětem přinese určitě radost. Ještě jednou
za všechny naše žáčky děkuji.
Největší změnou v současné době prochází plynová kotelna. Na místě již nevyhovující
původní staré, vznikne nová kotelna včetně elektroinstalace. Kompletní rekonstrukci vám přiblížíme
na fotografiích. Chtěla bych poděkovat také našim zastupitelům a vedení obce. Pomohli nám během
prázdnin zrealizovat výměnu nevyhovujícího osvětlení ve třídách a na chodbách školní budovy. V září
se také pustíme do rekonstrukce poslední místnosti ve čtvrtém patře staré budovy. Nejvíce se však
těšíme na zahájení přestavby dětského hřiště, které využívají zejména děti naší mateřské školy. Na
podzim bychom měli společnými silami započít 1. fázi, která spočívá v terénních úpravách a na jaře
pak pokračovat při budování nové „Přírodní zahrady“.
Vážení rodiče, obracím se na Vás v souvislosti s přípravou nového školního roku 2020/2021
a jeho organizačním zabezpečením. Bohužel i v tomto školním roce se budeme muset vypořádávat
s probíhající pandemií Covid – 19. S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si
uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se žák nebo zaměstnanec setká, tím vyšší je riziko šíření
onemocnění. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla pokračovat v nastavených a osvědčených
hygienických pravidlech a vstup rodičům do základní školy bude nadále od 1. září omezen. Plošně se
také zavádí povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách školní
budovy, tzn. chodby a školní jídelna. Podrobné informace najdete na stránkách školy
www.skolamachov.cz.

Letos poprvé do školy vyrazí také třináct prvňáčků. Po celý rok je bude připravovat paní
učitelka Mgr. Helena Martincová. Přejeme jim, aby se jim v té naší machovské škole líbilo po celých
devět let, které mají před sebou. Třídní učitelkou druháků bude paní učitelka Blanka Plná. Třetí
a čtvrtou spojenou třídu povede paní učitelka Mgr. Dagmar Šolínová. Pátý ročník připraví paní
učitelka Mgr. Gabriela Nawrat.
Ve školní družině nám zůstává paní Bc. Jitka Hrubá, která si pro děti opět připravila zajímavý
a bohatý program. V letošním roce bude mít k ruce také jednoho asistenta.
Na prvním stupni máme nyní 65 žáků, což je o 5 dětí více jak v loňském školním roce. Máme
radost! Také na druhém stupni se počet dětí navýšil, a to na 63. V šestém ročníku je devatenáct žáků,
jejich třídní učitelkou je paní Mgr. Drahomíra Hejcmanová. V sedmém ročníku je sedmnáct žáků,
jejich třídní je pan učitel Mgr. Adam Just. Bc. Petra Bornová Řehounková povede osmý ročník
se čtrnácti žáky a již čtvrtým rokem připravuje svou devátou třídu se třinácti žáky pan Mgr. Jan
Nawrat. Na škole působí také 5 asistentů pedagoga.
Nesmím zapomenout na naše nejmenší. Do mateřské školy letos nastoupí pod vedením paní
učitelky Jany Cvikýřové a Jitky Vítkové 27 dětí. Pomáhat jim bude po celý rok školní asistent.
Ráda bych také touto cestou popřála ještě jednou našim loňským deváťákům a také Lauře
a Theovi z pátého ročníku hodně úspěchů v nadcházejících letech studia na středních školách, které si
vybrali.
Ani v tomto školním roce nezapomínáme na to, že škola a výuka musí být pro Vás žáky zajímavá
a pestrá. Budeme pokračovat v mezinárodní spolupráci se zástupci Národního parku Stolové hory.
Do ročního plánu jsme také zařadili, kromě pravidelné výuky, i spoustu dalších akcí –
exkurze, besedy, výlety a projekty zaměřené na poznávání blízkého okolí. To, do jaké míry budeme
moci své plány uskutečnit, ukáže až čas.
Děkujeme rodičům, školské radě, starostovi a členům zastupitelstva městyse Machov,
spolkům a občanům za podporu a dobrou spolupráci.
Ing. Bc. Hana Lelková

Vážení rodiče,
placení obědů na září 2020 bude možné uhradit hotově poslední týden
v měsíci srpnu od 25. - 31. 8. 2020 v kanceláři školní jídelny v 1. patře nové budovy.

9. Přátelé Na Městečku
Na Městečku – podle pamětníků část obce kolem machovského náměstí

Začátkem letošního roku vzniklo nezávislé sdružení občanů Přátelé Na Městečku. Měli jsme totiž
pocit, že něco takového ve středu obce postrádáme. Naším cílem je podpořit společenský život obce
a tím se připojit k aktivitám sousedů v Nízké Srbské, ve Lhotě i v Bělém.
V lednu jsme podali oznámení o našem ustavení zastupitelstvu Městyse Machov a poté jsme
podali grantovou žádost. Náš projekt „Sejdeme se na Městečku“ se týkal vybudování malého
zastřešeného prostoru v rohu náměstí, kde by místní obyvatelé i turisté mohli v kulturním prostředí
posedět, odpočinout si a dokonce využít knihovničky s hodnotnou literaturou, kterou věnujeme
z našich domácích zdrojů. Chceme se zde scházet, pořádat přednášky, akce pro děti, přičemž činnost
bude odpovídat ročním obdobím.
Celkový rozpočet projektu činil 100 000 Kč. Záměr byl schválen zastupitelstvem i samotnou
nadací a zdálo se, že slibnému zahájení činnosti nebude nic bránit. Ale v důsledku koronavirové krize
došlo k výraznému pokrácení rozpočtu. Nestáli jsme o provizorní a polovičaté řešení. Po dohodě
s nadací jsme se proto rozhodli projekt pozastavit a předložit jej znovu, až se situace uklidní a zlepší.
Jednu z plánovaných aktivit jsme se přece jen rozhodli zrealizovat. Ve spolupráci se ZŠ Machov
a městysem Machov se 19. 9. 2020 uskuteční komentovaná vycházka „Z Nízké Srbské do Lhoty“.
Povede ji Mgr. Jan Tůma, pracovník Regionálního muzea V Náchodě. Účastníci budou seznámeni

s historií obce v rámci dějin Broumovska a Náchodska. Budeme moci obdivovat místní lidovou
architekturu a historické památky.
Sejdeme se tedy v sobotu 19. 9. 2020 v 9.30 hodin na křižovatce U Božky.
Za příznivého počasí dojdeme až do Lhoty. Pokud bude pršet, poskytne nám přístřešek pan Skřivánek
v hostinci U Božky. Počet účastníků je omezen, proto si můžete rezervovat místo na tel. 739 455 248
(Helena Martincová). Účastnický poplatek – 50 Kč, děti zdarma
Členové sdružení: všichni, kteří chtějí pro sousedy něco zajímavého udělat
Za sdružení: Marie Prušová a Helena Martincová

10. Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů
městyse Machov
V loňském roce občané městyse odevzdali společnosti Asekol k recyklaci 4 803 kg vysloužilých
elektrozařízení. Stovky kilogramů dalších elektrozařízení byly odevzdány také společnosti
Elektrowin a Ekolamp.
Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je
zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto výrobků.
Občané naší obce jsou si vědomi významností třídění elektra a poctivě využívají k jejich odevzdávání
sběrné místo a červený kontejner společnosti ASEKOL. Právě díky environmentálnímu vyúčtování
zpracovanému kolektivním systémem ASEKOL máme k dispozici přesné hodnoty, které určují, jakým
rozsahem naše společnost přispěla ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie,
primární suroviny, ropa, voda, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů, zde všude díky
zodpovědné recyklaci vznikají úspory.
Z certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti Asekol, který vyčísluje přínos zpětného
odběru k ochraně přírody, vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili elektrozařízení,
která ušetřila 52,4 MWh elektřiny, 4 439 litrů ropy, 245 m3 vody a 3,43 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 352 tun, a produkci SO2 ekv. (který
zapříčiňuje okyselování prostředí) o 27,4 kg.
To, že každý kus vytříděného elektra se počítá, nám ukazuje například již 100 vytříděných mobilních
telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což by naplnilo celou cisternu. A za 500 kg vytříděných
elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy do
Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná, a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně
životního prostředí, patří obrovský dík.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life
Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na
životní prostředí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a
to ve všech aspektech. V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný odběr
kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.
Ing. Miroslav Kryl
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