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1. Informace starosty
Vážení občané,
výjimečně teplý konec léta je za námi, většina z nás má po dovolené a dětem začal nový školní
rok. Celkově teď má naše škola 90 žáků a mateřská škola 26 dětí. Podstatných změn také doznalo
složení učitelského sboru – přeji všem učitelům, ale hlavně těm novým, aby se jim výuka dařila a
úroveň vyučování v Machově odpovídala tradici zdejší školy.
Pokud jde o investiční akci dobudování kanalizace v obci, byla v průběhu září zrekonstruována
kanalizační stoka A3 v Nízké Srbské a nyní probíhají stavební práce v poslední lokalitě – zahloubení
splaškové kanalizace E3 v zadní ulici od náměstí směrem ke Kukuldě. V jejich průběhu zde bude
omezen provoz a žádáme majitele automobilů, aby zde pokud možno neparkovali na ulici a
neblokovali tak stavební techniku.
V průběhu září rovněž probíhají práce na přípravě nových prostor pro obecní knihovnu v objektu
tělocvičny. Během měsíce října by mělo dojít k přestěhování knih a po dohodě s polickou knihovnou
bude pravidelně obměňován knižní fond tak, abychom zde měli neustále nové knihy.
6. září jsem se zúčastnil jednání DSO Policko, kde byla přítomným starostům představena
připravovaná výpravná obrazová publikace „Policko očima Oldřicha Jenky“. Jedná se o rozsáhlý

výběr fotografií polického fotografa ze všech obcí Policka a celá kapitola zde bude věnována i
Machovu, Machovské Lhotě, Bělému a Řeřišnému. Kniha vyjde ještě v letošním roce, předpokládaná
cena bude mezi 400,- až 500,- Kč a bude se určitě jednat o případný krásný vánoční dárek. Určité
množství knihy budeme mít k prodeji i na úřadu městyse a již nyní si zájemci mohou uvedenou knihu
u nás zajednat.
V sobotu 10. září se v kostele sv. Václava uskutečnil velice krásný koncert barokní hudby
v podání souboru Barocco Sempre Giovane. Hluboký hudební zážitek si z koncertu odnášelo kolem
75 posluchačů a je jen škoda, že si cestu do místního kostela nenašlo více lidí, neboť takto kvalitní
hudebníci k nám nejezdí často.
Pokud jde o další kulturní akce pořádané či spolupořádané Městysem Machov, připravují se na
nejbližší měsíce další – v jednání je vystoupení divadelních ochotníků z Týniště nad Orlicí s komedií
„Den blbec“ (termín bude upřesněn) a dne 25. listopadu se na sále Obecního domu uskuteční tradiční
Cecilské posezení, na kterém by k tanci či poslechu mělo zahrát několik souborů (Relax Band,
Dechovka, Big Band a Swingáček).
Ve středu 14. září jsme na úřadu městyse absolvovali první část auditu hospodaření za rok 2016.
Auditorky krajského úřadu prověřily spoustu záležitostí z oblasti účetnictví, evidence smluv,
hospodaření s obecním majetkem, dodržování zákona o obcích a další. Audit bude dokončen na jaře
příštího roku.
Hned následující den se v obřadní síni Úřadu Městyse Machov uskutečnila porada matrikářů
ze všech matrik Náchodska. Kromě matrikářů místního úřadu Dagmar Krtičkové Heritesové a Ing.
Miroslava Kryla se porady zúčastnili i matrikáři úřadů z Náchoda, Police nad Metují, Hronova, České
Skalice, Nového Hrádku a Červeného Kostelce. Poradu zahájila a vedla matrikářka z Náchoda paní
Šmídová. Po skončení porady si její účastníci ještě prohlédli nejbližší okolí úřadu městyse – náměstí
s Mariánským sloupem a pomníkem letce RAF V. Foglara, kostel, parní pilu, bývalý Sauerův mlýn
a historickou Šrůtkovu lípu.
Závěrem bych se krátce zmínil o novele zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb., která po
schválení našimi zákonodárci začne platit od 1. října tohoto roku. Uvedenou novelou zákona přišly
obce o možnost průběžně udělovat výjimky ze zákazu rušení nočního klidu, který je zákonem
stanoven od 22,00 hod. do 6,00 hod. Pořadatelům všech venkovních akcí, oslav či koncertů tak nyní
hrozí pokuta až 10 tis. Kč za porušování nočního klidu po 22. hodině s výjimkou akcí, které budou
jmenovitě schváleny v Obecně závazné vyhlášce obce. Vzhledem k tomu, že příprava a schvalování
vyhlášky trvá kolem 3 měsíců, nebude operativně možné seznam takových akcí běžně upravovat. Také
Městys Machov nyní připravuje vydání novelizované vyhlášky na základě přijaté novely zákona, jejíž
součástí bude seznam kulturních a společenských akcí či oslav, u kterých bude možno zkrátit dobu
nočního klidu. Mimo jiné se toto povolení bude týkat oslav Silvestra, pálení čarodějnic, Masopustu či
pravidelných venkovních zábav typu Tour de Torpedo, taneční zábavy na hřišti v Nízké Srbské apod.
Vyzývám tímto i případné pořadatele dalších mimořádných jednorázových akcí, které by měly
probíhat i po 22. hodině, aby je nahlásili na úřad městyse včetně termínu konání a tyto mohly být
navrženy do připravované vyhlášky.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 8. 2016 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.075 obyvatel. V průběhu srpna: - přihlásili se
3 občané
- narodil se
1 občánek
- odhlásili se
3 občané.

Očkování proti chřipce
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem zájemcům o očkování proti chřipce, že očkovací
látka je již k dispozici a je možno ji aplikovat v ordinačních hodinách v jeho ordinaci v Machově či
Hronově.

Společenská kronika
V měsíci září 2016 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Vlasta
Kulichová z Machova – dožila se 80 let. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.

Dne 3. září oslavili krásné životní jubileum – zlatou svatbu – občané Machova Mária
a Jan Hofmanovi z Machova. Jubilantům přejeme spoustu dalších společných dnů plných
štěstí, zdraví a spokojenosti.

Nabídka kominických služeb
Městys Machov ve spolupráci s kominíkem Jiřím Meierem nabízí občanům čištění (vymetení)
spalinových cest před topnou sezónou. V případě zájmu je možné provést i kontrolu spalinových cest
dle NV č.91/2010. Čištění by mělo být prováděno při sezónním provozu 2x ročně a při celoročním 3x.
Kominické služby si můžete objednat na termín 6. - 8. 10. 2016 na telefonních číslech 724 926 819
nebo 723 684 834. Je možné se domluvit i na individuálním termínu.

Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce a.s. vyzývá ve smyslu ust. § 25, odst. 3, pís. g) zákona č. 458/2000 Sb. vlastníky
a uživatele dotčených pozemků k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování elektrické distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce a.s.. Zásah je nutno provést v období vegetačního klidu, nejpozději v termínu
do 15. listopadu tohoto roku. Pokud neprovedete v uvedené lhůtě zásah sami, vstoupí ČEZ na dotčené
pozemky a zásah provede sama. Bližší informace je možno získat na úřadu městyse Machov
v úředních hodinách.

Sběr starého papíru
Vážení občané, oznamujeme Vám, že v týdnu od 30. září do 10. října 2016 opět organizujeme
sběr starého papíru. Sběr můžete v těchto dnech dávat do vchodu kostela CČSH v Machově.
ZŠ a MŠ Machov

3. Stomatologická pohotovost v říjnu 2016
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci říjnu 2016 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
1 - 2. 10.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
8. - 9. 10.
MUDr. Kopecký, 17.listopadu, Police n. M.
602 304 594
15. - 16. 10.
MUDr. Kubec, ZS Police n. M.
491 543 398
22. - 23. 10.
MUDr. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
491 502 425
28. 10.
MUDr. Neoral, ml. ZS Police nad Metují
491 541 654
29. 10.
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
603 479 084

4. Kulturní a sportovní akce
Říjen: 7.10. – Vojnarka – divadlo Police nad Metují v 19 hod. (DS Hronov)
15.10. – Varhanní koncert v kostele v Stroužném, ve 14 hod., varhany Tomáš Weissar
15.10. – Velká Svatohubertská mše – pořádají mysl. sdružení Bor Machov a Koruna
Police n.M. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici n.M. od 17 hod.
15.10. – Když ty, tak já taky – divadlo Police n.M. v 19 hod. (DS Broumov)
15.10. – Burčákobraní – Penzion 65 v Polici n.M. v 16 hod. – cimbál, Ledvine Stones
21.10. – Výtečníci – divadlo Police n.M. v 18 hod. (ZŠ Police)
25.10. - Americký severozápad – přednáška a promítání v kině v Polici n.M. v 18 hod.

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 29. 8. 2016 se uskutečnilo 5. veřejné zasedání zastupitelstva. Na programu byly následující
záležitosti:
- rozpočtová opatření č. 3/2016 a 4/2016,
- rekonstrukce kanalizačních stok A3 a E3 – schválení akce, smlouva na Technický dozor a
BOZP, návrh žádosti o úvěr a výběr zhotovitele,
- stavba „Doplnění technologie ČOV Machov“ – schválení akce, smlouva o provedení
výběrového řízení na dodavatele dle zákona o veřejných zakázkách,
- finanční dary na činnost SDH Nízká Srbská, SDH Machovská Lhota, SDH Bělý, BKL
Machov a Fotbalového oddílu Jiskra Machov,
- žádost o schválení výjimky ze stanoveného minimálního počtu žáků v ZŠ Machov,
- návrh na úpravu hasičské zbrojnice v Nízké Srbské,
- majetkové záležitosti (odprodeje pozemků, pronájmy pozemků, majetkoprávní vypořádání
pozemků pod místními komunikacemi).

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 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu dne 8. října 2016 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.
Ing. Jiří Krtička - starosta

7. Varhanní koncert ve Stroužném
Vážení přátelé obce Stroužné,
po rekonstrukci interiéru evangelického kostela ve Stroužném vás zveme na varhanní koncert,
který se bude konat v sobotu dne 15. října 2016 od 14.00 hodin. Varhaníkem bude vysokoškolský
student Tomáš Weissar z Machova. V kostele, který bude přístupný již od 13.00 hodin, bude malá
výstavka z historie obce. Budou přítomny zasvěcené osoby, pamětníci a rodáci, kteří rádi zodpovědí
případné dotazy. Zájemci si budou moci zblízka prohlédnout varhany, hodinový stroj a originály
evangelických matrik vedených od roku 1830.
Za sdružení Pumpa Malá Čermná srdečně zve Eva Pumrová +420 602839374
Za Kolegium Kościelne w Pstrążnej Prezes Wioleta Suzańska, tel. +48 748666024

8. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 22. října 2016 (sobota)
Stanoviště:

BĚLÝ
u bývalé váhy
9,25 – 9,40 hodin
NÍZKÁ SRBSKÁ u hasič. zbrojnice
9,55 – 10,10 hodin
pod Hubkovými
10,15 – 10,30 hodin
MACHOV
proti Lokvencovým 10,35 – 10,50 hodin
na náměstí
10,55 – 11,15 hodin
MACHOV. LHOTA u hasič. zbrojnice 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)
 (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 !
Přineste nám svůj odpad! Chraňte naše životní prostředí!
: 494 629 050 fax:494 629 070

Svoz objemného odpadu je připraven na termín 12. 11. 2016.
(podrobnosti v příštím Machovském zpravodaji)

9. Inzerce

Nabízím 4 ks elektrických přímotopů různého příkonu.
Zn.: „Za hubičku“
Info na telefonu 720 527 574

10. Odpadové hospodářství Městyse Machov
Sběr elektrospotřebičů.
Trvale lze ve sběrném místě v Nákupním středisku v Machově odevzdat veškeré vysloužilé
elektrospotřebiče, elektrozařízení a elektronářadí včetně baterií, monočlánků, nerozbitých zářivek,
sodíkových výbojek, úsporných žárovek a elektrohraček, a to v průběhu celého roku. Po předchozím

kontaktování pracovníka úřadu městyse jej od Vás převezmeme ve skladu Nákupního střediska
v Machově (vchod vzadu z rampy) po celý rok každý týden ve dnech pondělí a středa od 8°° do
17°°hod. a úterý a čtvrtek od 8°° do 14°°hod.
Drobný elektroodpad lze dále odložit do kontejneru v Bělém (u bývalé váhy), popřípadě do boxu
v nákupním středisku (ve vestibulu před vchodem do prodejen), nebo boxu ve vestibulu úřadu.
Sběr tříděného odpadu
Sběrná místa (hnízda) jsou rozmístěna ve všech částech obce, v letošním roce byla některá z nich
doplněna dalšími kontejnery. Prosíme Vás, abyste do kontejnerů umisťovali pouze odpad, který je
uveden na samolepkách.
Upozorňujeme, že do bílého skla nepatří tabulové sklo, tj. sklo z okenních výplní, jedná se o
barevné sklo. Nepatří sem také drátové sklo, lepené sklo + autoskla, zrcadla, žárovky aj., jež obsahují
příměsi, které z nich nelze odstranit a pro recyklaci skla se již nehodí. Ty bohužel i nadále skončí na
skládce, takže je odhazujte do své popelnice. To platí i o keramice a porcelánu.
Stále prosíme, abyste do kontejnerů na papír neodkládali celé prázdné krabice. I jedna nesložená
nebo nesešlapaná krabice dokáže kontejner zaplnit a ostatním nezbývá nic jiného než odložit papír
vedle kontejneru a ponechat ho na dešti. Takže, znovu Vás žádáme, krabice před uložením do
kontejnerů nejprve rozložte, popř. sešlapejte.
Rovněž tak plastové láhve – před odhozením do kontejneru je sešlápněte.
Likvidace biomasy ze zahrádek
V případě likvidace biomasy ze zahrádek upřednostňujeme domácí kompostování na vlastní
zahradě – nemusíte nic převážet, takže vás to vyjde nejlevněji.
Drobnou biomasu (trávu, natě a stonky rostlin - ne větve keřů a stromů!) lze odvézt na obecní
kompostovací místo za kravínem v Machovské Lhotě. Kompostovací místo není zařízeno
na likvidaci velkého množství biomasy, takže sem nelze vozit trávu z velkých zemědělských ploch.
Větve stromů a keřů můžete naštěpkovat. Městys Machov nabízí za 100,-Kč na den zapůjčení malého
štěpkovače. Větve lze také odkládat na sběrné místo u ČOV Machov. V příštím roce městys plánuje
otevření druhého místa pro odkládání biologicky rozložitelných odpadů v Nízké Srbské za kravínem.
Žádáme Vás, abyste tuto biomasu neodkládali do kontejnerů u hřbitovů, ty jsou určeny pouze
na hřbitovní odpad!
Rovněž tak žádáme majitele nemovitostí podél vodních toků, aby posečenou trávu neodhazovali
do potoka ani neskladovali přímo na břehu, zanáší se koryta toků a při povodních to může způsobit
zbytečné problémy.

11. Informace k topné sezoně
Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví
osob, zvířat a ani majetek. Dle zákona o požární ochraně je nutno dodržovat následující:
- zajistěte si pravidelné kontroly a čištění spalinové cesty oprávněnou osobou v oboru kominictví,
- u plynových spotřebičů zabezpečte provádění pravidelných kontrol a revizí oprávněnou osobou,
- zajistěte přívod dostatečného množství vzduchu pro spalování a odvod spalin z místnosti – hrozí
nebezpečí otravy CO,
- používejte pouze paliva určená pro daný typ spotřebiče,
- v případě vznícení sazí v komíně vždy zavolejte hasiče, nikdy nehaste vodou – komín by praskl,
- vypalování komína smí provádět pouze odborně způsobilá osoba – vypalování se musí nahlásit
hasičům nejméně 2 dny předem,
- v kamnech na pevná paliva se nesmí zapalovat pomocí hořlavých kapalin – hrozí vznícení par,
- pod spotřebiče pevných paliv na hořlavé podlaze umístěte izolační podložku,
- neukládejte žhavý popel do plastových nádob,
- dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých látek od komínového tělesa (nejméně 1 metr),
- dodržujte bezpečnou vzdálenost hořlavých těles od některých spotřebičů (krb, akumulačky, kamna...)
ve směru sálání tepla (50 – 80 cm dle návodu k obsluze).
Preventista PO obce

12. Začátek školního roku je za námi
Žáci, jejich rodiče a učitelé mají první měsíc školního roku za sebou. Pro nováčky
v mateřské i základní škole je to měsíc velkých změn, starostí, nervozity, napětí a někdy
i slziček. Pomalu si na vše nové zvykli, situace se uklidnila a většina dětí a žáků už chodí
do školky a školy s úsměvem na tváři.
Do mateřské školy letos nastoupilo 10 nováčků. Mezi nimi jsou i dvouletí drobečkové. Díky
grantu MŠMT jsme získali finanční prostředky na zřízení pracovní pozice „chůva pro děti“. Chůva
bude učitelkám v MŠ pomáhat právě s těmito malými dětmi. Přes prázdniny jsme v MŠ opravili
toalety a vymalovali prostory pro personál MŠ. Věříme, že budou děti v mateřské škole spokojeny.
Do 1. ročníku ZŠ nastoupilo 7 chlapců a 1 dívka. I letos bude jejich třídní Helena Martincová.
Nelehkou práci ve spojených ročnících budou vykonávat pí učitelky Blanka Plná (2. a 3. ročník, 20
žáků) a Michaela Čápová (4. a 5. ročník, 22 žáků). Třídní učitelkou šesťáků bude letos Anna
Laslettová (naše angličtinářka). Paní učitelka Hana Lelková postupuje se svými žáky do sedmého
ročníku. Třída se jí rozrostla na neuvěřitelných 16 žáků. Samozřejmě bude paní učitelka pokračovat
ve výuce matematiky, chemie a přírodopisu. Povede i velice oblíbený přírodovědný kroužek.
Žáci osmého ročníku mají novou třídní učitelku Petru Bornovou Řehounkovou, která k nám nastoupila
po patnáctileté praxi v ZŠ Komenského v Náchodě. Pěvně věříme, že se jí u nás bude líbit a že
předměty český jazyk a výtvarná výchova se pro žáky stanou oblíbenými předměty. Našich nejstarších
žáků se ujal pan učitel Jan Nawrat (zeměpis, dějepis, volba povolání a výchova ke zdraví). Jako
výchovný poradce a poradce pro volbu povolání určitě nejlépe pomůže svým svěřencům s výběrem
budoucí školy. Novými posilami pedagogického sboru jsou i tři naši bývalí žáci. Velice nás těší, že si
učitelské povolání vybrali a že se vracejí na místo, kde se vzděláváním začínali. Hudební výchovu
bude vyučovat Pavel Kubeček, student PF Hradec Králové, obor hudební výchova, dějepis. Tělesnou
výchovu na 1. stupni bude vyučovat David Plný, student Univerzity Liberec, PF, obor geografie,
tělesná výchova. Informatiky se ujal Martin Mazurek, který tento obor vystudoval na pardubické
univerzitě. Snad je tato praxe neodradí a těšíme se, že po ukončení studia třeba nastoupí na naši školu
na celý úvazek. Výuky německého jazyka se ujala paní Marie Prušová. Posledním z nových učitelů je
Adam Just, který dokončil studium na Karlově univerzitě v Praze, obor matematika, tělesná výchova.
U nás bude vyučovat matematiku, fyziku a tělesnou výchovu na 2. stupni. O žáky ve školní družině
bude pečovat paní Jitka Hrubá. Přejeme všem učitelům hodné žáky, trpělivost, dobré nápady a pevné
zdraví. Žákům přejeme ty nejlepší rodiče a učitele a rodičům ty nejlepší děti.
Měsíc září utekl jako voda, žáci, jejich rodiče i učitelé si zvykli na nové pracovní tempo
a škola běží na plné obrátky. Protože se nám podařilo získat z grantu MŠMT finanční prostředky
na podporu inkluzivního vzdělávání, budou učitelé pomáhat slabším žákům se zvládáním učiva
českého jazyka, matematiky a anglického jazyka formou doučování. Věříme, že jim to pomůže
překonat problémy se zvládnutím učiva.
Ani letos nezapomínáme na mimoškolní aktivity, které žákům zpříjemní výuku, propojí učivo
s praxí a pomohou žákům s upevněním získaných vědomostí a dovedností. Jednu z úspěšných
mimoškolních aktivit už máme dokonce za sebou. V sobotu 17. 9. připravili žáci a učitelé pro
veřejnost interaktivní vycházku po Vlastivědné stezce řídícího učitele Jaroslava Petra. Paní učitelka
Čápová připravila již v loňském roce tuto aktivitu pro žáky školy. Pro velký úspěch a na přání dětí
jsme proto vycházku připravili pro veřejnost. Děti s doprovodem si v sobotu stezku prošly, na každém
zastavení splnily zadané úkoly, u některých se pořádně zapotily. Někteří dokonce zdolali celou stezku
i s kočárkem. V cíli však zněla jen slova chvály. I počasí nám přálo; nebylo sice 30 stupňů, jako
v předcházejících dnech, ale první kapky spadly teprve po ukončení vycházky. Vycházky se zúčastnilo
100 lidí. Díky sponzorským darům f. Hašpl, manželů Marie a Petra Kubečkových, pí učitelky
Michaely Čápové a našeho bývalého kolegy pana Neuschla obdržely děti v cíli drobné dárky
a pamětní list. Určitě nás mohlo být více! Snad příště. Poděkování patří všem učitelům a žákům školy,
kteří se na přípravě a realizaci sobotní vycházky podíleli.
27. 9. (1. až 4. ročník) a 30. 9. (5. až 9. ročník) absolvují žáci program – pečení chleba
ve strouženském skanzenu. Tento program jsme se žáky absolvovali již před čtyřmi lety. Pro velký
úspěch jsme jej i letos zařadili do plánu práce. Plán práce na rok 2016 - 2017 najdete na stránkách
školy.

Ve spolupráci s DOMINEM Hronov budou na škole pracovat dva kroužky – sportovní
kroužek a přírodovědný kroužek. Za podpory MŠMT bude pokračovat i sportovní kroužek „Hodina
Tv navíc“.
Bude pokračovat i výuka náboženství. Přihlášky jsou k dispozici ve škole. Pokud by se našel
lektor, rádi bychom otevřeli kroužek angličtiny pro nejmenší. Pokud má někdo z vás o vedení kroužku
zájem, přihlaste se v ředitelně školy.
V současné době shromažďujeme podklady pro sepsání žádosti o grant na přebudování
odborných učeben chemie, fyziky a angličtiny a na vytvoření bezbariérového přístupu do školy. Jedná
se o náš dosud největší projekt, který bude v případě úspěchu realizován ve spolupráci s městysem
Machov. Pro výuku na 2. stupni by to byl určitě velký přínos. Jsme ale teprve na začátku. Držte nám
palce!
Mgr. Helena Martincová

13. Branka o.p.s. uzavřela letošní sezonu
V Kladském pomezí to v letních měsících doslova žilo a destinační společnost byla v několika
případech u toho. Stejně jako v předchozím roce se Branka, o.p.s. zastupující turistický region Kladské
pomezí zúčastnila několika akcí.
Svoji sezonu započala již v květnu na 12. ročníku Poříčských toulek, kde si u stánku mohli
účastníci vybrat z několika zajímavých materiálů, jako byly praktické cyklomapy do kapsy, tematické
letáky nebo také letní číslo turistických novin. Na konci června jsme se účastnili rodinného
minifestivalu U nás na zámku v Novém Městě nad Metují, kde jste nás mohli najít vedle fontány
v zámecké zahradě. V polovině července jsme zůstali v domovském Náchodě na Pivobraní, které stejně
jako akci U nás na zámku pořádá náchodský časopis SWING. Zde si děti i dospělí mohli vyplnit
zajímavý kvíz a kromě propagačních materiálů si tak odnést i drobnou odměnu. Od 15. – 21- srpna
jsme fandili v olympijském parku Pardubice. Ke spolupráci byly osloveny i města a další členové. Díky
tomu byl po celou dobu pro návštěvníky našeho stanu připraven i zajímavý doprovodný program
v podobě např. vojáka v uniformě nebo tvořivých dílen Muzea papírových modelů. „Návštěvu
Olympijského parku jsme si moc užili. Byla to pro nás nová zkušenost a tak jsme rádi, že jsme u toho
mohli být.“: říká Markéta Venclová, ředitelka destinační společnosti Branka, o.p.s.. Kladské pomezí
nechybělo ani na stěžejní akcí sezony jako je Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci.
Naši pomyslnou sezonu jsme letos ukončili na Kuronských slavnostech pořádaných na
náchodském zámku. „Stánek Kladského pomezí byl na Kuronských slavnostech v obležení zájemců.
Největší zájem byl o výlety s dětmi a cykloturistiku. Ten kdo měl zájem o Toulavý baťoh, odnesl si
zároveň první samolepku.“: sdělila Markéta Venclová, která se účastnila slavností osobně. „Sběr
samolepek je součástí cestovatelské hry, díky níž můžete vyhrát jednu ze sedmi cen.“: dodala. Pravidla
k soutěži naleznete na http://toulavybatoh.cz/cs/news/viewstatic/2312.
A když už je o něm řeč, kam letos vyrazil náš Toulavý baťoh? Potkat jste ho mohli na všech
zmiňovaných akcích. Kromě toho si však na konci července v Muzeu papírových modelů v Polici nad
Metují připravil pro děti zábavný program. Děti si užily soutěže, úkoly, kouzelnické představení mistra
Carla nebo tvořivé dílny.
Více informací a spoustu tipů na výlety najdete na www.toulavybatoh.cz, www.kladskepomezi.cz
nebo na našem Facebooku.
Eva Řemínková, BRANKA o.p.s.
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