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Využijte jedinečné příležitosti a NAKUPTE ještě před zimním zdražením kvalitní palivo
a REGISTRUJTE SE do SOUTĚŽE o NÁKUPY ZDARMA a šťastná výherní čísla při
Vaší registraci, každé 25. registrační číslo vyhrává SLEVOVÝ KUPÓN. Propozice budou
zveřejněny a možnost registrace bude spuštěna po 1.9.2019 na soutěž.TopChytře.cz

1. Informace starosty
Vážení občané,
s blížícím se podzimem se chýlí ke konci i některé investiční akce spolufinancované či
financované z rozpočtu městyse Machov. Jedná se zejména o následující:
- dne 17. září se uskutečnil kontrolní den na stavební akci „Rekonstrukce lesní cesty Bor I. etapa“,
jehož součástí mělo být předání stavby zhotovitelem – firmou SMI-ČR group s.r.o. z Broumova.
V průběhu prohlídky dokončené stavby byly zjištěny dílčí nedostatky a bylo nutno dohodnout
předláždění části cesty a doplnění štěrků na napojeních na stávající lesní cesty. Nedostatky byly
následně odstraněny a na posledním kontrolním dnu 24. září byla stavba předána investorovi.
- v závěru měsíce září byla také ukončena investiční akce „Rekonstrukce místní komunikace č. 4c
v Nízké Srbské“. Byly vyasfaltovány jednotlivé vjezdy k okolním nemovitostem a dokončeny úpravy
krajnic. Rekonstrukce, kterou prováděla stavební firma Rostislava Dudka z Přibyslavi, si vyžádala
investiční náklad ve výši 2,331. mil. Kč, přičemž na zhotovení díla přispěl Královéhradecký
kraj dotací ve výši 799 tis. Kč z dotačního fondu v rámci „Programu obnovy venkova“.
- další dokončenou investiční akcí v měsíci září je „Výměna oken a dveří na budovách ZŠ a MŠ
Machov“. Předání dokončené stavby zhotovitelem – firmou RI OKNA a.s. Bzenec – proběhlo dne
25. září, přičemž v předávacím protokolu byly specifikovány drobné závady, které budou odstraněny
do konce měsíce října 2019. Hodnota díla včetně uznaných víceprací činí 2,314 mil. Kč.
V současné době probíhají stavební práce na stavební akci „Obnova školního hřiště Machov“,
které provádí firma SMI-ČR group s.r.o. Byly zhotoveny nové podezdívky pod plot, přístupový
chodník byl vydlážděn zámkovou dlažbou a proběhla skrývka starého povrchu hřiště. Následovat bude
instalace drenáží a pokládka kabelů pro osvětlení hřiště. Poté již přijde na řadu zhotovení nových
podkladových vrstev hřiště a nakonec instalace bezúdržbového sportovního povrchu na samotné hřiště
i na rozběhovou dráhu pro skok daleký.
Jednou z posledních letošních obecních investic je další stavební akce „Výměna oken a
venkovních dveří v čp. 126 Machov“ (obecní byty v budově spojené s úřadem městyse). K realizaci
uvedené veřejné zakázky malého rozsahu byla zastupitelstvem městyse vybrána firma RI OKNA a.s.
Bzenec a hodnota díla je nasmlouvána ve výši 263 tis. Kč. Výměna by měla proběhnout na přelomu
října a listopadu.
V pondělí 16. září se v obřadní síni městyse uskutečnilo 2. veřejné projednání návrhu
strategického plánu rozvoje městyse Machov na roky 2020 – 2025. Jednání, které se těšilo poměrně
slušnému zájmu občanů, řídily manažerky zpracovatelské firmy Envipartner z Brna. Na programu
bylo zejména vyhodnocení dotazníků k plánu rozvoje, které se nám vrátily vyplněné od občanů
Machova. K výsledkům dotazování, k dalším záležitostem souvisejícím s budoucností městyse i
k aktuálním problémům naší obce vydrželi účastníci jednání diskutovat více než dvě hodiny a myslím
si, že potřebné poznatky si odnesly jak zástupkyně zpracovatelské firmy, tak i přítomný zástupce
administrátora dotace na tento projekt MAS Stolové hory a v neposlední řadě i všichni přítomní
členové našeho zastupitelstva.
V pátek 13. září jsem se účastnil veřejného zasedání DSO Policko v Polici nad Metují. Na
programu bylo projednání řady problémů našeho regionu, z nichž bych zde zmínil následující:
- bylo rozhodnuto o zpětvzetí žádosti o dotaci na realizaci výsadby zeleně z dotačního programu SFŽP
ČR, kdy se Machova týkala výsadba nové aleje v katastru Bělého, konkrétně od konce obce směrem
k rybníku po levé straně místní komunikace. Důvodem bylo nekvalitní zpracování projektové
dokumentace firmou Arboristika. Zároveň bylo rozhodnuto (po přepracování projekt. dokumentace) o
podání žádosti do nové dotační výzvy, která bude vyhlášena koncem října 2019. V případě úspěchu
této žádosti by realizace výsadby aleje v Bělém byla v letech 2020-21.
- velice důležitou záležitostí projednávanou na veřejném zasedání DSO byla problematika budoucnosti
ordinace pediatra (dětského lékaře) v Polici nad Metují. MUDr. Výravská se v dohledné době chystá
do důchodu a při vědomí nedostatku pediatrů tento problém začíná být velice aktuální. V současné
době ordinace pediatra má cca 1450 dětských pacientů ze všech spádových obcí Policka (z Machova
přibližně 135 pacientů) a v případě uzavření ordinace by všichni tito dětští pacienti byli odkázáni na
péči nemocnice v Náchodě. Nyní se podařilo v Polici n. M. zajistit potenciální náhradu – mladého
lékaře MUDr. Krejčího, který však k převzetí ordinace musí absolvovat odborné školení v délce 4,5

roku. Takové proškolení je samozřejmě spojeno s poměrně vysokými náklady a tento problém byl
právě předmětem jednání na DSO. Část nákladů na 4,5 leté proškolení pokryje dotace od Královéhradeckého kraje (zejména plat lékaře a stáže v nemocnici Náchod), část nákladů na školence je
ochotna nést sama MUDr. Výravská (MUDr. Krejčí bude jejím zaměstnancem) a část nákladů je
ochoten nést Dobrovolný svazek obcí Policko (každá obec přispěje dle počtu dětských pacientů).
Rozpočet městyse Machov tak bude pro následující roky zatížen zvýšeným finančním příspěvkem
do DSO Policko, ale myslím si, že takový výdaj je smysluplný a zajistí do budoucna pro děti z našeho
městyse dostupnou lékařskou péči.
Pokud jde o rekonstrukci krajské komunikace v Machově, jsou poslední informace od zástupců
investora a stavební firmy následující:
- ve dnech 23. 9. – 2. 10. by měla proběhnout pokládka asfaltů na celém rozestavěném úseku od
hasičárny v Nízké Srbské až po křižovatku na Bělý v Machově. Práce budou probíhat po polovinách
vozovky, průjezd Machovem by tak pro nezbytné případy měl být zajištěn. Uzavírka na této trase
skončí 3. října a celý Machov tak od uvedeného data bude průjezdný (budou jen místní omezení ve
spojitosti s dokončovacími pracemi).
- v termínu 3. – 4. 10. bude probíhat pokládka asfaltu na místní komunikaci městyse Machov od
továrny Ekomach směrem k Bělému až k odbočce k bělskému kravínu. Tuto pokládku se podařilo
vyjednat jako náhradu za poškození místních komunikací při jejich využití pro objízdné trasy při
rekonstrukci krajské komunikace. V uvedených dnech bude na asfaltovaném úseku úplná uzavírka
a Bělý tak bude dostupný pouze ve směru od Police n. Met. Autobusové linky zajišťující dopravu dětí
z Bělého do školy a ze školy budou vyřešeny.
- od 7. října budou v Machově a v Nízké Srbské probíhat dokončovací práce, tj. úprava krajnic
vozovky, úprava vjezdů k jednotlivým nemovitostem, dokončení odkanalizování dešťové vody
ze silnice a nové dláždění chodníků.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 8. 2019 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.081 obyvatel. V průběhu srpna: - se narodil 1 občánek,
- odhlásili se 4 občané.

Společenská kronika
V průběhu uplynulého měsíce uzavřely před Úřadem městyse Machov manželství tyto páry:
- na louce nad restauraací „U Lidmanů“ David Čejchan a Markéta Gajdošová,
- na louce nad restauraací „U Lidmanů“ Miroslav Košťál a Zuzana Jasanská.

Nabídka kominických služeb
Městys Machov ve spolupráci s kominíkem Jiřím Meierem
(http://meier.kvalitne.cz) nabízí občanům kontrolu a čištění (vymetení)
spalinových cest (tuhá paliva a plyn) před topnou sezónou dle zákona o požární
ochraně č. 133/1985 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a
revizi spalinových cest. Dále je možno objednat kontrolu kotlů na tuhá paliva zn.
HS Flamingo a OPOP. Služby si můžete objednat na termín 10. - 11. 10. 2019 na
telefonním čísle 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 u porostů s výškou nad 3 metry 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
www.cezdistribuce.cz, na úřadu městyse Machov v úředních hodinách, či na webových stránkách
městyse www.machov-obec.cz.

Stolní kalendář Policko 2019 + nástěnný kalendář Machov 2019
Upozorňujeme všechny občany, že na úřadu Městyse Machov je v prodeji stolní kalendář
„Policko 2020“, který vydal DSO Policko, za cenu 70,- Kč. Tématem kalendáře jsou letos letecké
snímky pana Libora Jenky z celého Policka – samozřejmě tedy i z Machova a blízkého okolí.
V prodeji je na úřadu městyse také nástěnný měsíční kalendář s fotografiemi z Machova od
Dagmar Prokopové, jehož prodejní cena byla stanovena na 150,- Kč;

Poděkování
Ráda bych poděkovala členům SDH z Nízké Srbské za obětavou pomoc při povodni dne
19. 8. 2019. Velice si jejich pomoci vážím.
Božena Pfeiferová, Nízká Srbská 71

3. Stomatologická pohotovost v říjnu 2019
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci říjnu 2019 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
5. - 6. 10.
MUDr. Jan Kubec, ZS Police n. M.
491 543 398
12. - 13. 10.
MUDr. Dana Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
19. - 20. 10.
MUDr.Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 132
26. 10.
MUDr. Miloš Pastelák, Sadová 44, Broumov
775 717 666
27. 10.
MDDr. Petr Houštěk, ZS Machov
602 333 466
28. 10.
MUDr. Ludvík Neoral, ZS Police n. M.
491 541 654

4. Kulturní a sportovní akce
Říjen: 5.10. – Miloš Maier – bubenická show – Obecní dům Machov od 19,30 hod.
5.10. – Stromboli – koncert – Obecní dům Machov od 21,00 hod.
11.10. - Půjčka na oplátku (W. Shakespeare) – divadlo Police n. Met. v 19 hod.
12.10. – Svatohubertská mše v 17 hod. v kostele v Polici n. Met., průvod od
16,30 hod. od radnice, pořádají MS Koruna Police a MS Bor Machov
13.10. – Borský kros – areál v Dolečku, pořádá BKL Machov od 9,30 hod.
15.10. – Expedice Borneo – beseda, Pellyho domy Police od 18,00 hod.
17.10. – Hodinářův učeň – filmová pohádka – kino Police od 17,30 hod.
18.10. – Variace na Tygra – divadlo Police n. Met. od 19 hod.
19.10. – Sběratelská burza – Muzeum papírových modelů Police n.M. od 8 hod.
22.10. – Společná věc – koncert T. Pfeiffera na Vodnářský zvon v divadle v Polici
25.10. – Lakomec a další světci – divadlo Police n. Met. od 19 hod.
29.10. – Skleněný pokoj – kino Police – milostné drama ČR od 19 hod.

5. Vánoční strom pro Lhotu
Najdeme někoho, kdo by rád daroval vánoční strom pro SDH Machovská Lhota? Tento strom
bude rozsvícen dne 30. 11. 2019 v 17:00 hodin na akci: ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
v Machovské Lhotě u garáží. Pokud vám na zahradě nebo v lese překáží hezký strom vysoký od 5 – 8
metrů, prosíme volejte na telefonní číslo: 737 928 867 – p. Tomáš Dostál. Děkujeme za vstřícnost.
SDH Machovská Lhota

6. Běh na Hejšovinu
Městys Machov a Lhoťáci se svolením Parku Narodowego Gor Stolowych
pořádají

23. ročník běhu do vrchu

BĚHU NA HEJŠOVINU
SZCZELINIEC WIELKI
Součást Českého poháru v běhu do vrchu

Neděle 29. září 2019 v 11.00 hod.
Kategorie – ženy, muži, veteráni, junioři, juniorky
Trať – délka 8 km, převýšení 480 m, povrch terén, asfalt, schody
Startovné – 80 Kč
Dodatkový závod pro děti a všechny příchozí na trati 2,3 km.
Start v 11,15 hod. na náměstí v Machově, cíl na hraničním přechodu v Mach. Lhotě.
Přijďte povzbudit závodníky ke startu v 11.00 hod. na náměstí i podél trati závodu.
Rovněž zveme všechny zájemce na vyhlášení vítězů kolem 13.00 hod., po němž bude
následovat posezení s country hudbou pro širokou veřejnost před úřadem městyse
(případně na sále Obecního domu při nepřízni počasí).

K poslechu zahraje country kapela D o m a m a z e c .

7. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 19. října 2019 (sobota)
Stanoviště:

BĚLÝ
u bývalé váhy
NÍZKÁ SRBSKÁ u hasič. zbrojnice
pod Hubkovými
MACHOV
proti Lokvencovým
na náměstí
MACHOV. LHOTA u hasič. zbrojnice

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice

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

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 jako zpětný odběr – proto je nepoškozujte a
neodebírejte z nich žádné součásti.
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!
: 493 646 750 fax:493 646 770

Svoz objemného odpadu je připraven na termín 9. 11. 2019.
(podrobnosti v příštím Machovském zpravodaji)

8. Z naší školičky
Máme za sebou úspěšné zahájení školního roku. Všichni žáci nastoupili opět s velkým nadšením
do základní a mateřské školy. Na úvod bych ráda poděkovala všem, kteří se usilovně přičinili na
včasném dokončení rekonstrukce oken školní budovy a zejména pak na jejím úklidu. Rodičům našich
nejmenších dětí za trpělivost a pochopení.
Velké změny prodělala také naše školní kuchyně. Některé byly plánované, jiné nečekané. I když
to ještě poslední týden v srpnu vypadalo, že se vše nestihne včas, nakonec jsme 2. září slavnostně
zahájili nový školní rok.
Letos poprvé do školy vyrazilo také i třináct prvňáčků, kteří mají před sebou dlouhou cestu.
Přejeme jim, aby se jim v té naší machovské škole líbilo po celých devět let, které mají před sebou.
Prvňáky připraví paní učitelka Mgr. Helena Martincová, třídní učitelkou druháků a třeťáků je
paní učitelka Mgr. Dagmar Šolínová. Čtvrtý ročník vyučuje Blanka Plná a pátý ročník povede paní
učitelka Mgr. Gabriela Nawrat. Na prvním stupni máme také tři asistenty pedagoga.
Ve školní družině nám zůstává paní Bc. Jitka Hrubá, která si pro děti opět připravila zajímavý a
bohatý program a naváže tak na velmi úspěšný loňský rok. V letošním roce bude mít k ruce také
jednoho asistenta.
Na prvním stupni máme nyní 60 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 55. V šestém ročníku je šestnáct žáků,
jejich třídním učitelem je pan Mgr. Adam Just. V sedmém ročníku je čtrnáct žáků, jejich třídní je paní
učitelka Bc. Petra Bornová Řehounková. Osmý ročník, se třinácti žáky, si již třetím rokem povede pan

Mgr. Jan Nawrat. Paní učitelka Bc. Anna Laslettová bude na vstup do středoškolského vzdělávání
připravovat dvanáct deváťáků. Také na druhém stupni pomáhají učitelům dva asistenti.
Nesmím zapomenout na naše nejmenší. Do mateřské školy letos nastoupilo pod vedením paní
učitelky Jany Cvikýřové a Jitky Vítkové 24 dětí, 13 chlapců a 11 dívek.
Ráda bych také touto cestou popřála ještě jednou našim loňským deváťákům hodně úspěchů
v nadcházejících letech studia na středních školách, které si vybrali. Měla jsem možnost ze zaslaných
dat porovnat jejich výsledky jednotných přijímacích testů z českého jazyka a matematiky s
celorepublikovým průměrem. Opět se pohybovaly vysoce nad ním.

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.
Už v říjnu budou starší školáci obhajovat prvenství v soutěži „Co víš o česko-polském
pohraničí“, pod vedením pana učitele Jana Nawrata. Celý měsíc listopad věnujeme projektu „30 let od
Sametové revoluce“.
Reprezentace školy v různých soutěžích čeká na žáky po celý školní rok. Rádi bychom navázali
na úspěchy z loňska.
Nezapomeneme také na různá divadelní představení, sportovní soutěže, exkurze v rámci volby
povolání a environmentální výchovy. Opět spolupracujeme s příspěvkovou organizací Dům dětí a
mládeže Domino Hronov.
Na stránkách školy v hlavním menu přibyla nová záložka Kroužky. Po kliknutí na záložku
budete přesměrováni na webové stránky s nabídkou zájmových kroužků pro ZŠ Machov.
Máte-li zájem o podrobnější informace o organizaci školního roku, navštivte stránky školy:
www.skolamachov.cz
Pokud budete mít chuť a čas, navštivte naši školu, rádi Vás přivítáme.
Děkujeme rodičům, školské radě, starostovi a členům zastupitelstva městyse Machov, spolkům
a občanům za podporu a dobrou spolupráci.
Ing. Bc. Hana Lelková

ZŠ a MŠ oznamuje, že podzimní sběrový týden se uskuteční ve dnech od 7. do 13. října.
Sběr můžete dávat do vchodu u sboru CČSH. Pokud nemůžete sběr do školy dopravit,
zavolejte na tel. číslo 491 547 195 nebo na mobil 775 909 703 a my si u Vás sběr
vyzvedneme.

9. Povinné čipování psů od 1. 1. 2020
Co říká zákon?

Chovatel, který chová jednoho a více psů, je povinen od 1. 1. 2020 zajistit platné očkování proti
vzteklině. Dle zákona o veterinární péči č. 166/1999 Sb. a jeho souvisejících novel je očkování psa
proti vzteklině platné, pouze pokud pes splňuje podmínky pro označení zvířat v zájmovém chovu
stanovené čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách. Výjimkou je pouze pes,
který byl označen čitelným tetováním provedeným PŘED 3.7.2011.
Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno
v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem se rozumí alfanumerický kód zobrazený
transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa. Aplikace čipu je zcela jednoduchá,
jedná o podkožní injekci do levé strany krku.

Registrace čipu
Vlastní registrace čipu není povinná, ale doporučuje se majitelům psů se zaregistrovat v dostupném
registru. Teprve potom plní mikročip funkci prostředku k vyhledání a nalezení psa v případě
zaběhnutí.

V praxi to znamená, že pes, který od 1. 1. 2020 není řádně označen mikročipem, nemá
platné očkování proti vzteklině!
Více informací, vakcinace, čipování, vystavení cestovního pasu zajistí
MVDr. Michaela Hubková, Nízká Srbská, 606187475
V Machově bude organizováno hromadné čipování psů ve dvou termínech: 30. 10. v 10.00 hod.
13. 11. v 16.00 hod.
Čipování provede MVDr. Hubková vždy u budovy úřadu městyse, cena za čip 500,- Kč.

10. Pozvánky na kulturní a akce
Vstupenky na koncert Stromboli v Machově
Všem zájemcům o koncert legendární kapely Stromboli Michala Pavlíčka, který se uskuteční na
sále Obecního domu v Machově v sobotu 5. října 2019, sdělujeme, že vstupenky jsou v prodeji na
úřadu městyse v Machově. Jako předkapela vystoupí se svojí bubenickou show Drumming Syndrome
Miloš Maier. Začátek akce v 19,30 hod., předpokládaný začátek vystoupení Stromboli ve 21 hod.

11. Něco o sektách…
Velcí duchové mluví o ideách,
průměrní o událostech,
malí o lidech.
Eleanor Rooseveltová
Odborníci na religionistiku rozeznávají několik definic pojmu sekta, podle úhlu pohledu. Pro naše
potřeby postačí zmínit dvě z nich.
Sociologická definice za sektu považuje skupinu, která je nějakým způsobem nebezpečná společnosti.
Chce třeba po svých členech, aby prodali všechen majetek a peníze dali vůdci, protože brzy bude konec světa,
nebo nechají své dítě po autonehodě raději vykrvácet, než aby svolili k transfuzi krve. Naproti tomu teologická

definice označuje jako sektu křesťanskou herezi, která k Bibli přidává jiný zdroj zjevení s vyšší autoritou. Např.
Mormoni mají nad Biblí Knihu Mormon nebo Perlu velké ceny; Svědkové Jehovovi zase časopisy Strážnou věž
a Probuďte se!
Milí machovští sousedé, kteří hledají nepřítele, na kterého by svedli své (hlavně výchovné) neúspěchy,
se však s nějakým definováním neobtěžují; ti používají pojem sekta jen jako nadávku bez lexikálního významu,
zato však s o to silnějším emocionálním nábojem. V jejich ústech je to urážka se záměrem co nejvíce uškodit a
ublížit.
Pokud to nevíte, Církev bratrská je křesťanská denominace s několikasetletou tradicí, navazující svým
odkazem na dědictví původní Jednoty bratrské. Označit ji za sektu je v podstatě totéž jako naplivat na velikány,
jako je Jan Amos Komenský. Je to primitivní projev nekulturního barbarství. Více jak půl století po
II. Vatikánském koncilu si ani zbožní katolíci nedovolí takto se do protestantů navážet.
Vaše pomluvy však mají ještě jeden zajímavý aspekt. Označovat státem registrovanou církev za sektu a
na to konto varovat před jejími členy a zakazovat kontakty s nimi je totiž podle paragrafu 356 trestního zákoníku
trestným činem šíření náboženské nesnášenlivosti, za který hrozí odnětí svobody až na dva roky.
Podle odstavce 3b zmíněného paragrafu se může tohoto trestného činu dopustit i organizace; v takovém
případě se trest dá natáhnout až na tři roky natvrdo. Takže kdyby náhodou – čistě hypoteticky – kupříkladu
machovská základní škola pozvala rodiče svých žáků do ředitelny, do třídy či do kabinetu, aby je varovala, ať si
na tu nebezpečnou sektu dají pozor a ať tam raději své děti nepouštějí ani z dálky, zřejmě by nebyl velký
problém v takovém – čistě hypotetickém – případě na školu podat žalobu. A jestli jste na pochybách, zda je v
Církvi bratrské dost šikovných právníků, schválně si zkuste tipnout.
A tak mám pro Vás jedno doporučení, berte nebo nechte. Až Vás příště navštíví Vaše drahá sousedka
drbna a začne něco o sektách, mějte předem promyšlenu a připravenu reakci. Udělám jednu ze dvou věcí: Buďto
jí přitakám a společně si budeme notovat, jak je ta sekta příšerná (no představte si, to není normální, oni si berou
do rodiny postižené děti, to musejí dělat pro peníze, ba co hůř, určitě je to součást jejich ďábelské strategie, jak
vypláchnout našim dětem mozky), anebo jí hned zkraje řeknu, ať raději změní téma nebo ať rovnou vypadne,
protože se v žádném případě nehodlám stát spolupachatelem jejího trestného činu a riskovat, že jednoho dne
před Okresním soudem v Náchodě budu muset vysvětlovat svou vlastní definici pojmu sekta a proč tuto
pomluvu šířím o Církvi bratrské.
S křesťanským pozdravem,
ThDr. Mgr. Šimon Konečný, Th.D.

12. Nabídka pronájmu restaurace Obecní dům Machov

MĚSTYS MACHOV nabízí
pronájem restaurace Obecní dům v Machově na náměstí
Městys Machov nabízí pronájem zavedené restaurace Obecní dům na náměstí v Machově
formou pachtovní smlouvy s následujícími podmínkami:
- zahájení provozu dle dohody,
- vaření vlastních jídel v době oběda,
- možnost pronájmu společenského sálu včetně soc. zázemí (není podmínkou),
- možnost pronájmu služebního bytu 4+1 (není podmínkou).

Bližší informace o podmínkách pronájmu lze získat na Úřadě městyse Machov (Ing.
Krtička, Ing. Kryl) na tel. 491 547 121, nebo e-mailem: j.krticka@machov-obec.cz,
m.kryl@machov-obec.cz.

13. Borský kros 2019
BORSKÝ KLUB LYŽAŘŮ MACHOV
pořádá

49. ročník BORSKÉHO KROSU 2019
Memoriálu Vladislava Doležala a Lídy Ducháčové
Datum :
Místo konání závodu:

13. října 2019 - neděle
Machov - areál běžeckých tratí v Dolečku

Tratě: od 50 m po 10 km, od batolat po veterány
Start první kategorie v 9:30, start hlavního běhu na 10 km v 11:00
Občerstvení zajištěno: pečená kýta, klobásy, sladkosti, nápoje, …..
Přijďte se proběhnout nebo podpořit závodníky.
Na domácích závodech tradičně startuje téměř 50 machovských závodníků a přibližně dalších 200 z
jiných klubů. Někdy se účast vyšplhá až na 300 startujících.
Traťové rekordy: Pavel Brýdl : 38:04 z roku 2011, Marie Havlová 45:12 z roku 2012

14. Nabídka palivového dřeva od DSO Lesy Policka
Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka nabízí prodej palivového dřeva rovnaného jehličnatého:
- měrná jednotka: prostorový metr (prm),
- výřezy dlouhé 2 m nebo 4 m, tloušťka výřezů po domluvě s kupujícím,
- cena: 575,- Kč/prm (včetně DPH),
- minimální množství 3 prm, maximální množství 10,5 prm,
- doprava traktorem s vyvážecím vlekem, cena za dopravu: 1-10 km …. 150,- Kč
11-20 km …. 250,- Kč
21-30 km ,,,,, 450,- Kč,
- objednávky na tel. č.: 605 150 117 p. Luboš Binar.

15. Pozvánka do knihovny
Milé čtenářky a čtenáři,
nejprve jsem Vám chtěla oznámit, že 10. 10. 2019 bude knihovna z důvodu čerpání dovolené zavřená.
Ve čtvrtek totiž odjíždím na Podzimní knižní veletrh s nejdelší tradicí (pořádá se od roku 1991) a nejmilejší
atmosférou. Proč nejmilejší? Prý uvidíme 11. a 12. října v Havlíčkově Brodě. Tak se přijeďte přesvědčit taky.
Jak jistě víte, v naší knihovně si můžete zapůjčit nejen knihy, ale i časopisy. Které to jsou, si můžete přečíst
právě teď:
KVĚTY
je moderní zpravodajsko – společenský týdeník pro celou rodinu. Přináší klíčové informace, rozebírá
aktuální témata, objevuje nové trendy, analyzuje spotřebitelské problémy, přináší zajímavé události i rozhovory
s osobnostmi z domova i ze světa.
ZAHRÁDKÁŘ
přináší informace o zahradě a všem co k ní patří. Dočtete se o květinách, okrasných dřevinách, ovoci i
zelenině, o pravidelné údržbě, novinkách v nářadí a přípravcích. V pravidelném kalendáriu vám časopis napoví
co, jak a kdy při aktuální práci na zahradě udělat. Navštívíte inspirativní zajímavé zahrady, potkáte zkušené
pěstitele, přečtete si odpovědi na dotazy čtenářů, můžete dokonce zaslat své vlastní nápady.
MAMINKA
se podrobně věnuje období plánování těhotenství, devíti měsícům očekávání miminka, porodu, zdraví a
vývoji a výchově dětí až do (před)školního věku. Sleduje současné trendy v porodnictví, pediatrii i vývojové

psychologii. Díky tomu, že mezi spolupracovníky časopisu patří renomovaní odborníci z oblasti gynekologie,
porodnictví, pediatrie, psychologie a dalších oblastí, přináší svým čtenářkám vždy stoprocentně důvěryhodné
informace o všech oblastech, které se založení rodiny a následné výchovy dětí týkají.
PĚKNÉ BYDLENÍ
časopis Pěkné bydlení je měsíčník o bydlení a životním stylu. Zabývá se odbornými tématy z oboru bytové
kultury a stavebnictví. Součástí časopisu jsou také praktické a inspirativní rady pro úpravu bytu a domu (včetně
nápaditých dekorací), tipy a doporučení pro péči o zahradu a aktuálně jsou zařazovány texty o financování a
ekonomické stránce současného bydlení.
F.O.O.D.
je praktickým průvodcem pro každého, kdo rád vaří s nápadem, přitom jednoduše a z čerstvých surovin.
Svým čtenářům nabízí nejen spoustu rychlých receptů z dostupných ingrediencí, ale kromě trendů z celého světa
nezapomíná ani na tradiční českou kuchyni nebo názorné postupy pro přípravu složitějších pokrmů. F.O.O.D. je
zkrátka plný receptů, které vám budou chutnat. Měsíčník je držitelem ocenění Časopis roku 2014.
ROZMARÝNA
Rozmarýna je hobby magazín pro tvořivé lidi. Časopis jak pro malé tak i velké šikulky. Množství nápadů,
námětů, fotografií a návodů, jak z běžně dostupného materiálu vytvořit zajímavé jaro, léto, podzim a zimu,
dekorace, ozdoby nebo drobné dárky.
RECEPTÁŘ
Receptář je plný tipů a nápadů. Je fórem kutilů a zahrádkářů, na němž si jeho čtenáři vzájemně vyměňují
rady, inspirace a nápady z oblasti zahrádkářství, kutilství v dílně a v domácnosti, vaření, zdraví či chovatelství.
Pomáhají jim v tom poradenské rubriky renomovaných odborníků z výše uvedených oblastí i odborné články.
Receptář také informuje čtenáře o novinkách v pracovních postupech, materiálech a výrobcích.
PRAKTIK
časopis je určen všem, kdo rádi kutí, přestavují či vylepšují svůj dům, byt, chalupu i zahradu. Ústřední téma
vždy tvoří konkrétní praktický návod k výrobě či renovaci bytového zařízení i výběru zařizovacích předmětů –
od nábytku až po elektrické spotřebiče či sanitární vybavení. Samozřejmostí jsou novinky, pravidelná rubrika
věnovaná ručnímu i elektrickému nářadí, soutěže, módní trendy v oblasti dekorace, bytových doplňků a údržby
bytu i zahrady.
Pro děti máme v knihovně tyto časopisy:
SLUNÍČKO
Sluníčko je tradiční český časopis určený zejména (ne)čtenářům od čtyř do sedmi let. Přináší kromě
zábavného čtení i velké množství ilustrovaných obrázků, hádanek, doplňovaček, hlavolamů, omalovánek a také
veselých a barevných vystřihovánek. Díky pestrému obsahu dokáže časopis spojovat dítě zejména s rodiči, ale
také prarodiči či sourozenci.
MATEŘÍDOUŠKA
Nejoblíbenější časopis školáků. Mateřídouška je časopis pro zvídavé děti od sedmi let, které mají smysl pro
humor. Najdete v ní nejen původní autorské ilustrace, zábavné i naučné články, ale i hravé úkolovky, komiksy
a čtení na pokračování. Děti se v ní pravidelně setkávají s Virem a Bitem, dvěma veselými (a tak trochu
poťouchlými) průvodci ve světě internetu a moderních technologií. Kromě receptů, které už děti samy hravě
zvládnou, nabízí Mateřídouška také tipy na dobré knížky a filmy. Také děti průběžně inspiruje k tvoření a
procvičování jemné motoriky.
ČTYŘLÍSTEK
je jeden z nejznámějších a nejdéle vycházejících českých dětských časopisů. Již třetí generace dětí vyrůstá
se svými kamarády Fifinkou, Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou, kteří žijí v obci Třeskoprsky a za dobrodružstvím
vyrážejí do různých koutů světa.
Časopis ČTYŘLÍSTEK je veselé barevné obrázkové čtení. Najdete v něm vždy příběh čtyř oblíbených hrdinů a
další kamarády - Cyrila a Mikuláše, Čaroděje Metloděje, Sedmikráskov a další komiksové čtení.
ABC
ABC je populární čtrnáctideník určený především aktivním dětem, nabízející zajímavé informace ze světa
techniky, vědy, přírody, sportu i moderních technologií. Oblíbenou součástí titulu jsou rozmanité soutěže, kvízy,
dárky, samolepky či tradiční vystřihovánky.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice - Kratochvílová B.
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