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1. Informace starosty
Vážení občané,
s blížícím se podzimem pokročily práce na některých investičních akcích spolufinancovaných či
zcela financovaných z rozpočtu městyse Machov. Jedná se zejména o následující:
- v rámci akce „Přírodní zahrada MŠ v Machově“ byly dokončeny instalace výukových prvků,
chodníčků, palisád a laviček, spadající do dotační části projektu spolufinancované Státním fondem
životního prostředí. Ve druhé polovině září byl postaven altán, osázeny záhony a doplněny další
výukové pomůcky. Letos ještě před nástupem zimy budou vysazeny dřeviny dle schváleného projektu.
Další část projektu, zahrnující herní prvky pro děti (sestava se skluzavkou, houpadlo apod.) či WC,
bude realizována z rozpočtu městyse zřejmě na jaře příštího roku.
- v průběhu září byla prováděna výměna střešní krytiny na části budovy tělocvičny (nad bytovými
jednotkami) a výměna některých poškozených klempířských prvků.
- počátkem září byl definitivně ukončen projekt „Oprava drobných sakrálních staveb v Machově“
spolufinancovaný ve výši 70% uznatelných nákladů Ministerstvem zemědělství ČR. V rámci tohoto
projektu byly zrekonstruovány historické kříže u Machovské studny a na katolickém hřbitově a socha
Panny Marie na Peteráku.
- v nákupním středisku v Machově proběhla v tomto měsíci rekonstrukce kotelny spočívající ve
výměně plynového kotle a opravě rozvodů tepla a technologického vybavení kotelny. Celkové
náklady na uvedenou akci ve výši 477 tis. Kč byly uhrazeny z rozpočtu městyse.
- v posledním zářijovém týdnu bude ve školní jídelně ZŠ a MŠ Machov instalován nový konvektomat
na ohřívání jídel v hodnotě cca 300 tis. Kč. Jeho pořízení bylo spolufinancováno jednak z Programu
obnovy venkova prostřednictvím MAS Stolové hory a dále z rozpočtu městyse Machov.
Z dalších záležitostí týkajících se naší obce stojí za zmínku následující:
- po dokončené rekonstrukci obecního hřbitova a vybudování kolumbária se již mohou zájemci
o pronájem urnových míst hlásit na úřadu městyse u p. Thérové, která s nájemci sepíše smlouvy.
Dle aktuálně platného ceníku stojí pronájem 50,- Kč/rok.
- v průběhu měsíce září se podařilo uzavřít poslední chybějící smlouvu s majiteli pozemků pod místní
komunikací spojující Machov a místní část obce Bělý – s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Po téměř dvouletém úsilí nyní uvedená komunikace leží celá na pozemcích v majetku
městyse Machov, což byla zásadní podmínka pro jednání o případném převodu komunikace do
majetku Královéhradeckého kraje. Dle rozhodnutí zastupitelstva bude tedy nyní jednání se zástupci
krajského úřadu obnoveno.
- v pátek 17. září proběhlo na Městském úřadu Náchod další kolo jednání o návrhu Změny územního
plánu č. 2, kterého se kromě zástupců městyse Machov zúčastnil architekt zpracovávající návrh změny
a pracovnice odboru územního plánování. Dle aktuálního stavu je předpoklad dokončení návrhu do
začátku prosince tohoto roku a poté budou vyzvány dotčené orgány k připomínkování dokumentu.
V příštím roce by měla proběhnout dvě kola veřejného projednání a vzhledem k platným lhůtám pro
jednotlivé úkony je optimistický předpoklad schválení změny do září 2022.
- s předstihem informuji, že na neděli 14. listopadu připravil městys Machov divadelní představení
„S tvojí dcerou ne“ v podání ochotníků z DS J. K. Tyl z Meziměstí. Představení se uskuteční, pokud
tomu nebudou bránit aktuální protiepidemiologická opatření v důsledku šíření nemoci Covid-19.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 8. 2021 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.069 obyvatel. Za uplynulý měsíc došlo k následujícím změnám v evidenci obyvatel Machova –
odhlásili se 2 občané, zemřel 1 občan a přihlásil se 1 občan.

Společenská kronika

V průběhu uplynulého měsíce uzavřel manželství před Úřadem městyse Machov pár Jindřich
Honzík a Marcela Schejbalová pod lípou na Bělské hoře.
Na louce nad restaurací U Lidmanů se uskutečnila 18. září církevní svatba páru Viktor Polák
a Karolína Kuldová.

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 a bude ohrožena bezpečnost a
spolehlivost distribuční soustavy, vstoupí ČEZ na dotčené pozemky a zásah provede sama. V případě,
že by zásahem byla ohrožena bezpečnost osob, volejte linku 800 850 860. Bližší informace je možno
získat na www.cezdistribuce.cz, nebo na úřadu městyse Machov v úředních hodinách.

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

Pronájem urnových míst
Úřad městyse Machov oznamuje všem zájemcům, že je možno si pronajmout urnové místo
v kolumbáriu na rekonstruovaném obecním hřbitově v Machově. Zájemci se mohou hlásit v úřední
době u p. Thérové, která uzavře nájemní smlouvu na urnové místo – aktuálně platná cena činí
50,- Kč/rok.

Vakcíny proti chřipce v ordinaci MUDr. Maršíka
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem zájemcům, že již má v ordinaci k dispozici
vakcíny proti chřipce. Zájemci o očkování se mohou hlásit v ordinačních hodinách u sestřičky
či na telefonním čísle 739 282 494.

3. Stomatologická pohotovost v říjnu 2021
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci říjnu 2021 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
2. - 3. 10.
MUDr. Simona Ságlová, ZŠ Malecí, Nové Město n.M. 491 520 373
9. – 10. 10.
MUDr. Ladislav Růžička, Poliklinika Broumov
603 479 084
16. – 17. 10.
MUDr. Daniel Blažek, ZS Police n. Met.
491 543 844
23. – 24. 10.
MUDr. Petr Kalfus, Česká 50, Jaroměř
704 544 075
28. 10.
MUDr. Jan Kubec, ZS Police n. Met.
491 543 398
30. – 31. 10.
MUDr. Ladislav Růžička ml., Poliklinika Broumov
603 479 132

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 25. 8. 2021 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli a dne 30. 8. 2021 se
uskutečnilo 4. letošní zasedání zastupitelstva městyse. Na programu bylo projednání následujících
bodů:
- Rozpočtové opatření městyse Machov č. 2/2021,
- finanční dar pro FO Jiskra Machov za podíl na sběru železného šrotu,

- projekt na rekonstrukci učebny přírodních věd v ZŠ Machov a zajištění bezbariérovosti učebny
přírodních věd a WC – odsouhlasení objednávky projektových prací a administrace projektu,
- majetkové záležitosti,
- žádosti BKL Machov a FO Jiskra Machov o poskytnutí finanční spoluúčasti městyse při realizaci
projektů z dotačního programu Národní sportovní agentury „Kabina 2021“ a „Regiony“,
- dodatek Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Asekol a.s.,
- schválení kroniky městyse za 1. pololetí 2021,
- mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se provozování vnitřních sportovišť,
- stížnosti občanů – provoz restaurace Machovský hostinec,
- návrh ředitelky ZŠ Machov na zahájení projektových prací na vybudování multifunkčních učeben
v podkroví ZŠ a rekonstrukci střešní krytiny ZŠ,
- informace o aktuálním stavu investičních stavebních akcí realizovaných v letošním roce,
- informace o vývoji projednávání Změny č. 2 územního plánu městyse a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Říjen: 2.10. – Světáci – DS Kolár, Kolárovo divadlo Police nad Metují od 19 hod.
2.10. – Garden party – vycházka z Police n. M. na Hvězdu v dobovém oblečení, 14 h.
10.10. – Saturnin – Divadlo Na Jezerce – divadlo Police n. Met. od 19 hod.
24.10. – Kdo se bojí, nesmí do lesa – DS Jaroměř – divadlo Police od 17 hod.
30.10. – Velká Svatohubertská mše v kostele v Polici n. Met. – průvod 16,30, mše 17 h.

6. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 9. října 2021 (sobota)
Stanoviště: BĚLÝ

MACHOV. LHOTA
MACHOV
NÍZKÁ SRBSKÁ

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

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)

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

(pneumatiky osobní) – odevzdávejte přednostně zdarma v místech zpětného odběru
pneumatik – u prodejců, pneuservisů (obec za svoz pneumatik platí vysoké poplatky)
(elektrospotřebiče) – viz. Poznámka
Poznámka:

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

: 493 646 750 fax:493 646 770
Firma Marius Pedersen informuje, že mobilní svoz velkoobjemných
odpadů je v Machově naplánován na termín 6. listopadu 2021.

7. Pozvánka do knihovny
Nabídka nových knih:
ROBINSON, Steve: ŽENA OBCHODNÍKA S PŘÍBĚHY
Mrazivý thriller z viktoriánské Anglie o ctižádostivé matce, která pro štěstí svého syna udělá cokoliv.
Podobně jako v předchozích knihách i zde autor využívá své záliby v genealogii.
ELSBERG, Marc: ZERO
Technothriller rakouského autora nás zavádí do blízké budoucnosti, kdy nadnárodní společnosti skrze
shromažďovaná digitální data mění životy milionů lidí.
SKELTON, C. L.: SÁGA RODU HARDACRŮ
Román anglického autora, v němž vypráví barvitý příběh rodiny Hardacrů od viktoriánských dob až
do 50. let 20. století.
NACHTMANOVÁ, Petra: POSLEDNÍ MILENKA
Ženský román o uvadajícím manželství, které je náhle postaveno na hlavu objevením utajeného dítěte.
PEROUTKOVÁ, Ivana: UKRADENÝ PRSTEN
Další dobrodružný detektivní příběh druháčka Frantíka, který se rozhodl vyřešit na vlastní pěst případ
vyloupeného starožitnictví. Pro mladší děti.
KROLUPPEROVÁ, Daniela: SPOLEČENSTVO KLÍČNÍKŮ
V knize vás čeká dobrodružné hledání klíčů a luštění důmyslných šifer. Na cestě za prastarým
tajemstvím bude třeba překonat spoustu překážek, ale to, co nakonec zjistíte, vám vezme dech

(pro děti 9 – 12 let).
BRABCOVÁ, Kateřina: SOPKA
Fantasy román pro young adult skupinu čtenářů od mladé české autorky.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Kratochvílová B.

8. Nefunkční světelné zdroje a vysloužilé elektro sbírá EKOLAMP
Vysloužilé zářivky, LED žárovky či přímo žhavené žárovky včetně halogenových, dále fény,
vysavače nebo rychlovarné konvice rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad.
Nejen, že se vysloužilá elektrozařízení dají opětovně využít a recyklovat, ale úsporné zářivky
navíc obsahují i malé množství rtuti, a proto nesmí skončit na skládce, odkud by rtuť mohla
uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod.
Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších
koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je ve světelných zdrojích
obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné novu použít
v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé
plastové komponenty. Sklo se používá zejména jako technický materiál. Znovu je tak možné pro další
výrobu použít více než 90 % materiálu, ze kterého byly světelné zdroje vyrobeny.
Ze starého fénu nový elektrospotřebič
Důležitým zdrojem cenných druhotných surovin jsou i malé a velké elektrospotřebiče, které by
rozhodně neměly končit v kontejnerech na běžný komunální odpad. Obsahují například hliník, mosaz,
měď, stopové množství zlata a dalších vzácných kovů, které se dají znovu využít při výrobě nových
elektrozařízení. Elektroodpad tak díky vám neskončí nikde ve spalovně, nebo na skládce, ale ve
výrobě, kde z něj může vzniknout nový elektrospotřebič.
Odneste je „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak s vysloužilým elektrozařízením či žárovkou naložit a kde je odevzdat k
recyklaci, rádi vám poradíme.
Vysloužilý světelný zdroj můžete odevzdat v elektro obchodě při nákupu nového.
V Machově ho můžete odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna ve vestibulu nákupního
střediska.
Také můžete nefunkční zářivku, wolframovou, halogenovou či LED žárovku odnést spolu s dalším
elektroodpadem do sběrného místa, které je zřízené 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.
Obsluha sběrného místa je zdarma převezme a vloží do speciálních sběrných nádob.
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro městys Machov zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Provozuje síť více než 4300
sběrných míst, která vybavuje sběrnými nádobami a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do
recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří městys Machov finanční prostředky, které
bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete
na www.ekolamp.cz

-6-

9. Příběhy našich sousedů
Vzpomínky pamětníků z Náchodska ožijí díky video reportážím žáků základních škol.
Ve čtvrtek 7. října od 16 hodin se v sále Úřadu městyse Velké Poříčí uskuteční slavnostní
prezentace projektu Příběhy našich sousedů, který dětem přibližuje vzpomínky pamětníků z
Náchodska, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století, které se odehrály na
území České republiky.
Do projektu Příběhy našich sousedů, který se na Náchodsku konal poprvé, se zapojilo celkem pět
základních škol. Pod vedením svých učitelů zaznamenaly pamětnická vyprávění žákovské týmy ze ZŠ
Červený Kostelec, ZŠ Česká Skalice, ZŠ Velké Poříčí, ZŠ Hronov a ZŠ Machov. Od září 2020 do září
2021 žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků, následně dohledávali dokumentární
materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili video reportáže, které odborné
i široké veřejnosti představí právě při slavnostní prezentaci.
Srdečně vás zveme na závěrečnou prezentaci, a pokud nemůžete dorazit, tak všechny žákovské
výstupy budou ke zhlédnutí od 8. 10. na stránkách projektu:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/nachodsko/nachodsko-2020-2021/

10. Inzerce

Hledám pronájem uzamykatelné místnosti (garáže, stodoly) v Machově na uskladnění
nábytku a osobních věcí na cca 6 měsíců v co nejbližším termínu. Za nabídku děkuje
Marie Literáková, Nízká Srbská čp. 18, Machov, tel. 603 195 697

11. Svatohubertská mše v Polici nad Metují

12. Zahrádkáři z Machova informují
V červnu pořádalo Sdružení Českého svazu zahrádkářů soutěž Mladý zahrádkář. S ohledem na
problematickou „covidovou“ situaci se soutěž konala distanční formou. Klání se zúčastnilo také 7 dětí
z Machova. V mladších žácích získal 1. místo Ondřej Ducháč, druhou příčku obsadil Vilém Koláčný.
Ve starších žácích patřilo 1. místo Anežce Rückerové a 3. místo Veronice Dostálové.
10. září se v penzionu U Lidmanů konalo vyhlášení výsledků okresního kola a předání cen.
Slavnostního ceremoniálu se účastnil také předseda územního sdružení ČSZ pan Böhm. Ondřej
Ducháč a Anežka Rückerová by v říjnu měli reprezentovat náš okres v celostátním kole, které se koná
v Brně. Všem soutěžícím ještě jednou děkujeme a gratulujeme.
Ve spolupráci s MŠ a ZŠ Machov se v nadcházejících měsících budeme účastnit i výtvarné
soutěže „Ovoce plné vitamínů“.
Ve dnech 19. - 20. listopadu 2021 se chystáme v penzionu U Lidmanů uspořádat Vánoční
výstavu za přispění místní akční skupiny MAS Stolové hory.

13. Hlášení z městečka
Oznamujeme všem občanům, že koncem července 2021 byla dokončena pergola pod lípou Na
Městečku v Machově.
Přátelé Na Městečku tak splnili první část svého slibu – vybudovat v rohu náměstí malý
přístřešek, který bude během roku sloužit k odpočinku a v době vánočních svátků se stane útočištěm
Marie, Josefa a malého Ježíška.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří na betlém přispěli. Pokud ještě někdo z Vás cítí potřebu
přispět, je možné tak učinit prostřednictvím Maryškových, Martincových nebo M. Prušové.
Děkujeme panu Josefu Vackovi za položení dlažby, panu Petru Richterovi za tesařské práce, panu
Martinu Jirmanovi za vyřezání postav do betlému, panu Beranovi za pokrývačské práce a panu Josefu
Šotolovi za výrobu podstavců jednotlivých postav betlému.
Značnou částku peněz jsme ušetřili i tím, že manželé Maryškovi darovali překližku na postavy a
manželé Martincovi dřevo na výrobu pergoly.
Každý z Vás, kdo něco podobného už podnikl, dobře ví, že se taková akce neobejde bez
svépomocných prací. Zde patří poděkování panu Josefu Martincovi, který byl od začátku až do konce
vždy k ruce všem řemeslníkům, kteří se na stavbě pergoly podíleli.
Máme velkou radost, že pergola okamžitě po dokončení začala plnit svůj účel. Velmi často je
obsazena turisty i místními. Několik odvážlivců pochopilo, že knihy nejsou v pergole jen na ozdobu,
ale že je možné si je vypůjčit, nebo dokonce vzít. Nemalou službu prokázala pergole i informativní
tabulka, vyrobená panem Manfredem Koláčným. Jsme rádi, že si zde našli místo i místní školáci, kteří
zde tráví čas do odjezdu autobusu. Někteří dokonce sáhnou i po knize a něco si přečtou.
Teď už je betlém v rukou paní Prokopové, která pilně pracuje na malbě postav, abychom 28.
listopadu splnili i druhý slib – společně poprvé rozsvítit Machovský betlém.
PS: Aby se nám nezkrátily žíly, chystáme se v říjnu autobusem na Karlów, abychom se společně prošli
Bílými skalami, které zná jen málokdo. Pokud budete mít chuť, přidejte se k nám. Termín vycházky
včas oznámíme prostřednictvím místního rozhlasu.
Pěkný podzim přejí Přátelé Na Městečku

14. Okénko z naší školičky
Vážení rodiče, žáci, učitelé, přátelé,
prázdniny jsou již nenávratně za námi a my jsme se plni očekávání vrátili do školních lavic.
Pevně doufáme, že na rozdíl od těch dvou předchozích bude letošní školní rok mnohem klidnější a s
co nejmenším počtem omezení. Dle nařízení vlády se však již v úvodu určitým změnám nevyhneme.
V srpnu jsme uskutečnili výměnu linolea v kmenové učebně 6. ročníku. Nejvíce se však
těšíme na dokončení přestavby „Přírodní zahrady“, kterou využijí nejen žáci naší mateřské školy.
Vážení rodiče, obracím se na Vás v souvislosti s dovybavením této školní zahrady. Máte-li doma
přebytečné plastové nádobí, valchu, vařečky, pánvičky, talířky, najdeme pro ně s dětmi nové využití.
V průběhu září proběhne ve školní jídelně výměna stávajícího, technicky unaveného
konvektomatu za nový. Nákup tohoto zařízení bude financován z dotačního Programu rozvoje
venkova ve spolupráci s MAS Stolové hory (Název Fiche - 3.7. Základní služby a obnova vesnic ve
venkovských oblastech) a z rozpočtu obce. Z důvodu rekonstrukce vyhlašuji na 27. září 2021
ředitelské volno.
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. Stále platí povinnost nošení ochranných prostředků
dýchacích cest ve vnitřních prostorách školní budovy.
V září zahájilo výuku 121 žáků základní školy. Na prvním stupni máme nyní 54 žáků, na
druhém stupni se počet dětí navýšil, a to na 67. Na škole působí také 4 asistenti pedagoga.
Nesmím zapomenout na naše nejmenší. Do mateřské školy letos nastoupí pod vedením paní
učitelky Jitky Vítkové a Jany Cvikýřové 27 dětí. Obzvlášť se těšíme na naše nové dětičky a přejeme
jim, aby prožívaly dny v naší mateřské škole bez slziček a s úsměvem, aby se do školičky těšily a byly
spokojené. Pomáhat jim po celý rok bude školní asistent.
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.

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV
prostřednictvím výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II a III.
Z finančních prostředků hradíme školního asistenta – personální podpora MŠ a ZŠ, projektové dny ve
výuce (např. skanzen, sklárny), využití ICT ve vzdělávání, doučování žáků ZŠ.
Minulý týden se společně žáci 3. a 6. třídy se svými třídními učiteli zúčastnili Ekologických
dílen v Janovičkách. 1., 2., 4. a 5. třída půjde do Muzea a skanzenu lidové kultury v Stroužném, kde si
upečou tradiční chléb v originální peci. Druhý stupeň se na konci září zúčastní Adaptačního kurzu
v Harrachově, navštíví také místní sklárny.
Do ročního plánu jsme 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.
Ráda bych také touto cestou popřála ještě jednou našim loňským deváťákům hodně
úspěchů v nadcházejících letech studia na středních školách, které si vybrali.
Děkujeme rodičům, školské radě, starostovi a členům zastupitelstva městyse Machov,
spolkům a občanům za podporu a těšíme se na další spolupráci.
Hana Lelková
ZŠ a MŠ oznamuje, že podzimní sběrový týden se uskuteční ve dnech od 18. října do 24. října. Sběr
můžete odevzdávat do pergoly na dvoře školy. 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. Děkujeme.

15. Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta městyse Machov oznamuje
podle § 15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění
pozdějších předpisů, že:
1. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
- v pátek dne 8. října 2021 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
- v sobotu dne 9. října 2021 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
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). Volební místnost nemá bezbariérový přístup.
Občané se zdravotním postižením mohou nahlásit požadavek volit do přenosné urny na tel.
491 547 121.
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 uvede 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

16. Borský kros 2021
BORSKÝ KLUB LYŽAŘŮ MACHOV
pořádá v neděli 10. října 2021 jubilejní

50. ročník BORSKÉHO KROSU
Memoriálu Vladislava Doležala a Lídy Ducháčové
Místo konání závodu:

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 cca v 11:30
Občerstvení zajištěno:
pečená kýta, klobásy, sladkosti, nápoje, …..
Přijďte se proběhnout nebo podpořit závodníky na největší sportovní akci v Machově.
Pro všechny účastníky akce platí nařízení MZ ČR – splnění podmínek bezinfekčnosti.
Traťové rekordy: Pavel Brýdl: 38:04 z roku 2011, Marie Havlová: 45:12 z roku 2012.

17. Výběr správné žárovky
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