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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
první polovina roku rychle uběhla a pro mnohé nyní začíná ta nejpříjemnější část roku – dětem a
studentům začínají prázdniny, řadě z vás se přiblížila zasloužená dovolená. Stejně jako v minulých
letech by letos nemělo dojít kvůli čerpání dovolených ani ke krátkodobému uzavření úřadu městyse v úředních hodinách by měl vždy být některý z úředníků k dispozici po celé léto.
V minulém vydání zpravodaje jsem informoval o návrhu Ministerstva vnitra ČR na rušení matrik
na některých obecních úřadech. Tato hrozba se týkala i Machova. Společným úsilím starostů
ohrožených obcí, které bylo podpořeno profesními organizacemi zastupujícími obce (SMS ČR, SMO
ČR) či Asociací krajů, se nakonec podařilo bezprostřední hrozbu rušení matrik zažehnat. Matrika
v Machově tak nadále bude fungovat v nezměněné podobě, pouze se změní způsob financování
přenesené působnosti státu na úseku matrik tím způsobem, že paušální roční platba státu jednotlivým
obcím provozujícím matriku bude nahrazena úhradou za jednotlivé matriční úkony, které budou
naceněny dle složitosti úkonu.
Další úspěch jsme v uplynulém měsíci zaznamenali při snaze o získání dotací na investiční akce
městyse. Z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18POVU1 nám byla schválena dotace ve výši
420.000,- Kč na spolufinancování investičních výdajů vynaložených na realizaci projektu „Nová
místní komunikace Machov – Záduší“. Tato dotace představuje 50% předpokládaných výdajů na
uvedený projekt. Výstavba nové komunikace spojující slepou ulici na Záduší s další místní
komunikací vedoucí od křížku ke katolickému hřbitovu umožní přístup ke stavebním parcelám
v uvedené lokalitě. Výstavba by měla probíhat od podzimu letošního roku a pokládka asfaltů je
plánována na příští rok. Nyní musí proběhnout výběrové řízení na zhotovitele díla.
V plném běhu je také příprava další letošní stavební akce městyse, kterou je rekonstrukce místní
tělocvičny. O získané dotaci na tuto akci jsem informoval již minule, nyní probíhá výběrové řízení na
dodavatele veškerých rekonstrukčních prací. V závěru června proběhne v sídle společnosti CEP
v Hradci Králové otevírání obálek žadatelů a následně hodnocení nabídek. Stavební práce by se měly
rozběhnout ještě o prázdninách, rekonstrukce musí být dokončena v letošním roce.
Jednu stavební akci již máme v letošním roce za sebou. V polovině června provedla firma
REPARE z Trutnova opravu zadní cesty po Bělém formou dvojitého živičného nátěru s posypem
štěrkovou drtí a výspravu vozovky asfaltovou směsí ACO 8. Této technologii, která by měla opět na
několik let udržet vozovku v dobrém stavu, předcházelo čištění vozovky a opravy překopů, krajnic a
propustků. Byl bych rád, kdyby se uživatelé této místní komunikace chovali k vozovce ohleduplně tak,
jako by byla jejich vlastní.
Dne 23. května jsme na úřadu městyse absolvovali Přezkoumání hospodaření městyse za rok
2017. Přezkoumání provedly pracovnice oddělení kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Nejprve bylo zkontrolováno účetnictví obce, hospodaření s majetkem, dodržování různých zákonů
a vyhlášek. V další části auditu byly přezkoumány procesy vypořádání všech dotací získaných za
uplynulý rok. Může nás těšit, že kontrola hospodaření obce a vedení s tím souvisejících agend dopadla
bez připomínek. Poděkování v tomto směru patří nejen účetní, ale všem zaměstnancům úřadu, kteří
s hospodařením městyse a příslušnými evidencemi přicházejí do styku. Závěrečný výrok
z přezkoumání celoročního hospodaření městyse zní „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Dne 6.června uspořádal Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka ve spolupráci s Českou lesnickou
akademií Trutnov již druhý ročník akce Den s lesníkem, určený pro děti základních škol sdružených
obcí. Zdařilé akce se zúčastnily také děti z prvního stupně naší školy. Jejich účast umožnilo
zastupitelstvo městyse i tím, že rozhodlo o úhradě dopravy na akci z obecního rozpočtu. Článek o akci
„Den s lesníkem“ najdete uvnitř tohoto zpravodaje.
Dne 19. června proběhlo další kolo jednání se zainteresovanými firmami ve věci reklamací
kvality asfaltů položených na místních komunikacích v souvislosti s budováním kanalizace v obci.
Jedná se o problém částečného rozpadu kameniva ve vrchní obrusné vrstvě asfaltů, způsobený
přítomností pyritových zrn v použitém kamenivu. Obalovna v Červeném Kostelci reklamaci opět
zamítla z důvodu malé četnosti výskytu úplného rozpadu kamenů, v jehož důsledku se v asfaltovém
povrchu objevují malé dírky. Přes toto zamítnutí se zúčastněné firmy domlouvají na opravě dvou
nejexponovanějších místních komunikací – zadní cesty okolo zvoničky v Machovské Lhotě a cesty od

kostela směrem k mlýnu. Oprava by spočívala v položení 0,5 cm silného asfaltového mikrokoberce,
který by uzavřel vrchní obrusnou vrstvu vozovky a zamezil dalšímu zhoršení stavu. Rozhodnutí
o opravě by mělo být známu do 18. července tohoto roku.
Další reklamace pak byla uplatněna kvůli špatné kvalitě asfaltového povrchu na části místní
komunikace v blízkosti pivovaru. Tato byla uznána a firmy Strabag a Dudek by měly opravu provést
v průběhu července. Rovněž některé propadající se šachty a zaasfaltované výkopy po budování
kanalizace byly reklamovány a rovněž zde dojde v letošním roce k požadovaným opravám.
Pokud jde o rekonstrukci krajských komunikací, řada prací a s nimi spojených omezení
pokročila, další rekonstrukční práce nám přinesly nové problémy a nová omezení. V Machovské
Lhotě byl zprovozněn i druhý rekonstruovaný silniční most a v důsledku toho mohlo dojít k ukončení
provozu do Lhoty po objížďce. V průběhu června byly položeny asfaltové vrstvy na obě příjezdové
komunikace do Machova (od Bezděkova i od Vysoké Srbské) a nyní zde budou za běžného provozu
prováděny dokončovací práce na krajnicích či příkopech. Největší problémy se nyní přesunuly do
místa křižovatky z Machova do Bělého. Odbočka na Bělý byla dočasně zcela uzavřena a provoz je
veden po místní komunikaci okolo kostela s využitím semaforů. K uzavření bohužel došlo bez
projednání s městysem a v první fázi nebylo dořešeno dopravní značení ani semafory. Zhotovitelská
firma tak způsobila řadě občanů nečekané problémy a náprava se uskutečnila až po řadě vzrušených
jednání. K řešení dalšího problému jsme vyzvali zhotovitele stavby po zjištění, že přes provizorní most
z důvodu nevhodného úhlu přemostění neprojede technika Hasičského záchranného sboru, konkrétně
cisterna ani žebřík. V případě požáru či jiné pohromy by tak byl omezen zásah HZS v Machově či
v Machovské Lhotě. Po projednání záležitosti se všemi zainteresovanými pracovníky stavby nám bylo
přislíbeno, že most bude přeložen tak, aby byl umožněn průjezd i těžké hasičské techniky.
V další fázi rekonstrukce krajských komunikací budou průběžně rekonstruovány mosty po
Machově. Most na odbočce do Bělého bude zcela vybourán a průjezd ve směru na Bělý bude omezen
pro vozidla do šířky max 2,5 m. Křižovatka bude řízena pomocí semaforů. V druhé polovině letošního
roku pak budou průběžně rekonstruovány některé části dešťové kanalizace související s odvodněním
vozovky. Se zhotovitelskou firmou se pokoušíme dohodnout na znovupřipojení všech dešťových
přípojek z okolních nemovitostí, které jsou v současné době do úseků dešťové kanalizace svedeny.
V žádném případě však nedojde k napojení splaškových přípojek z nemovitostí, které budou při
rekonstrukci dešťové kanalizace zjištěny. Vyzývám proto všechny občany, kteří si jsou vědomi
skutečnosti, že splaškové vody z jejich nemovitosti jsou dosud (neoprávněně) odváděny do dešťové
kanalizace, aby tento problém začali urychleně řešit a vyhnuli se problému se zaslepením jejich
přípojek.
Závěrem se podělím o jednu smutnou zprávu – v předposledním červnovém týdnu zemřel kolega dlouholetý starosta České Metuje pan Jaroslav Vaněček, se kterým jsme spolupracovali jak v rámci
DSO Lesy Policka, tak i v rámci DSO Policko.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 5. 2018 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.070 obyvatel. V průběhu května: - se přihlásili k pobytu 2 občané,
- odhlásilo se z evidence 6 občanů.

Společenská kronika
V měsíci červnu 2018 oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
- paní Maria Lidmanová z Machovské Lhoty oslavila 85. narozeniny,
- pan Jan Kocián z Machova oslavil 80. narozeniny.
Oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
Dne 22. června 2018 oslavili krásné životní jubileum – zlatou svatbu – občané Machova Danuše
a Josef Petrovi. Jménem městyse přejeme oslavencům ještě mnoho společných let naplněných
štěstím, spokojeností a zdravím.

Dovolená praktického lékaře v letošním roce
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům termín čerpání dovolené v r. 2018:
6. – 10. 8. V nutných případech ho zastupuje MUDr. Zemanová ve své ordinaci v Hronově (Wikov),
tel. 702 187 889.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Ve dnech 9. 5. a 30. 5. se uskutečnily porady starosty se zastupiteli, na kterých byly projednávány
následující záležitosti:
- návrh rozpočtového opatření č. 2/2018 a 3/2018,
- návrh Závěrečného účtu městyse za rok 2017,
- přijetí dotace od KHK na realizaci projektu „Nová místní komunikace Machov - Záduší“
- návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 (Zrušení OZV 1/2007 – Požární řád)
- návrh OZV č. 3/2018 o chovu psů a drobných hospodářských zvířat
- návrh OZV č. 4/2018 o místních poplatcích
- návrh na nákup igelitových pytlíků na exkrementy zvířat a stojanů na pytlíky
- žádost Linky bezpečí o příspěvek na činnost
- žádost o rekonstrukci kuchyně v obecním bytě
- informace o návrhu MV ČR na rušení matričních úřadů
- informace o realizaci projektu DSO Policko na tvorbu strategických dokumentů obcí
- výběr zpracovatele Změny č. 2 Územního plánu městyse Machov
- návrh vnitřního dokumentu městyse „Požární řád“
- informace o výběru dodavatele na akci rekonstrukce místní komunikace do Lhoty
- návrh počtu členů zastupitelstva pro další volební období
- informace o pořádání akce „Den s lesníkem“ pro děti prvních stupňů ZŠ
- návrh Plánu financování obnovy kanalizace na roky 2018 – 2027
- informace o rekonstrukci „zadní cesty“ po Bělém
- návrh Provozního řádu kompostárny v Nízké Srbské
- návrh Směrnice městyse pro nakládání s osobními údaji
- informace o Auditu hospodaření městyse za rok 2017
- informace o vývoji reklamace vady asfaltů po budování kanalizace
- informace o průběhu rekonstrukce krajských silnic v Machově
- projekt přestavby hasičské zbrojnice v Nízké Srbské
- informace o postupu akce „Rekonstrukce školní tělocvičny Machov“
- projednání nových informací ohledně připravované výstavy o Sigismundu Bouškovi
- průběh výběrového řízení na dodavatele stomatologické soupravy pro ordinaci zub. lékaře
- majetkové záležitosti (prodeje pozemků, pachty a pronájmy pozemků) a další.
Dne 20. 6. se uskutečnilo 2. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v roce 2018.
Zastupitelstvo na tomto zasedání:
- schválilo Závěrečný účet městyse Machov za rok 2017,
- vzalo na vědomí rozpočtová opatření městyse č. 1/2018, 2/2018 a 3/2018,
- schválilo přijetí dotace KHK na projekt „Nová místní komunikace Machov – Záduší“,
- schválilo přijetí dotace MMR ČR na projekt „Rekonstrukce školní tělocvičny Machov“,
- schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o nočním klidu,
- schválilo OZV č. 2/2018, kterou se ruší OZV č. 1/2007, Požární řád,
- schválilo OZV č. 3/2018, pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích,
- schválilo OZV č. 4/2018, o místních poplatcích,
- stanovilo počet členů zastupitelstva na další volební období 2018-2022,
- schválilo výběr zhotovitele veřejné zakázky „Obnova místní komunikace č. 42c v Machovské Lhotě“
- schválilo výběr dodavatele stomatologické soupravy pro ordinaci v Machově,
- schválilo Požární řád městyse Machov,
- schválilo Plán financování obnovy kanalizace na roky 2018 – 2027,

- schválilo Provozní řád kompostárny Machov,
- schválilo Směrnici městyse Machov pro nakládání s osobními údaji,
- schválilo dodatky nájemních smluv na pronájem lesních pozemků DSO Lesy Policka,
- schválilo pronájem části pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Machovská Lhota,
- projednalo informaci starosty o průběhu reklamačních řízení na kvalitu asfaltů a schválilo další
postup řešení v jednotlivých reklamačních kauzách,
- schválilo objednávku kontroly hospodaření městyse za rok 2018 (audit) u Kraj. úřadu KHK,
- schválilo Kroniku městyse Machov za r. 2017,
- schválilo žádost o příspěvek spolku Mach-off na podporu Stacionáře Cesta,
- vzalo na vědomí diskusní příspěvky občanů.

4. Kulturní a sportovní akce
Červenec: 7.7. - Za poklady Broumovska – koncert v kostele v Šonově v 18 hod. (Janáčkovo kvarteto)
7.7. – Folkové Ostrovy – folk a country festival v Bražci na Ostrovech (Franta Nedvěd,
Věra Martinová, Folk Team a další)
14.7. – Za poklady Broumovska – kostel sv. Vojtěcha Broumov v 18 hod.
14.7. – Běh na Hvězdu – závod v běhu do vrchu pro všechny kategorie – od 12 hod.
14.7. – Machovská kopačka – turnaj v malé kopané na hřišti FO Jiskra Machov
19.-22.7. – Farmářské filmové léto - letní kino v Bělém (program v tomto Zpravodaji)
21.7. – Pivobraní v Náchodě – V. Neckář, Vypsaná Fixa, Miloš Meier a další kapely
21.7. – Za poklady Broumovska – kostel sv. Petra a Pavla Broumov v 18 hod.
28.7. – Za poklady Broumovska – kostel Otovice v 18 hod.
28.7. – Vycházka Polickem – okolo Ostaše – info v IC Police n. Met.

5. Stomatologická pohotovost v červenci 2018
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červenci 2018 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
5. 7.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
6. 7.
MUDr. Kopecký, 17.listopadu,Police n. M.
602 304 594
7. - 8. 7.
MUDr. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
491 502 425
14. - 15. 7.
MUDr. Farná, Tyršova 327, Police n. M.
491 512 277
21. - 22. 7.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084
28. - 29. 7.
MUDr. Kubec, ZS Police n. M.
491 543 398

6. Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního
prostředí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce
jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen
životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje více než
90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro městys Machov.

Obyvatelé městyse Machov mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném místě
zřízeném 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.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky k ekologické recyklaci, při které jsou z nich pro
opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou
znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou
vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové
výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2017 recyklovalo 727 t použitých světelných zdrojů
(téměř 5 milionů zářivek a výbojek). To představuje až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru
nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do
komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

7. Úspora emisí díky třídění odpadů v Machově za rok 2017
Společnost EKO-KOM nám zaslala přehled o množství odpadu, který byl v městysu Machov
vytříděn a předán k dalšímu využití v roce 2017. Díky uvedenému třídění odpadu městys obdržel od
společnosti EKO-KOM finanční prostředky určené na další rozvoj systému likvidace odpadů.
Nejdůležitější ale je skutečnost, že naši občané tříděním odpadu a následnou recyklací papíru, skla,
plastů, nápojových kartonů či kovů přispívají ke zlepšení životního prostředí.

8. Den s lesníkem pro děti ZŠ
Dne 6. června uspořádal svazek obcí DSO Lesy Policka ve spolupráci s Českou lesnickou
akademií Trutnov druhý ročník akce Den s lesníkem, určený pro děti základních škol sdružených obcí.
Akce je součástí projektu lesní pedagogiky, kdy se účastníkům zábavnou formou pomocí her poskytují
informace o lese, o vztazích a procesech v lese probíhajících. Aktivity lesní pedagogiky jsou založeny
na smyslovém prožitku (nejlépe přímo v prostředí lesa) a na bezprostředním kontaktu s přírodou, kdy
se děti seznamují s lesem a s pěstováním lesa v průběhu jeho přírodního života.
Vlastní akci jsme uspořádali v Městských lesích Police nad Metují v lokalitě Žděřina. Zúčastnilo
se 140 dětí v rozmezí 1. - 5. ročníku základních škol z Police, Machova, Bukovice a Suchého Dolu.
Pro děti jsme připravili lesní trasu, na které bylo sedm výukových stanovišť s různou tématikou.
Trubači z lesní akademie program zahájili, po přivítání se školáci rozdělili do skupin a odebrali na
určená stanoviště, která pak během dne postupně střídali.
Na prvním je zástupci AOPK CHKO Broumovsko ing. Petr Kuna a ing. Luboš Němeček
seznámili s pojmem ochrana přírody, s chráněnými druhy živočichů či rostlin a s významem naší
krajiny. Na dalších stanovištích, které vytvořili studenti Lesní akademie Trutnov, se děti seznámily
s těžbou. Zde jsme za DSO měli pracovníka s ukázkou přibližování dřeva koněm či pomocí
vyvážecího vleku. Dále děti pokračovaly k ukázkám pěstování lesa, vábení jelenů, lesnické botanice,
výchově lesních porostů a myslivosti. Každé výukového stanoviště mělo svůj program a děti se
formou poznávání, hádanek a her stávaly mladými lesníky. Měřily stromy, poznávaly semena šišek,
listy stromů, vychovávaly les, zkoušely sázet stromky, při myslivosti podle paroží a kůže hádaly, ke
kterému zvířeti patří a prokousaly se i takovým chytákem, jako byla kůže klokana.
Den s lesníkem jsme ukončili pohoštěním dětí a předáním pozornosti jako vzpomínku na den
strávený v lese. Při předávání dárků pak na otázku „jak se jim den v lese s programem líbil a co budou
dělat, až povyrostou“, některé děti měly jasno - budou lesníky.
Luboš Binar, výkonný ředitel DSO Lesy Policka

9. Zprávy ze ZŠ Machov
ZŠ a MŠ Machov
přijme zaměstnance na pozici „Školnik“
Pracovní úvazek 0,75
Platové zařazení dle platných tabulek ve školství
Nástup 1. 8. 2018
Informace na tel. 491 547 195 nebo 739 455 248
Od 1. 8. 2018 nastupuje na místo ředitelky školy paní Ing. Bc. Hana Lelková.
Přejeme všem krásné léto a děkujeme za spolupráci.
Mgr. Helena Martincová, Ing. Bc. Hana Lelková

10. Nová provozní doba Machovského hostince + rožnění prasátka

11. Machovská kopačka 2018

12. Pozvánky - kultura
Titus Maccius Plautus

Curculio aneb Darmojed
římská komedie v novém překladu Tomáše Weissara, Elišky Poláčkové, Daniely Urbanové a
Radka Černocha v podání studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Středa 4. 7. 2018 od 19:00
Sál Kreslírna, Klášter Broumov
Římský mladík Romantikus je bezhlavě zamilovaný do dívky Errotium, která je ovšem tak trochu otrokyně, a
navíc prostitutka. Na to, aby ji mladík mohl z otroctví vykoupit, mu bohužel schází finanční hotovost. Jeho
vychytralý příživník Darmojed však vymyslí lstivý plán.
Podrobnější informace o hře: http://classics.phil.muni.cz/darmojed
Vstupné: 150 Kč / 100 Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Předprodej: on-line na www.klasterbroumov.cz nebo osobně v Café Dientzenhofer
Rezervace: dana.cernotova@broumovsko.cz
Pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska ve spolupráci s Ústavem klasických studií FF MU.

13. Nález sekery z doby bronzové v okolí Machova

Článek vyšel v Náchodském deníku dne 8. 6. 2018.

14. Oprava bezděkovského kostela a další aktivity MAS Stolové hory
MAS Stolové hory podpořila další projekt! Tentokrát uspěl projekt zaměřený na obnovu areálu kostela sv.
Prokopa v Bezděkově nad Metují. Římskokatolická farnost – děkanství Police nad Metují, ve spolupráci s obcí
Bezděkov nad Metují, dosáhla úspěchu ve výzvě MAS zaměřené na kulturní dědictví a areál kostela se dočká
oprav ve výši přesahující 5,4 milionu korun.
Revitalizace areálu kostela bude spočívat v obnově vnějšího pláště – celkové vyspravení a oživení pláště
kostela, lokální doplnění degradovaných omítek, přeštukování a zpevnění současných omítek a v provedení
celkového nátěru kostela. Dále budou obnoveny hřbitovní kamenné zdi (S a V strana), které jsou z velké části
provaleny, čímž dochází k ohrožení kolemjdoucích lidí, především dětí, které navštěvují MŠ a ZŠ (budova vedle
kostela).
Oprava bezděkovského kostela samozřejmě není jediným úspěšným projektem – podpořili jsme vznik
nových pracovních míst, příměstské tábory nebo družinu. Aktuálně jsme uzavřeli výzvu v rámci Programu
rozvoje venkova, ve které jsme přijali celkem 20 žádostí. Projekty jsou zaměřeny na podporu zemědělských
podniků, výstavbu naučných stezek nebo lesní cesty. Nyní probíhá hodnocení projektů a výsledný seznam
podpořených projektů bude znám v průběhu měsíce srpna.
A kde nás můžete potkat na neformální půdě? Budeme mít připravený program pro děti v sobotu
21. července v rámci akce Farmářské filmové léto na Eko farmě Bílý dvůr v Bělém. Budeme se těšit na setkání
s vámi před projekcí filmu Hurvínek a kouzelné muzeum.
Pavel Rejchrt
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