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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
máme téměř za sebou první letní měsíc, ale teplého letního počasí jsme se dočkali teprve
v uplynulém týdnu. Doufejme, že nadcházející prázdninové a dovolenkové měsíce budou v tomto
směru příznivější a všichni si užijeme zaslouženého odpočinku na dovolených bez lijáků, větru či ještě
horších přírodních živlů.
Na rozdíl od některých jiných míst v naší republice se nám naštěstí přírodní katastrofy vyhýbají,
ale to neznamená, že bychom neměli starosti a problémy v jiných oblastech života v naší obci. Jedním
z nejpalčivějších problémů, které řeším v současné době, jsou přejezdy polských kamionů
s vytěženým dřevem přes turistický hraniční přechod v Machovské Lhotě směrem do Polska. Tento
přechod je schválen pro vozidla do 3,5 t a ani vozovky na české i polské straně přechodu nejsou
konstruovány pro tak těžké náklady, jako jsou soupravy mnohdy přetížené vytěženým dřevem.
Oprávněně tedy máme strach ze zničení zánovních asfaltových povrchů vozovek, ale strachujeme se
také o bezpečnost chodců a cyklistů při průjezdech těchto velkých nákladních vozidel po úzké silnici
v Machovské Lhotě. Výše uvedenou problematiku jsem řešil v uplynulých dnech se všemi orgány,
které by zabránění průjezdu mohly pomoci, a to jak na české, tak i na polské straně. U nás jsem situaci
projednal s Ministerstvem vnitra ČR, Krajským ředitelstvím Policie ČR v Hradci Králové, Dopravním
inspektorátem Policie ČR v Náchodě, obvodním oddělením Policie v Polici nad Metují, dále jsem
jednal s Celní správou v Hradci Králové i v Náchodě a nakonec i s Krajským úřadem KHK a Správou
silnic KHK v Náchodě. Na polské straně jsem jednal s orgány v Radkově i v Klodzku. Výsledky všech
uvedených jednání bohužel nejsou takové, jaké bych si představoval. Na polské straně se podařilo
dojednat doplnění dopravního značení s omezením tonáže na 3,5 tuny (dosud tam nebylo žádné), a to
v Karlově na odbočce směrem k Machovu a dále těsně před hraničním přechodem v Machovské
Lhotě. Na české straně byla přislíbena zvýšená kontrolní činnost Policie ČR a Celní správy a bylo
doporučeno doplnění dopravního značení s omezením vozidel do 3,5 tuny (mimo dopravní obsluhu)
už od otáčky autobusů ve Lhotě. Polským orgánům jsme dále poskytli fotografie vozidel s čitelnými
registračními značkami některých kamionů převážejících dřevo, ale nedokážu odhadnout, zda s tím
polská strana bude dále pracovat. K návrhům některých našich spoluobčanů ve smyslu omezení
průjezdu přes hraniční přechod ať už snížením šířky průjezdu (jako ve Zdoňově) či výšky průjezdu
nějakou pevnou zábranou musím říci pouze to, že v tomto případě to není možné, neboť by takové
omezení bránilo smluvně zakotvené přeshraniční pomoci hasičů v případě požáru a dále by neprojel
například ani autobus na lince Police n.M. – Machov – Karlów. Nezbývá tedy než doufat, že všechny
oslovené orgány budou v rámci svých možností konat a podaří se uvedený problém odstranit.
Dalším velkým problémem, který začíná ohrožovat provoz obce v různých sférách její činnosti,
je stále rostoucí inflace a všeobecné zdražování energií, paliv či různých druhů služeb. V uplynulých
dnech jsme obdrželi například sdělení firmy Marius Pedersen o opětovném zdražení svozů odpadů
formou účtování tzv. palivového příplatku k ceně dopravy a o připraveném zvýšení cen za odvoz
jednotlivých druhů tříděných odpadů. Zastupitelstvo městyse se tak uvedenou situací bude muset
zabývat při kalkulování částky místního poplatku za likvidaci odpadů pro rok 2023. Podobně se
zastupitelé budou muset zamyslet např. nad provozem tělocvičny, kde při růstu cen plynu může nastat
situace, že nebudeme schopni zajistit v zimě celodenní vytápění každý den v týdnu jako dosud.
Znamenalo by to například koncentrovat hodiny tělesné výchovy jen do některých dnů a v návaznosti
na to umožnit využití tělocvičny machovskými spolky rovněž pouze v některých dnech.
V průběhu uplynulého měsíce pokračovaly některé stavební akce v obci:
- v rámci investiční akce s názvem „Stavební úpravy evangelického hřbitova Machov“ byly firmou
pana Dudka z Přibyslavi dokončeny chodníky uvnitř i vně hřbitova a byla provedena pokládka
zatravňovací betonové dlažby pro parkování návštěvníků hřbitova. Chodník uvnitř hřbitova byl
realizován z protiskluzové zámkové dlažby. V letošním roce by v rámci této akce měla kamenická
firma z Broumova ještě provést rekonstrukci části obvodové kamenné zdi a zbytek kamenických prací
je naplánován na jaro příštího roku.
- firma Alurol z Nového Města nad Metují provedla montáž dvou sekčních garážových vrat na obecní
autobusové garáže v Machovské Lhotě. Nyní na tomto objektu probíhají dokončovací zednické práce.

Začátkem června rozhodovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o žádostech o dotaci
z Programu rozvoje venkova, v němž se sešlo velké množství žádostí – požadovaná částka všech
žádostí přesahovala zhruba 10 x částku, kterou MMR rozdělovalo. Do tohoto programu jsme uplatnili
projekt rekonstrukce místní komunikace za Bolkovými v Nízké Srbské, ale z výše uvedeného důvodu
jsme letos bohužel neuspěli. Stejně tak neúspěchem skončila žádost o dotaci na rekonstrukci místní
komunikace k obecnímu (katolickému) hřbitovu, kterou jsme uplatňovali z dotačního programu
Královéhradeckého kraje. Na základě rozhodnutí zastupitelstva však obě tyto komunikace budeme
realizovat v letošním roce z rozpočtu městyse i bez dotačních prostředků. Výběrové řízení na
dodavatele prací vyhrála firma Repare Trutnov.
Závěrem si dovolím vám všem popřát hezké prožití letních týdnů, mnoho příjemných zážitků na
dovolených a načerpání co nejvíce sil a energie pro dny, kdy sluníčka a tepla nebude tolik jako nyní.

2. Informace úřadu městyse.
Společenská kronika
V měsíci červnu 2022 slaví významné životní jubileum naši spoluobčané:
- 90. narozeniny slaví pan Přemysl Adam z Machova,
- 85. narozeniny slaví pan Josef Ducháč z Nízké Srbské.
Oběma oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
V průběhu června uzavřely před Úřadem městyse Machov manželství tyto páry:
- na louce u zvoničky nad penzionem U Lidmanů David Vacek a Hana Barková,
- na louce u zvoničky nad penzionem U Lidmanů Pavel Burdych a Adéla Dušková,
- pod jabloní na zahrádce penzionu U Lidmanů Matěj Bitnar a Barbora Otradovcová.

Dovolená praktického lékaře v letošním roce
MUDr. Mědílková a MUDr. Maršík oznamují svým pacientům termíny čerpání dovolené:
- 11. až 15. 7. 2022
- 15. až 26. 8. 2022.
V nezbytných případech zastupuje praktické lékaře MUDr. Zemanová ve firmě Wikov Hronov,
Kostelecká 356 (tel. 702 187 889) a čtvrtky v ordinaci Hamra Náchod (tel. 491 424 526).

Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 5. 2022 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.067 obyvatel. V průběhu uplynulého měsíce se přihlásil 1 občan a narodil se 1 občánek.

3. Slavnostní vítání občánků městyse Machov
V neděli 12. června 2022 se uskutečnilo tradiční přivítání nových občánků žijících se svými
rodiči v městysu Machov. Díky krásnému letnímu počasí se obřad opět mohl uskutečnit ve venkovním
prostředí na palouku za úřadem městyse, a to na dvě etapy. V deset hodin začalo přivítání první trojice
občánků a od jedenácti hodin pokračovalo další čtveřicí. Členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová
společně s matrikářkou paní Dagmar Krtičkovou Heritesovou slavnostně přivítaly mezi občany
Machova tyto malé občánky:
- Lauru Hauschke z Machova
- Mikuláše Pagače z Machova
- Františku Majsniarovou z Machova
- Františka Šedka z Machova
- Zuzanu Jiráskovou z Machova
- Anežku Urešovou z Machova
- Matyáše Picha z Nízké Srbské.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní základní školy za
hudebního doprovodu pana učitele Mgr. Pavla Kubečka.

4. Kulturní a sportovní akce
Červenec: 1.7. – Malina Brothers – koncert v klášterní zahradě Broumov od 19 hod.
9.7. – Čechomor – koncert na Koupálu Heřmánkovice (směr Janovičky) od 20 hod.
9.7. – Festival Na Ostrovech – folk a country festival v Bražci na Ostrovech (Robert
Křesťan, Tomáš Linka, Lenka Slabá, Karel Kahovec, Nugget atd.)
13.7. – Poslední let – divadelní představení na nádvoří kláštera Broumov v 19 hod.
14.7. – Jak jsem vyhrál válku – divadel. představení – nádvoří kláštera Broumov 19 hod.
15.7. – Žena, která uvařila svého manžela – divadlo – nádvoří kláštera Broumov 19 hod.
29.7. – Cimbálová muzika M. Broučka a Václav Noid Bárta – Hejtmánkovice – 19 hod.

5. Stomatologická pohotovost v červenci 2022
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červenci 2022 – vždy v době
od 8,00. do 12,00 hod.:
2. – 3. 7.
MUDr. Klikarová, Nám. ČSA 69, Hronov
491 482 700
5. - 6. 7.
MDDr. Peterková Malychina, Manž. Burdychových 325, Č. Kostelec 739 963 202
9. – 10. 7.
MUDr. Hana Jelenová, Denisovo nábřeží 665, Náchod
491 431 104
16. - 17. 7.
MUDr. Vejmola, Palackého 20, Náchod
491 424 524
23. – 24. 7.
MUDr. Grummichová, Palachova 1742, Náchod
724 013 123
30. – 31. 7.
MDDr. Kyselý, Rokolská 123, Nový Hrádek
495 217 195

6. Třídíme odpady III.
V seriálu „Třídíme odpady“ se dnes soustředíme na sběr bílého a barevného skla.
Sklo je s námi už od starověku. Zhruba okolo roku 3000 př. n. l. se dostalo do lidské
každodennosti a od té doby ji už neopustilo. Ačkoliv se ho lidé naučili za tisíciletí technicky
zdokonalovat, je to jeden z nejstarších lidských obalových vynálezů.
Správné třídění skla do zeleného nebo bílého kontejneru se nám vrací v podobě velmi úspěšné
recyklace. Sklo lze totiž přeměnit a znovu vyrobit nesčetněkrát – jeho recyklační proces není omezen.
Sklo může být bílé (např. sklenice) nebo barevné (hnědé nebo zelené láhve, tabulové sklo). Pro
odkládání skla jsou v obci určeny zelené a bílé kontejnery, tzv. „zvony“. Pokud jsou k dispozici oba,
je důležité třídit sklo i podle barev: barevné do zeleného kontejneru, čiré do bílého. Pokud je na
stanovišti kontejner na sklo jen jeden (zelený), pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné
sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit – nevadí ani ponechaná víčka na sklenicích nebo kovové
uzávěry láhví.
V Machově je rozmístěno na 9 sběrných místech celkem 9 zelených a 5 bílých kontejnerů. Výsyp
provádí firma Transport Trutnov s.r.o. dle naplněnosti. Každý rok je v Machově sesbíráno a předáno
k recyklaci téměř 30 tun skleněného odpadu. V roce 2021 to bylo konkrétně 27,2 tun.
Níže v přehledu uvádíme, co do skleněného odpadu patří a co ne:
Patří sem :
- láhve od nápojů
- zavařovací sklenice
- flakony od kosmetiky
- tabulové sklo
- skleněné kryty svítidel, vázy apod.

Nepatří sem a kam s ním :
- porcelán (do popelnice)
- keramika (do popelnice)
- drátěné sklo (do popelnice)
- plexisklo (do plastů, do popelnice)
- zrcadla (do popelnice)
- lepená skla (akvária, autoskla) (popelnice)
- varné sklo (do popelnice)
- zářivky, žárovky (do elektroodpadu)
Ing. Miroslav Kryl

7. Úspora emisí díky třídění odpadů v Machově za rok 2021
Společnost EKO-KOM nám zaslala přehled o množství odpadu, který byl v městysu Machov
vytříděn a předán k dalšímu využití v roce 2021. Díky vytřídění 107,6 tun odpadu (vloni 86,8 t)
městys obdržel od společnosti EKO-KOM finanční prostředky ve výši 231,3 tis. Kč 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. Proč se recyklují nefunkční zářivky a jiná elektrozařízení?
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 a dalších světelných zdrojů
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 naši obec. Obyvatelé
našeho městyse mohou nejen nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení, zdarma
odevzdávat v elektro obchodě při nákupu nových, ale také ve sběrném místě, které městys
Machov provozuje 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 světelné zdroje a další vysloužilá elektrozařízení
k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny,

zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě,
z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá
jako technický materiál.
Prostřednictvím společnosti EKOLAMP se v roce 2021 recyklovalo 551 tun použitých
světelných zdrojů, téměř 963 tun malých a 2668 tun velkých elektrozařízení. Díky EKOLAMPu se
podařilo opětovně využít přes 90 % materiálů ze všech sebraných elektrozařízení. To je dobrá zpráva
pro životní prostředí naší země.
Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně úsporných
žárovek hází do komunálního odpadu. Do půdy se tak mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si
příroda jen tak neporadí. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete na
www.ekolamp.cz.

9. Tour de Torpédo

10. Den s lesníkem
Po třech letech nedobrovolné (covidové) přestávky uspořádal dne 8. června svazek obcí DSO
Lesy Policka ve spolupráci s Českou lesnickou akademií Trutnov třetí ročník akce Den s lesníkem,
určený pro děti základních škol sdružených obcí. Akce je součástí projektu lesní pedagogiky, kdy se
zábavnou formou pomocí her poskytují informace o lese a 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 veřejnost (v naší situaci děti), seznamuje s lesem – hlavně
s pěstováním lesa v průběhu let jeho přírodního života.
Vlastní akci jsme uspořádali v Městských lesích Police nad Metují v lokalitě Žděřina. Zúčastnilo
se 160 dětí v rozmezí od 1. do 5. ročníku ze základních škol Police nad Metují, Machov, Bukovice a
Suchý Důl. Pro děti jsme připravili lesní trasu, na které bylo sedm stálých výukových stanovišť
s různou tématikou a jedno stanoviště pohyblivé.

Po přivítání se školáci rozdělili do skupin a odebrali se na určená stanoviště, která během dne
postupně střídali. Na prvním stanovišti na děti čekali včelaři, kde jeden ze zážitků všemi smysly byla
vůně dýmáku. Na dalších stanovištích, které vytvořili studenti Lesní akademie Trutnov, se děti
seznámily s ornitologií, se skládankami obrázků ptáků, s pozorovacími dalekohledy a určovaly různé
druhy peří a vajec pěvců. Pokračovaly k obnově lesa, kde je čekala zkouška výsadby stromků a
hledání semenáčků z přirozené obnovy, pěstování lesa, vábení jelenů, výchova lesních porostů,
dendrometrie s měřením stojících stromů. Na stanovišti věnovanému těžbě dřeva je zástupce DSO
Lesy Policka Jirka Beran provedl historií nástrojů na těžbu dřeva, kde si vyzkoušely řezání ruční pilou
a sekání sekerou. Na dalším místě probíhala ukázka přibližování dřeva koněm a traktorem s
vyvážecím vlekem..
Každé výukové stanoviště mělo svůj program a děti se formou poznávání, hádanek a her stávaly
mladými lesníky. Měřily stromy, poznávaly semena, šišky, listy, vychovávaly les, zkoušely sázet
stromky a při myslivosti podle paroží a kůže hádaly, ke kterému zvířeti patří.
Den s lesníkem jsme ukončili pohoštěním dětí a předáním pozornosti jako vzpomínku na den
strávený v lese. Při závěrečném nástupu pak děti na otázku, jak se jim den v lese s programem líbil a
co budou dělat až povyrostou, některé měly jasno - budou lesníky.
Luboš Binar - DSO Lesy Policka

11. Okénko z naší školičky
Konec školní docházky je tu a naši předškoláci se společně s deváťáky již tradičně loučí
se školkou a školou. Nejinak tomu bude i letos. Ve středu 29. června se uskuteční slavnostní vyřazení
absolventů základní školy na úřadě městyse.
V dubnu proběhl zápis do 1. ročníku základní školy. V září přivítáme do školních lavic 11 žáků.
Do mateřské školy bylo podáno celkem 17 žádostí o přijetí. Předpokládaný počet žáků pro příští školní
rok: základní škola - 120 žáků, mateřská škola - 28 žáků. Žákům devátého ročníku blahopřejeme
k úspěšnému přijetí na střední školy.
Letos poprvé se 6 vybraných dětí z machovské družiny zúčastnilo pod vedením Jitky Hrubé
soutěže "Zdravá pětka". Jde o celorepublikový vzdělávací program zaměřený na zdravé stravování.
Děti měly za úkol připravit zdravé slavnostní jídlo a měly jím někoho obdarovat.
Za družinu Machov soutěžily tyto týmy:
"Machovský puntík" – kategorie Základní škola (1. - 2. třída) - Barunka Vlachová, Terezka
Ježková, Natálka Šilpertová
"Kuchtičky" - kategorie Základní školy (3. - 5. třída) - Anička Vlachová, Andrea Dostálová, Nikola
Hofmanová
Děvčata z týmu "Machovský puntík" byla vybrána odbornou porotou a postoupila v soutěži
do celostátního finále, které se uskutečnilo 27. května ve škole vaření Chefparade v Praze. Všechny
soutěžní úkoly byly hodnoceny odbornou porotou, ve které zasedli například paní Ing. Jitka Götzová
z ministerstva zemědělství, pan MUDr. Tláskal ze Společnosti pro výživu, herečka Míša Tomešová
a další. "Machovský puntík" obsadil v celostátním finále 1. místo!!! Blahopřejeme.
Zapsala: Hana Lelková
V pondělí 20. června se vybraní žáci z prvního i druhého stupně zúčastnili již 4. ročníku atletické
olympiády základních škol náchodského okresu. Sportovní klání v lehké atletice zahrnovalo běh
na 60, 600 a 800 m dle kategorií, hod kriketovým míčkem nebo vrh koulí, skok do dálky a do výšky.
Po covidové pomlce se nám podařilo připravit silnou sestavu, obsadit všechny 4 kategorie a tím
také soupeřit s ostatními školami v celkovém součtu bodů. Všichni naši závodníci bojovali statečně.
Jako jednotlivci se nejlépe umístili: Daniel Šplíchal, který zvítězil v běhu na 600 m i ve skoku
do výšky. V obou disciplínách zároveň útočil na rekordy z let před covidem. Výborně skákala do
výšky Klaudie Šplíchalová. Po napínavém souboji skončila druhá. A Dominik Effenberk si doběhl
ve sprintu na 60 m pro 3. místo, stejné umístění mu o pár centimetrů uteklo ve skoku dalekém.
Pro celkové pořadí je ale důležitý každý bodík a každý jeden výkon.

Soutěž se nám velmi vydařila. V kategorii mladších žáků obsadili naši borci nakonec 3. místo!
V celkovém součtu bodů jsme obsadili krásné 4. místo. Domů jsme tedy vezli 4 medaile a pohár,
mimo to dobrý pocit a zážitky umocněné silnou bouřkou, která se prohnala stadionem.
Zapsal: Mgr. Adam Just

Všem přejeme hodně sluníčka, prázdninových zážitků, odpočinku, koupání a v září zase
na shledanou ve školních lavicích! Mějte se hezky!!
Přejí žáci, učitelé a zaměstnanci školy.

Příští číslo vyjde ve 30. týdnu 2022. Uzávěrka příspěvků ke dni 20.7.2022.
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