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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
dnešní úvodník mohu s radostí zahájit jednou velice příznivou zprávou. Po více než čtyřletém
úsilí, které započalo začátkem roku 2014 osobní návštěvou starosty městyse Ing. Jiřího Krtičky a
velitele JSDH Machov Jiřího Dostála u ředitele HZS Královéhradeckého kraje brig. gen. Ing.
Františka Mencla a pokračovalo v průběhu času řadou dalších jednání na různých úrovních HZS a
bohatou korespondencí (několikrát opakované žádosti s podrobným zdůvodňováním potřeby vozidla),
se podařilo pro Jednotku SDH Městyse Machov získat speciální požární automobil CAS 24 – lesní
speciál Renault Midlum 240.14 4x4. Tento automobil městys získal bezplatným převodem
z vlastnictví České republiky – Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Jedná se o
vozidlo vyrobené v r. 2006, které je na městys převáděno v hodnotě více než 6 mil. Kč. Do základní
výbavy automobilu patří i speciální lanový elektrický naviják a elektrocentrála. Jednotka
machovských hasičů tak bude moci daleko lépe fungovat při plnění úkolů v rámci jejího zařazení do
kategorie JPO III, zejména při zásazích v lesnatém a značně členitém terénu na našem česko-polském
pomezí.
Získáním hasičského lesního speciálu se podařilo výrazným způsobem modernizovat zastaralou
techniku, konkrétně vozidlo CAS 25 Škoda 706 vyrobené již roku 1978, které po čtyřiceti letech
provozu už doslova přesluhovalo své možnosti a udržet ho v plně provozuschopném stavu stálo
nezměrné úsilí hasičů v Nízké Srbské vzhledem k situaci, kdy řada náhradních dílů již byla
nedosažitelná. Rovněž pro hasičskou mládež v obci bude nová technika jistě povzbuzením pro jejich
zapojení do výcviku a napomůže výchově nové generace dobrovolných hasičů v Machově.

Na úřadu městyse v prvních dvou měsících nového roku jako obvykle probíhaly práce na tvorbě
rozpočtu příjmů a výdajů na letošní rok. Rozpočet by měl být schvalován na veřejném zasedání
zastupitelstva v první polovině měsíce března a stejně jako vloni je navrhován jako schodkový, kdy
výdaje jsou rozpočtovány vyšší než příjmy. Je to umožněno zapojením finančních prostředků
uspořených v minulých letech. Důvodem vyšších rozpočtovaných výdajů jsou zejména plánované
výdaje na větší akce, ať už investiční, nebo z oprav a údržby. Jedná se především o nákup komunální
techniky pro likvidaci bioodpadu (nakladač, kontejnery), rekonstrukci tělocvičny, výstavbu a opravy
místních komunikací (Záduší, zadní do Lhoty, zadní po Bělém …) a přípravu projektu zateplení místní
školy. Na všechny uvedené projekty je zažádáno o poskytnutí dotací, které se však do příjmové části

rozpočtu dostanou až po jejich schválení. Z dalších větších výdajů stojí za zmínku dále nákup nové
stomatologické soupravy pro zubní ordinaci, nákup vybavení do školní jídelny, rekonstrukce
elektrorozvodů na ČOV Machov či nákup radlice na odklízení sněhu na nový traktor městyse. Pokud
jde o financování, jsou do rozpočtu zapracovány splátky úvěrů České spořitelně a.s. Návrh rozpočtu je
v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce úřadu městyse.
Pokud jde o kulturu v obci, pomalu končí plesová sezona, která letos v Machově čítala pouhé tři
plesy. Obecní ples i ples sportovců navštívilo shodně kolem 160 zájemců, u plesu SDH Nízká Srbská
se očekává ještě vyšší návštěva. Úspěch měl i dětský karneval, za jehož pořádání je třeba poděkovat
zejména lhotským hasičům.
Z připravovaných akcí bych chtěl upozornit na koncert Big Bandu ze Žamberka, který vystoupí
na sále Obecního domu v sobotu 18. března na závěr svého několikadenního soustředění v Machovské
Lhotě. Kromě poslechu je možno si na této akci i zatančit, vstupné je dobrovolné. Tradiční jarní
divadelní představení je naplánováno na neděli 15. dubna a představí se nám dobře známý ochotnický
soubor z Meziměstí s komedií „Rodina je základ státu“.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 1. 2018 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.076 obyvatel. V průběhu ledna: - přihlásili se 4 občané,
- zemřel
1 občan.

3. Stomatologická pohotovost v březnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci březnu 2018 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
3. - 4. 3.
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
603 479 084
10. - 11. 3.
MUDr. Blažek, ZS Police n. M.
491 543 844
17. - 18. 3.
MUDr. Neoralová, Teplice n. M.
602 333 460
24. - 25. 3.
MUDr. Kubec, ZS Police n. M.
491 543 398
30. 3.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
31. 3.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 132

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 7. 2. 2018 se uskutečnila pracovní porada starosty se Zastupitelstvem městyse Machov.
Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- informace o přípravě Rozpočtu městyse Machov na rok 2018,
- vyhodnocení obecního plesu,
- příprava divadelního představení na duben,
- problematika GDPR (Ochrana osobních údajů) v podmínkách Úřadu městyse Machov,
- vyhlášení konkursu na ředitele ZŠ a MŠ Machov,
- návrh rozpočtu sociálního fondu úřadu městyse na rok 2018,
- finanční transfer pro Knihovnu Police nad Metují,
- informace o projektu DSO Policko „tvorba strategických dokumentů obcí“,
- projednání žádosti o vyvěšení „Vlajky pro Tibet“,
- projednání aktualizace Rozpočtového výhledu na roky 2018-2020,
- projednání metodiky městyse ve věci nakládání s příjmy z loterií a hazardu,
- majetkové záležitosti (pozemky) a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Březen: 6.3. – Papu Papua – za lidojedy, cestopisná přednáška, Kolárovo divadlo v 18 hod.
9.3. – Commedia Finita – Kolárovo divadlo Police n. Met. od 19 hod.
11.3. – Šibřinky, poř. Nízkosrbský baroni, Obecní dům, 20 hod., kapela JUNO
12.3. – Milada – životopisný film, kino Police n.M. od 19 hod.
18.3. – Big Band Žamberk – koncert (s možností tance) na sále Obecního domu
v Machově v 15 hod.
22.-25.3. – Jeden svět – filmový festival v Polici n. Met.
25.3. – Ples motoristů v Pellyho domech v Polici n.M. od 20 hod.

6. Konkursní řízení na ředitele/ku ZŠ a MŠ Machov
Starosta městyse Machov vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní a
mateřské školy Machov s nástupem od 1. 8. 2018.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
• vzdělání a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
• občanská a morální bezúhonnost,
• dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
• čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce
pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích
s přesností na dny, doložené např. pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů
atd.,
• strukturovaný profesní životopis,
• koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu
činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců)
• souhlas se zpracováním osobních údajů (vzor ke stažení – příloha č. 12
http://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/konkursni-rizeni-vzory/all).
Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 9. března 2018 na adresu:
Městys Machov, 549 63 Machov čp. 119. Obálku označte „KONKURS ZŠ - NEOTVÍRAT“.

7. Šibřinky
Spolek Nízkosrbský Baroni
pořádá v sobotu
10. března 2018 od 20 hodin
na sále Obecního domu v Machově

ŠIBŘINKY
aneb
maškarní merendu
k reji masek hraje PRORADOST
Vstupné 70,- Kč, masky 40,- Kč + malé občerstvení zdarma
Kdo neviděl – neuvěří, kdo viděl – ví, do čeho jde

8. Pozvánka do kina – film Milada
POZVÁNKA
V pondělí, dne 12. 3. 2018, v 19,00 hod. bude v Kolárově divadle Police nad Metují promítán film
režiséra Davida M r n k y

M i l a d a
Zveme vás na projekci filmu, která se mimořádně uskuteční s osobní účastí režiséra filmu.
David Mrnka má k našemu kraji blízký a vřelý vztah. Jeho dědeček Antonín Mrnka, se narodil v Polici nad
Metují. Kořeny jeho rodu však pochází z Machova, kde se narodili jeho prapředci Filip, Josef a Augustin.
Augustin se v roce 1913 přestěhoval s celou rodinou z Machova do Police n. M. - Velké Ledhuje. Přijďte si
s Davidem o filmu a jeho přípravě pobesedovat!
David Mrnka (1978) se narodil v Blešně u Hradce Králové, vystudoval Biskupské gymnázium Bohuslava
Balbína v Hradci Králové. V mládí odešel do Austrálie, kde studoval ekonomii, později filmovou školu a od roku
2002 navštěvoval SAE INSTITUTE AUSTRALIA – špičkový mezinárodní vzdělávací institut v mediál í oblasti,
obor režie/produkce .
V létech 2003/2004 absolvoval kurzy herectví a práce s herci v Actors Center v Sydney. Během studií v roce
2003 začal pracovat pro EXTRA – show o showbyznysu (senior producent pro Asii a Austrálii). V roce 2005 se
přestěhoval do Los Angeles, vedl produkční práce pro EXTRA (do roku 2010), od roku 2006 spolupracuje s
CNN, BBC – pořady Larry King Live, World Report a další. V letech 2013/14 byl producentem v CNN –
International. V současnosti žije v USA.
Film Milada je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha lidí. Zdrojem
pro scénář byly pro Davida Mrnku osobní dopisy a fotografie, ale také paměti Bohuslava Horáka, manžela
Milady, které mu poskytla jejich dcera Jana Kánská, která žije v USA.
Životopisný / Drama / Historický.
Česko, 2017. Délka projekce 130 min
Vstupné: 80 Kč

9. Únorové zpravodajství ze školy
Vážení přátelé, v minulém čísle Machovského zpravodaje jsem vás informovala o tom, že naše
žákyně absolvovaly okresní kolo olympiády v dějepisu. Doufali jsme, že se děvčata umístí na předních
místech. A stalo se! Magdalena Nawrat skončila na 3. místě a Tereza Sadílková na 4. místě. Obě dívky

postupují do krajského kola. Před nimi byli jen studenti gymnázií. Obrovský úspěch! Obrovská radost!
Velký dík žákyním i panu učiteli Nawratovi, který je na soutěž připravil.
Euforie opadla a děvčata se s velkým nasazením vrhla do přípravy do krajského kola.
Mimořádný úspěch jsme zaznamenali i v olympiádě anglického jazyka. Carmen Arribasová Escribano
se umístila na 1. místě! I jí a paní učitelce Laslettové děkujeme za přípravu a skvělou representaci naší
školy. Ani Carmen to nemá lehké. Okamžitě se začíná připravovat na krajské kolo. Osmého února
proběhlo přípravné školní kolo biologické olympiády. Nejlepší žáci školního kola se nyní pod
vedením paní učitelky Lelkové pilně připravují na okresní kolo. Dvacátého února čeká žáky
olympiáda v zeměpisu. Potom ještě chemie a matematika. Všechny tyto soutěže jsou pro nadané žáky
důležitou součástí přípravy na studium na středních školách. Mohou si tak vyzkoušet konkurenční
prostředí a porovnat svoje výsledky s výsledky žáků z jiných škol. Máme nesmírnou radost z toho, že i
v tak malé škole, jako je ta naše, se najde tolik talentovaných dětí, které berou školu opravdu vážně.
Ani ti, co se zrovna nepřipravují na různé olympiády, nezahálejí. Plní svoje školní povinnosti
na vlastní maximum, a tak je to správné. Právě tito žáci uspějí například v oborech, jako je dopravní
výchova, sportovní soutěže, soutěže v dětské tvořivosti a výtvarných soutěžích nebo v obyčejném
zkoušení, v testu či v projektu.
Žáci prvního stupně mají za sebou několik takových úspěšných projektů. Prvňáci například
dokončili zajímavý projekt „Les“. Formou hry poznali stromy a zvěř žijící v našich lesích. Les
výtvarně ztvárnili a pustili se i do poznávání a kreslení stop. Všechny ročníky pokračují v projektu
„Lípy svobody“. Mapujeme lípy v Machově, ve Lhotě, v Nízké Srbské. Chystáme se i do Bělého.
Druháci a čtvrťáci zahájili plavecký výcvik. Všichni žáci školy zhlédli divadelní představení
jednoho herce. Šesťáci navštívili Okresní archiv v Náchodě. Žáci 9. ročníku už odevzdali přihlášky na
střední školy a nyní pokračují v přípravě na přijímací zkoušky.
Za tím vším je práce všech učitelů naší školy. Denně pomáhají s učením nadaným i těm,
kterým to zrovna moc nejde. A to je v mnohém obtížnější, než připravit žáka na olympiádu. Děkuji
proto všem učitelům za jejich nelehkou každodenní obětavou práci. Děkuji jim i za výbornou
spolupráci s rodinami. Jedině tehdy, táhneme-li všichni za jeden provaz, má naše práce smysl.
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili v týdnu od 5. 2. do 9. 2. lyžařského výcviku v Teplicích nad
Metují. Přestože každý den do Teplic nad Metují dojížděli, užili si týden sjezdového lyžování a
snowboardingu jak se patří. Pod vedením učitelů Adama Justa a Davida Plného se naučili nebo
zdokonalili v těchto dvou disciplínách. Pokud budou dobré sněhové podmínky i v Machově, čeká žáky
ještě dvoudenní výcvik na běžkách.
Desátého února se děti z Machova a širokého okolí pobavily na dětském karnevalu, který pro
ně již několik let připravuje SDH Machovská Lhota. Děkujeme všem členům hasičského sboru za
vynikající přípravu a průběh karnevalu. Děkujeme rodičům a sponzorům za drobné dárky do tomboly.
Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Machov se letos uskuteční 9. dubna. Malí předškoláci z naší
mateřské školy se již byli podívat na výuku do 1. třídy. To samé mohou učinit i rodiče dětí. Po
telefonické dohodě mohou navštívit výuku v 1. třídě každé pondělí od 7.15 do 11.00 hodin. Těší nás,
že se do 1. třídy naší školy hlásí i děti z okolních obcí a měst. Podrobnosti k zápisu budou v příštím
týdnu zveřejněny i na stránkách školy.
Pomalu se blíží jaro a družstvo cyklistů se pod vedením pana učitele Plného již pilně
připravuje na dopravní soutěž v Náchodě. Mají před sebou těžký úkol - obhájit loňská první místa
v okrese i v kraji. Ani naši atleti nezahálejí. Pod vedením pana učitele Plného se připravují na okresní
olympiádu, která se uskuteční také v Náchodě.
V rámci výuky dějepisu připravujeme zájezd do Osvětimi a do Krakova. Pokud se zájezd
uskuteční, budeme doplňovat autobus zájemci z řad machovských občanů. Zájemci se mohou
předběžně přihlásit na tel. 491 547 195, pan učitel Nawrat.
V týdnu od 26. února do 2. března čekají žáky jarní prázdniny. Na ty se určitě všichni moc
těší. Přejeme všem dětem krásné počasí, aby si mohly aktivně odpočinout a nabrat síly na další školní
práci.
Mgr. Helena Martincová

10. Big Band Žamberk – sál OD Machov 18. 3.

11. Výběrové řízení – pracovník údržby městyse Machov
Městys Machov se sídlem Machov čp. 119, PSČ 549 63
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

PRACOVNÍK ÚDRŽBÁŘSKÉ ČETY
Kvalifikační předpoklady:
- řidičský průkaz skupiny B + T (traktor),
- oprávnění k práci s motorovou pilou výhodou,
- manuální zručnost a fyzická zdatnost,
- vyučení a praxe v některém z následujících oborů výhodou (zedník, tesař, klempíř, truhlář,
pokrývač, instalatér, elektrikář, zámečník ….).
Pracovní náplň: (v souladu s nařízením vlády č. 399/2017 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve
veřejných službách a správě)
- řízení traktoru s přívěsem, přeprava materiálu,
- zimní údržba komunikací v obci – pluhování, posyp,
- údržba a běžné opravy techniky (pil, sekaček, traktorů …….),
- obsluha hydraulické štípačky dřeva,
- opravy chodníků, komunikací, kanalizace, mostků, budov ……
- ostatní práce spojené s údržbou a opravami movitého i nemovitého majetku městyse,
- úklid veřejných prostranství včetně hřbitovů, sečení křovinořezem a mot. sekačkou,
- práce s motorovou pilou, ruční kácení stromů, odvětvování, vyvětvování vzrostlých stromů
včetně výstupu do korun,
- příprava paliva – pořez, štípání.
Pracovní poměr:
- na dobu neurčitou,
- nástup 1. června 2018,
- zkušební doba 3 měsíce.
Platové podmínky:
- v závislosti na vzdělání a délce praxe,
- v souladu se zák. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Přihlášky a bližší informace:
- přihlášky do výběrového řízení zasílat písemně na adresu úřadu městyse,
- kontaktní osoby – ing. Jiří Krtička – starosta: tel. 604 569 525, ing. Miroslav Kryl – referent:
tel. 605 915 337,
- uzávěrka přihlášek 31. března 2018.

Příští číslo vyjde ve 12. týdnu 2017. Uzávěrka příspěvků ke dni 20.3.2017
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