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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v pondělí 3. listopadu se v obřadní síni Úřadu městyse Machov uskutečnilo ustavující zasedání
zastupitelstva městyse zvoleného v komunálních volbách 10. - 11. října tohoto roku. Na něm bylo
zvoleno nové vedení městyse na další čtyři roky. Zastupitelé nejprve složili slib a poté následovaly
všechny povinné procedury spojené s volbou všech orgánů městyse. Volby do jednotlivých funkcí
a orgánů dopadly následovně:
- starostou byl zvolen ing. Jiří Krtička,
- místostarostou byl zvolen pan Ivo Šulc,
- předsedou finančního výboru byl zvolen ing. Stanislav Jirásek,
- předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Oldřich Rücker,
- předsedou stavební komise byl zvolen ing. Tomáš Notek,
- předsedkyní komise pro občanské záležitosti byla zvolena Mgr. Dagmar Šolínová.
Bez ohledu na volební období ale pokračovala v říjnu i v listopadu různá jednání a řešila se řada
neodkladných záležitostí v obci. Za zmínku určitě stojí následující:
- začátkem listopadu jsme získali z dotačních programů Královéhradeckého kraje neinvestiční
dotaci na vybavení zásahové jednotky hasičů ve výši 21.000,- Kč. Tato částka musí být
vyčerpána do konce letošního roku;
- v pondělí 27. října mne přijal na moji žádost náměstek Státního fondu živ. prostředí p. Kubica.
Při téměř hodinovém jednání jsem se snažil vysvětlit naši situaci při výstavbě kanalizace a
dohodnout individuální podmínky převodu nevyčerpaných finančních prostředků,
alokovaných na letošní rok, do financování roku 2015. Bylo mi přislíbeno, při splnění
stanovených podmínek a kritérií, další individuální posouzení v průběhu prosince a následně i
příslušná změna finančně platebního kalendáře této investiční akce;
- dne 9. listopadu se v Obecním domě mělo uskutečnit divadelní představení českoskalických
ochotníků z divadelního souboru Maska s názvem „A je to v p …...“. Bohužel těsně před
představením byl hospitalizován představitel hlavní role a divadlo muselo být v tomto
termínu zrušeno. Náhradní termín divadelní představení byl dohodnut na neděli 7. prosince.
V souvislosti s tím bych chtěl upozornit, že na jaro připravujeme další divadelní představení,
tentokrát divadelníků z Police s jejich novou komedií „Kdo je tady ředitel ?“.
- dne 10. listopadu proběhl na úřadu městyse dílčí audit hospodaření za rok 2014. Kontrolu
provedly auditorky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a s radostí můžu konstatovat, že
nám zatím nebyly zjištěny žádné zásadnější nedostatky. Úplný audit za rok 2014 bude
dokončen v březnu příštího roku;
- ve čtvrtek 13. listopadu jsme se společně s novým zastupitelem Ing. Jiráskem zúčastnili
jednání Dobrovolného svazku obcí Policko. Na programu jednání byly zejména otázky dalšího
směřování DSO i jednotlivých obcí z pohledu destinačního managementu. Neustále se zvažuje
účast buď v rámci DM Broumovsko, nebo v rámci DM Kladské pomezí. Z dalších věcí stojí
za zmínku příslib zřízení autobusové zastávky u zdravotního střediska v Polici nad Metují, což
požadují i někteří z machovských občanů;
- v průběhu listopadu odstartovalo konání výročních členských schůzí jednotlivých spolků
v Machově. Jako první hodnotili letošní rok dobrovolní hasiči v Bělém, jejichž jednání
v sobotu 15. listopadu jsem se za městys Machov zúčastnil;
- v pátek 21. listopadu městys Machov ve spolupráci s Dobrovolným sdružením přátel hudby
a restaurací Obecní dům Machov uspořádal třetí ročník Cecilského posezení, jež vzniklo
z původně privátní akce hudebníků na zakončení roku. Zatančit si a poslechnout hudbu mnoha
žánrů si tentokrát přišlo 120 platících všech věkových kategorií. Navštívenost akce tedy byla
o dost menší než loni, kvalita hudební produkce se však opět zvýšila, což ocenili jak
posluchači, tak i tanečníci. Výborný výkon podal hostující zpěvák Jiří Škvára, známý
především z vystupování na televizní stanici TV Šlágr. Pozadu nezůstali ani ostatní zpěváci
a především všechna tři hudební tělesa, která se na pódiu pravidelně střídala. Velké
poděkování patří hlavnímu organizátorovi akce panu Jaroslavu Šrůtkovi z Nízké Srbské;

-

dne 24. listopadu se v Divadelním klubu v Polici nad Metují uskutečnilo slavnostní předávání
Janského medailí dárcům krve. Mezi vyznamenanými bylo tentokrát i pět občanů Machova.
Zlatou medaili obdržel pan Josef Kratochvíl, stříbrnou medaili pan Vladimír Scholz a
bronzovou medaili paní Jitka Pejskarová, ing. Jana Týfová a pan Lubomír Pagač.
Vyznamenaným byly předány malé dárky i za městys Machov;

Pokud jde o probíhající investiční akce, situace je následující:
- stavební opravy hřbitovní zdi ze strany dodavatelské firmy jsou dokončeny. Proběhlo
spárování cihlové vyzdívky, terénní úpravy vnitřního prostoru hřbitova a osazení
pískovcových stříšek na vršek zdi. Chybějící stříšky musely být vyrobeny v Teplicích n. Met.
Pokud jde o úpravy vnějšího terénu, budou probíhat ještě na jaře příštího roku. Dojde
k navezení výkopové zeminy a ornice k vnější zdi a navýšení terénu tak, aby zeď do budoucna
vydržela tlak zevnitř. Bohužel bylo nutno pokácet i zbylé jeřáby, neboť navýšením terénu by
kmeny stromů byly zahrnuty hlínou a stromy by stejně uhynuly. Po dokončení terénních úprav
dojde k výsadbě nových stromů. Poděkování patří Královéhradeckému kraji, z jehož
dotačního Programu obnovy venkova jsme získali dotaci na rekonstrukci hřbitovní zdi;
- docela dobře pokračuje i budování kanalizace v různých částech obce, i když občas dochází
k některým nečekaným zádrhelům a musí se řešit nečekané situace. Namátkou bych zmínil
porušení plynového potrubí v Machovské Lhotě, nebo problémy s uzavíráním vodovodního
potrubí. Zde se nepodařilo uzavřít jen požadovaný úsek vodovodu a tak muselo nečekaně dojít
k odstavení dodávky vody pro celou Lhotu. Bohužel se k tomu přidaly i poruchy historických
ventilů na vodovodním řadu. Myslím, že je dobře, že v tomto úseku probíhá zároveň se
stavbou kanalizace i rekonstrukce vodovodních rozvodů a předcházíme tak téměř jistým
problémům v budoucnu.
Do konce listopadu by měla být zcela dokončena stoka C po zadní cestě od Prouzových až
k Bolkovým v Nízké Srbské. Dále by měla být hotova (zatím bez domovních přípojek) stoka
J 5 v Machovské Lhotě od mostu u Hubkových kolem zvoničky až po chalupu Šamanových.
Stabilně probíhají práce na hlavní stoce J směrem ke Lhotě, momentálně v okolí Königova
mlýna. Pokud počasí bude přát, zahájí se ještě letos budování stoky G po zadní cestě od
fotbalového hřiště. Na začátek prosince jsou dále naplánovány protlaky potrubí pod potokem
v různých částech obce a budování čerpacích stanic na stokách, které budou do stávající
kanalizace napojeny tlakově (kvůli podchodům potoka apod.).
Závěrem bych chtěl všechny upozornit na kulturní akce, které pro vás organizuje městys Machov.
Jednak je to tradiční „Štědrovečerní vytrubování“, které se opět uskuteční na Štědrý den v 15 hodin
před úřadem městyse, nebo na sále Obecního domu (dle počasí). Bližší informace přineseme v příštím
zpravodaji. Dále se přiblížil začátek nové plesové sezony. I tentokrát bude sezona zahájena Obecním
plesem, již sedmým v pořadí, který organizuje zastupitelstvo a úřad městyse. Tak jako minulý rok se
můžete těšit na dvě osvědčené kapely – BTK z Bezděkova a Relax Band z Hronova. Obě jsou jistě
zárukou dobré muziky jak k tanci, tak i k poslechu. Vše vypukne v pátek 9. ledna 2015 a věřím, že si
na náš ples najdou cestu zástupci všech generací a budou odcházet spokojeni tak jako z minulého
obecního plesu. Hlavní cenou v tombole bude již tradičně vyhlídkový let z letiště ve Velkém Poříčí.

2. Informace úřadu městyse.
Stolní kalendáře 2015
Dobrovolný svazek obcí Policko vydal pro příští rok 2015 stolní kalendář s historickými
fotografiemi ze všech osmi obcí DSO Policko, tedy i z Machova. Kalendář je možno zakoupit
na Úřadu městyse Machov v úředních hodinách za cenu 110,- Kč. Dále jsou k dispozici v omezeném
množství i nástěnné kalendáře za 140,- Kč.

Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 10. 2014 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.063 obyvatel. V průběhu října se odhlásil jeden občan.

Společenská kronika
V měsíci listopadu 2014 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Božena
Volavková – dožila se 90 let. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
života.

3. Stomatologická pohotovost v prosinci 2014
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci prosinci 2014 – vždy v době od
9,00 do 11,00 hod.:
6. - 7. 12.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 398
13. – 14.12.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
20. - 21. 12.
MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 132
24. 12.
MDDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466
25. 12.
MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police nad Met.
602 304 594
26. 12.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844
27. – 28. 12.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
491 524 334
1. 1. 2015
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381

4. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 1.12. – Adventní koncert ZUŠ, Kolárovo divadlo Police od 18 hod.
5.-7.12. – Zimní táboření na Hvězdě
6.12. – Mikulášský trh – sál Pellyho domů Police, 9 – 13 hod.
7.12. – „A je to v p ……“ – divadlo, Obecní dům Machov, 16 hod.
17.12 – Vánoční koncert orchestru V. Hybše a hostů, divadlo Police, 19 hod.
24.12. – Štědrovečerní vytrubování – Machov, náměstí, 15 hod.
31.12. – Silvestrovskej vejšlap k Čertově skále, KPT Police n. Met.

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 3. 11. 2014 se konalo ustavující zasedání nového Zastupitelstva městyse Machov.
Na programu byly zejména následující body:
- volba starosty a místostarosty městyse,
- zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva,
- rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva,
- stanovení komisí, volba předsedů a členů komisí,
- Jednací řád zastupitelstva městyse,
- rozpočtové opatření č. 4/2014,
- majetkové záležitosti,
- dodatek č. 2 Smlouvy o dílo s firmou POHL cz, a.s. Roztoky,
- plán provedení inventarizace majetku městyse k 31. 12. 2014,
- informace o průběhu výstavby kanalizace,
- výroční zpráva ZŠ a MŠ Machov a další.

Dne 24. 11. se konala první pracovní porada zastupitelů se starostou po komunálních volbách. Na
programu byla následující témata:
- návrh Rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 2015,
- příprava 7. plesu městyse Machov,
- určení zástupců městyse do Kontrolní komise DSO Lesy Policka a do Školské rady
- návrh Obecné závazné vyhlášky městyse č. 1/2014 (poplatek za likvidaci odpadů)
- návrh aktualizovaného Plánu činnosti orgánů obci při mimořádných událostech,
- návrh rozpočtového opatření č. 5/2014,
- nominace zástupců městyse do orgánů MAS Stolové hory,
- informace o dílčím Přezkoumání hospodaření městyse Machov za rok 2014,
- informace z jednání v rámci DSO Policko, z jednání s ředitelkou ZŠ a MŠ Machov,
- žádost o veřejnou finanční podporu – Český svaz včelařů, ZO Machov,
- projednání majetkových záležitostí a další.

6. Mikulášská merenda
Spolek Nízkosrbských Baronů si dovoluje pozvat širokou veřejnost na

MIKULÁŠSKOU MERENDU
která se koná v sobotu 29.11.2014 od 20 hod. v hospodě "U Božky" v Nízké Srbské
Těšit se můžete na kapelu Domamazec, navštíví nás Mikuláš s družinou, na sále nekuřácké prostředí.
Za vstup do sálu zaplatíte 50,- Kč, lokál restaurace bez poplatku. Rezervace se předem nepřijímají, přijďte
včas a místo určitě bude, kapacita lokálu restaurace se sálem cca 130 míst.

7. Aktuální informace k ochraně dřevin rostoucích mimo les
Jelikož v posledním roce došlo již podruhé k úpravě předpisů o ochraně a povolování kácení
dřevin, chtěli bychom Vás informovat jaký je aktuální stav.
Problematiku řeší zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška č.
395/1992 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění.
V §7, 8 zákona je stanoveno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením a péče o
dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků a ke kácení dřevin je
nezbytné povolení orgánu ochrany přírody a toto povolení lze vydat ze závažných důvodů po
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Orgán ochrany přírody může uložit žadateli
přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin současně
se stanovením zajištění péče o tyto dřeviny po nezbytně nutnou dobu.
Vyhláška řeší v §2 pojem „nedovolené zásahy do dřevin“, které jsou v rozporu s požadavky na
jejich ochranu a jimi se rozumí zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí
podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či
následně způsobí jejich odumření. Pro informaci – společenskými funkcemi dřevin jsou takové, které
ovlivňují životní prostředí, např. snižování prašnosti, tlumení hluku, zlepšování mikroklimatu, estetika
apod. Takže i nešetrné ořezání větví, může být klasifikováno jako nedovolený zásah do dřeviny.
Povolení ke kácení není potřeba v následujících případech (dle §3 vyhlášky) :
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí;
b) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin;

c) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí
jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha – zeleň.
Toto však neplatí pro stromořadí (stromořadí je souvislá řada nejméně 10 stromů) a pro významné
krajinné prvky (les, niva vodního toku…).
Takže pozor, to je změna oproti předchozí novele vyhlášky, v zahradách v zastavěném území lze kácet
bez povolení pouze ovocné dřeviny (např. broskvoň, jabloň, kdouloň, lísku, meruňku, ořešák,
třešeň…)!!!
Žádost o povolení ke kácení (dle §4 vyhlášky).
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník příslušného pozemku, nebo
jeho uživatel se souhlasem vlastníka a tato žádost musí obsahovat :
a) jméno, adresu (sídlo) žadatele;
b) označení příslušného pozemku (číslo parcely vč. katastrálního území) na kterém se dřeviny nachází;
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny (druh, počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí,
u zapojených porostů výměru kácené plochy);
d) popis umístění dřevin (situační zákres);
e) zdůvodnění žádosti;
f) doložení vlastnického práva nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je
ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka (všech spoluvlastníků) pozemku
s kácením.
Období, ve kterém se kácení zpravidla provádí.
Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, což je doba přirozeného útlumu
fyziologických a ekologických funkcí dřevin.
Příslušným orgánem ochrany přírody pro povolování kácení stromů na území městyse Machov je
až na některé výjimky Úřad městyse Machov.
Jak tedy postupovat, chcete-li pokácet strom?
1. Zvažte, zdali je pokácení nutné a zda pro něj máte závažný důvod.
2. Pokud ano, změřte jeho obvod ve výšce 80 cm nad zemí. Jeli obvod vetší jak 80 cm, je nutné
povolení .
3. Nejste-li vlastníkem pozemku, zajistěte si písemný souhlas vlastníka (všech spoluvlastníků)
pozemku.
4. Na úřadu městyse si vyzvedněte tiskopis žádosti a tento řádně ve všech oddílech vyplňte a doručte
zpět na úřad.
5. Žádost bude na úřadu posouzena a Vám bude doručeno správní rozhodnutí.
Za úřad městyse Machov – Ing.M.Kryl

8. Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby
nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují
ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na
skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však
„wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty
ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně
elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je
k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného
odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.

Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného
dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu
dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika.
Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické
formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných
malých sběrných nádob, kterých EKOLAMP rozmístil již více než 1700 a každý rok přibývají další.
Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a řadě firem. Více informací o rozmístění sběrných
nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.
Sběrné místo má městys Machov zřízeno 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. Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak
živnostníkům podnikajícím v katastru obce, kteří mají s městysem uzavřenou řádnou smlouvu o
nakládání s komunálním odpadem.

9. Informace ze ZŠ a MŠ Machov
Měsíc listopad je pro většinu lidí ten nejméně příjemný. Chladno a dlouhé sychravé večery
nikomu na náladě nepřidají. Ani žáci tento měsíc s příliš velkým nadšením nevítají. Čeká je totiž
první čtvrtletní hodnocení.
Teprve konec měsíce s sebou přinese úlevu a radost. Přichází advent a děti se těší na
Vánoce. Žáci se připravují na vánoční besídku a těší se na setkání se svými nejbližšími. Letos Vás
zveme na machovské náměstí ve středu 17. prosince na netradiční "Vánoční zpívání na školních
schodech". Od 16 hodin se machovské náměstí rozezní zpěvem koled a vánočních písní v podání
žáků školy. Poslední předvánoční den čeká na žáky tradiční vánoční šplh a vánoční laťka. Tuto
tradici zavedl ve škole pan učitel Ivan Pruš před více než 30 lety. Žáci 1. stupně budou soutěžit ve
šplhu a ti starší se pokusí překonat loňské rekordy ve skoku vysokém. I na tuto akci jste srdečně zváni.
V pátek 19. prosince zakončí žáci výuku v roce 2014 třídními vánočními besídkami Pak už je
čekají Vánoce, dárky, radost a dlouhé vánoční prázdniny. Přejeme Vám všem z naší krásné machovské
školy hodně štěstí a pevné zdraví v roce 2015.
Žáci a učitelé ZŠ Machov
Upozornění pro rodiče budoucích prvňáčků
Zápis do 1. ročníku ZŠ Machov se uskuteční 20.ledna 2015 od 14 hodin. Podrobnosti najdete
na www.skolamachov.cz. Rodičům, kteří mají zájem vidět výuku v 1. ročníku, doporučuji návštěvu
ještě v měsíci prosinci. V lednu mě čeká operace oka.
Mgr. Helena Martincová

10. Archeologický nález na Machovsku
V jednom z těch krásných podzimních dní, co se budí do slunce z rána plného mlhy a drobného
deště, ve dni kdy opravdu až jedenáctá rozhodne, jaký vlastně bude, jsem měla tu čest převzít krásnou
bronzovou sekerku. Klasicky čistý tvar, lehce prohnutá, s jiným systémem nasazování násady, než
užíváme dnes. V odborném archeologickém názvosloví se jedná o sekerku se středovými laloky, velmi
typický tvar pro střední dobu bronzovou. Sekerku našel fanda do místní historie pan Petr Zima a tak
jak je to správné jí odevzdal do muzea.

Tímto často příběh končí a zbývá jen popsat, jakým způsobem byla sekerka uchycená na topůrko,
čistotu a eleganci jejích tvarů, případně to, že její povrch je pokryt krásnou ušlechtilou zelenou
patinou. A že vrypy a drápance, kterými je patina poškozena, svědčí o pobytu sekerky v zemědělsky
obhospodařované půdě.
Naštěstí nálezce vzhledem ke svému zájmu o historii věděl dobře, co je důležité a jeho nález je
přesně lokalizovaný. Jsem z jiného regionu a puntík do mapy sice stačí do muzejní evidence, ale pro
pochopení místa nálezu jako takového se na něj ráda nechám odvést. Jak už to tak bývá, zatím nelze
zveřejnit, kde přesně byla sekera nalezena, snad jen že na náhorní planině nedaleko Police.
Poloha je to velice zajímavá, rozhodně nepatří do jádra běžně zemědělsky obdělávané krajiny a
musíme hledat důvod, proč se ocitla v poměrně odlehlém místě. Z tohoto časového období se nám
nálezy z podobně umístěných lokalit postupně množí. Musíme tedy uvažovat o důvodu, proč se ocitají
mimo běžně zasídlený region. Taková sekerka byla drahou záležitostí a rozhodně se nezahazovala,
pokud byla poškozená - vždy byla buď opravena, nebo využita jako druhotná surovina. Může se tedy
jednat buď o obětinu, i když v takových případech spíše předpokládáme, že bylo ukládáno více věcí
najednou, nebo o ztrátu. Odlehlejší pozemky mohly být využívány jako pastviny, možná si zde
tehdejší lidé opatřovali kvalitní dřevo…….do mozaiky poznání dávných časů byl vložen další
kamínek, archeologie je trpělivá věda. A díky spolupráci s amatéry se jí otevírají další možnosti.
PhDr. Martina Beková, Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou

11. Divadelní představení „A je to v p…….“ – 7. 12. 2014
Městys Machov
uvádí komedii autorů Raye a Michaela Clooneyových
v podání divadelního souboru MASKA
při TJ Sokol Česká Skalice

A je to v p...... !
Režie: Pavla Knápková
Mladí manželé Tomáš a Linda usilují o adopci dítěte. A vše je na té nejlepší cestě –
na poslední kontrolu sociální pracovnice se přece perfektně připravili! Její návštěva ovšem
nemůže mít hladký průběh, jaký by si přáli, když se v jejich domě náhle objeví Tomášovi
nekonformní bratři David a Hugo. Jejich „geniální nápady“ připraví mnohonásobné
komplikace a nečekané množství prekérních situací. Dokáže si Tomáš v tuto nevhodnou
chvíli s nimi poradit? Roztočí se velmi napínavý kolotoč skrývání, nedorozumění a dokonce
i akcí za hranicí zákona!

Představení se uskuteční

v neděli 7. prosince 2014 v 16,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč
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