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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v pondělí 14. března zastupitelstvo na svém druhém letošním zasedání schválilo mimo jiné
rozpočet Městyse Machov pro letošní rok. Práce na jeho sestavení byly docela náročné zejména
z pohledu zajištění dostatečného množství finančních prostředků na splátky úvěru a půjčky na
výstavbu kanalizace po Machovské Lhotě a v dalších částech obce v minulém roce. Další zátěží pro
rozpočet je také nutnost neustále blokovat částku více než 2 mil. Kč, kterou městys stále dluží
zhotoviteli předchozí etapy kanalizace dokončené již v roce 1998. Rozpočet byl nakonec schválen
jako vyrovnaný, přičemž příjmy i výdaje v letošním roce jsou rozpočtovány ve výši 14.332.477,- Kč.
Bohužel již na konci prvního čtvrtletí je zřejmé, že výběr celostátních sdílených daní, zejména DPH,
není takový, jaký ministerstvo financí předpokládalo a oproti rozpočtu nám již nyní chybí přibližně
400 tis. Kč v příjmové části. Ze svých závazků musí městys letos splatit 1,335 mil. Kč. Pokud jde
o nové investice, mělo by dojít k zahájení dvou akcí – modernizaci ČOV v Nízké Srbské a výstavby
parkoviště u odbočky na Řeřišný. Obě akce ale budou zahájeny pouze v případě získání dotačních
prostředků na jejich realizaci. Zároveň je před dokončením projektová dokumentace na doplnění
veřejného osvětlení v obci.
Pokud jde o kulturu, plesová sezona v Machově byla zakončena rekordní návštěvou na plese
hasičů z Nízké Srbské – plesu se zúčastnilo 251 platících a další zájemci museli být odmítnutí kvůli
překročené kapacitě sálu. V hojném počtu byla navštívena i divadelní představení konaná
v Machovské Lhotě, kde dětské představení i následující divadlo pro dospělé shlédlo vždy kolem 85
diváků. Na tradiční Šibřinky v Machově se přišlo pobavit 95 platících, z toho 80 masek. Je dobře, že
kultura je nabízena spoluobčanům ve všech částech obce a dík patří všem, kteří se na organizování
kulturních akcí v Machově podílejí.
Další tradiční kulturní akcí v Machově bude jarní divadelní představení na sále Obecního domu.
Tentokrát bych vás rád všechny pozval na komedii „Habaďůra“, kterou nastudovali ochotníci
z divadelního souboru J.K.Tyl z Meziměstí. Svoje umění předvede soubor v neděli 3. dubna 2016
v 16 hodin. Věřím, že představení bude mít minimálně stejný úspěch, jako měla představení tohoto
souboru v minulých letech. Bližší informace k této kulturní pozvánce naleznete v další části
Machovského zpravodaje.
V měsíci březnu byla také zahájena spolupráce Machova a Police nad Metují v oblasti terénní
pečovatelské služby. Byly uzavřeny první tři smlouvy s machovskými občany a já doufám, že naši
spoluobčané využívající tyto služby budou s nabídkou jednotlivých úkonů i jejich kvalitou spokojeni.
Městys se zavázal na tento druh sociálních služeb finančně přispívat ze svého rozpočtu.
Od začátku letošního roku probíhají dle zadání investora – Královéhradeckého kraje – práce na
zhotovení projektové dokumentace ke stavební akci rekonstrukce krajské komunikace od Mýta přes
Machov až na státní hranici s Polskem. Mnozí z vás si jistě všimli například vrtné soupravy, která na
různých částech Machova prováděla diagnostiku jednak samotné komunikace a hlavně stavu mostních
těles. Dle aktuálních informací by se v případě realizace akce zcela rekonstruovaly na uvedené trase
4 mosty a další 4 by prošly pouze opravou. Projektová dokumentace akce by měla být hotova do
dubna a během května by mělo být známo, zda Královéhradecký kraj obdrží od EU dotační prostředky
na realizaci či nikoliv. V případě kladného výsledku by stavba byla zahájena v roce 2017.
Letošní rok dospěl rychle k přelomu zimy a jara a toto období se mimo jiné vyznačuje úklidem.
Městys Machov opět domluvil mobilní svozy nebezpečného a nadměrného odpadu s firmou Marius
Pedersen – podrobnosti najdete v tomto vydání Zpravodaje. Rovněž tradiční sběr železného šrotu byl
dohodnut s jednotlivými machovskými spolky (hasiči, fotbalisté) na víkend 16. – 17. dubna.
Upozorňuji i na povinnost čištění komínů po topné sezoně a na možnost objednat si tuto službu stejně
jako v minulých letech u pana Meiera (informaci najdete rovněž v tomto Zpravodaji).
Závěrem dnešních informací starosty bych chtěl občanům opakovaně nabídnout možnost zasílání
hlášení místního rozhlasu elektronicky prostřednictvím e-mailu. Stává se často, že formou hlášení
obecního rozhlasu jsou sdělovány důležité informace například o přechodných uzavírkách dodávky
vody či elektřiny a spousta občanů rozhlas neslyší a pak je nepříjemně překvapena. Přitom stačí
nahlásit p. Thérové na úřad městyse mailovou adresu a požádat o aktivaci této služby.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 29. 2. 2016 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.066 obyvatel. V průběhu února – se narodili
4 občánci
se odhlásili
2 občané
se přihlásili
2 občané
zemřeli
2 občané.

Společenská kronika
V únoru a březnu oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
paní Gertrud Kubetschková z Machova 90 let
paní Jiřina Krtičková z Machova
90 let
paní Helena Vobršálová z Machova
85 let
pan Josef Weissar z Machova
85 let
Přejeme všem oslavencům hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
Dne 4. března se uskutečnil v obřadní síni Městysu Machov svatební obřad – do svazku
manželského zde vstoupili pan David Friede a slečna Věra Martincová. Novomanželům přejeme
hodně štěstí, zdraví a lásky na společné cestě životem.

Nabídka kominických služeb
Městys Machov ve spolupráci s kominíkem Jiřím Meierem nabízí občanům čištění (vymetení)
spalinových cest po topné sezoně. V případě zájmu je možné provést i kontrolu spalinových cest dle
platné legislativy. Čištění by mělo být prováděno při sezonním provozu 2x ročně a pří celoročním 3x.
Kominické služby si můžete objednat nejlépe na termín 15. - 17. 4., případně individuálně na jiný
termín, na telefonním čísle 724 926 819.

Sběr železného šrotu v Machově
Oznamujeme všem majitelům nemovitostí v Machově, že ve dnech 16. – 17. dubna proběhne
v obci sběr železného šrotu. V sobotu 16. 4. by měli šrot svážet fotbalisté po Machově a zároveň hasiči
po Nízké Srbské, v neděli 17. 4. pak lhotští hasiči po Lhotě a případné neodvezené zbytky šrotu
po celé obci.

Sběr starého papíru
ZŠ a MŠ Machov oznamuje, že sběr starého papíru se uskuteční v týdnu od 4. dubna do 11.
dubna 2016. Sběr můžete dávat ke vchodu sboru CČSH. Děkujeme

3. Stomatologická pohotovost v dubnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci dubnu 2016 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
2. - 3. 4.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
491 524 334
9. - 10. 4.
MDDr. Houštěk. ZS Machov
602 333 466
16. - 17.4.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
23. - 24.4.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
30. 4. - 1. 5.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381

4. Divadelní představení „Habaďůra“ – 3. 4. 2016
Městys Machov
uvádí komedii autora Michaela Cloonyho
v podání divadelního souboru J. K. Tyl Meziměstí

Habaďůra
Režie: Irena Kozáková
Eric Swan žije v domě se svojí manželkou a jedním podnájemníkem. Bohužel je bez práce a tak
se snaží přilepšit si, kde se jen dá. Jednou zjistí, že štědrý sociální systém má trhliny. Úředníkům
totiž stačí jen hlásit, že v domě žije i spousta dalších nájemníků, kteří jsou velmi nemocní, bez práce
a někteří dokonce právě umřeli. To se poté příspěvky na nájem, léky, jídlo či pohřebné jen sypou.
Ovšem tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až přijde kontrola ze sociálky a chce všechny ty
nemocné nájemníky vidět. Ale Eric je doma sám, jen se svým jedním podnájemníkem. To pak musí
na úředníky sehrát pořádnou HABAĎŮRU...

Představení se uskuteční

v neděli 3. dubna 2016 v 16,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 15. 3. se uskutečnilo druhé letošní veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v roce
2016. Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- návrh rozpočtového výhledu městyse na roky 2017-2019,
- návrh rozpočtu městyse na rok 2016,
- návrh převodu hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Machov do rezervního fondu,
- schválení Zásad pro tvorbu rezervního fondu na obnovu kanalizací,
- schválení Plánu financování obnovy kanalizací na následujících 10 let,
- návrh rozpočtu sociálního fondu úřadu městyse na rok 2016,
- Zpráva o uplatňování územního plánu městyse Machov,

- žádost BKL Machov o součinnost městyse při žádosti o dotaci z MŠMT ČR na opravu skok. můstku,
- žádost p. Rathouské o prominutí části nájemného za restauraci Obecní dům,
- žádost vůči Úřadu práce o zřízení pracovního místa na veřejně prospěšné práce,
- smlouva darovací – Hospic Anežky České Červený Kostelec,
- majetkové záležitosti – odkupy pozemků, směny pozemků, prodeje pozemků, záměr pronájmu
restaurace, záměr propachtování pozemků, nabídky na odkup pozemku ….,
- žádost p. Šebesty ve věci napojení na splaškovou kanalizaci,
- nabídka ERV Jaroměř na zpracování žádosti o dotaci na projekční práce (rekonstrukce ČOV),
- informace k plánované rekonstrukci krajské komunikace po obci,
- nabídka uspořádání koncertu Barocco Sempre Giovane v září 2016,
- informace o auditu městyse za rok 2015 a další.

6. Polická zelňačka

7. Kulturní a sportovní akce
Duben: 31.3.-3.4. – Jeden svět – festival dokumentárních filmů – kino Police n. Met.
2.4. – koncert Yellow Sisters – Kolárovo divadlo Police n.M., 21 hod.
3.4. – Habaďůra – divadlo, Obecní dům Machov v 16 hod., DS Meziměstí
12.4. – Duo Jamaha – Střelnice Broumov od 18 hod.
15.4. – Gruzie – napříč Kavkazem, přednáška P. Svobody, Pellyho domy v 18 hod.

23.4. – Lhotské struhadlo – recesistický běh na lyžích po asfaltu v Machovské
Lhotě u hospody „U Lidmanů“
25.4. – Miloň Čepelka a 6NaChodníku – Pellyho domy Police n.M. v 19 hod.
30.4. – Bike Cup Stolové hory – cyklistický závod, start ve 12 hod. v Machově
30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – pořádá SDH Nízká Srbská od 18 hod.
na hřišti v N. Srbské, hudba, občerstvení

8. Rozpočet městyse Machov na rok 2016
Zastupitelstvo městyse Machov na svém veřejném zasedání dne 14. 3. 2016 schválilo definitivní
podobu rozpočtu na letošní rok. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce městyse a byly do
něho zapracovány i opodstatněné připomínky. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, vychází
z doporučené predikce MF ČR a dále z odhadu České spořitelny a.s., ovšem s poměrně realističtějším
náhledem na výběr sdílených daní, než ve svém výpočtu použily zmíněné instituce. Z toho pak
vychází i struktura výdajů, kdy většina výdajových položek jsou mandatorní výdaje. Limitujícím
faktorem je především splácení úvěru České spořitelně a půjčky SFŽP ČR, dále pak tvorba rezerv na
krizový vývoj v obci a na úhradu dluhu firmě Norex. Základní struktura rozpočtu je následující:
Příjmy :

daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob z podnikání
daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů
daň z příjmu právnických osob za obce
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
celkem daňový příjem

2,430.000,60.000,270.000,273.410,2,550.000,5.114.800,700.000,11.398.800,-

poplatky za komunální odpad
poplatek ze psů
pobytové poplatky
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovacích kapacit
příjmy z loterií
správní poplatky
převody z rozpočtových účtů
příjem z poplatků celkem

610.000,14.000,5.000,2.000,8.000,35.000,20.000,159.395,853.395,-

lesní hospodářství
prodej propagačních materiálů (kalendáře, mapy …)
služby ČOV
pronájmy
EKOKOM – za třídění odpadů
služby správy
příjem z úroků na běžném účtu
příjem z vlastní činnosti celkem

324.700,13.000,740.000,365.000,211.000,20.000,12.000,1.685.700,-

kapitálové příjmy celkem – prodej pozemků
dotace ze státního rozpočtu (přenesená působnost státu)
příjmy městyse celkem pro rok 2016

95.172,300.000,14.332.477,- Kč

Financování :
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2016
Česká spořitelna – splátky úvěru v r. 2016
Půjčka SFŽP ČR – splátky v r. 2016
financování celkem
Výdaje režijní:
lesní hospodářství
ubytování a stravování (restaurace OD)
cestovní ruch
místní komunikace
čistírna odpadních vod
škola /neinvestiční příspěvek/
knihovna
kronika, památky, kultura
rozhlas
sál OD a soc. zázemí
kultura, vítání občánků a jubilea
tělocvična a hřiště
tělovýchova, sportovní akce a zájmová činnost
zdravotnictví
bytové hospodářství
příspěvek Hospic Červený Kostelec
veřejné osvětlení
hřbitovy /hřbitovní zeď, oprava kontejnerů/
technické služby, správa majetku obce, územní rozvoj
odvoz odpadu
vzhled obcí a veřejná zeleň
příspěvek na terénní pečovatelskou službu
hasiči
činnost zastupitelských orgánů
činnost místní správy
/spotřeba energií, provoz budovy, počítačů, kopírek, opravy,
služby techniků, mzdy, dohody, příspěvky DSO Policko, SMS ČR,
poštovné, telefony, cestovné atd./
bankovní poplatky, úroky
převody vlastním fondům
pojištění majetku městyse
daň z příjmu právnických osob za obce
režijní náklady celkem
Výdaje investiční :
ČOV – rekonstrukce
Parkoviště Řeřišný
nákup nemovitostí /pozemky, lesy, budovy/
celkem investiční výdaje
kapitálové rezervy
povinná rezerva na případný krizový stav v obci
rezerva Norex
Rezervy celkem:
Výdaje městyse celkem pro rok 2016

+ 1.334.900,- 1.008.000,- 326.900,0,- Kč

69.330,100.000,50.490,760.000,1.027.940,1.084.500,31.270,43.200,18.000,53.000,71.000,327.000,160.000,43.000,31.000,5.000,270.000,20.000,1.630.760,818.000,95.000,25.000,271.806,926.780,2.362.296,-

522.000,159.395,33.300,273.410,11.282.477,--

200.000,470.000,30.000,700.000,106.603,50.000,2.193.397,2.350.000,14.332.477,- Kč

9. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 9. dubna 2016 (sobota)
Stanoviště:

BĚLÝ
NÍZKÁ SRBSKÁ
MACHOV
MACHOV. LHOTA

u bývalé váhy
u hasič. zbrojnice
pod Hubkovými
proti Lokvencovým
na náměstí
u hasič. zbrojnice

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

Vybírané nebezpečné odpady:











oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
pneumatiky (osobní)
(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 !

10. 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 nebezpečnou 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 95–100 %.
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
městyse Machov mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném místě, které je
umístěno ve skladu nákupního střediska (Machov čp. 13) – vchod z nákladové rampy nebo
v kterémkoliv elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde 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 nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To
představuje 26 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále téměř 60 %
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.

11. Svoz velkoobjemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz velkoobjemných odpadů
Kdy :

v sobotu 23. dubna 2016

Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ................................8,00 – 8,20 hod.
- pod Hubkovými....................................... 8,25 – 8,45 hod.
Machov – proti Lokvencovým ……………………........ 8,50 – 9,10 hod.
- na náměstí ......................................................9,15 – 9,45 hod.
Machovská Lhota – u hasičské zbrojnice ......................... 9,50 – 10,20 hod.
Bělý – u bývalé váhy ......................................................10,50 – 11,20 hod.

Předmět svozu : - velkoobjemný odpad: - nábytek, matrace, linolea,
– koberce, dřevotříska
– kočárky, objemné hračky
– sportovní potřeby (lyže…)
Další podmínky : - pro účastníky obecního systému likvidace odpadů, tj. ty, kteří
řádně platí poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je
svoz bezplatný !!!
- odpad nesmí obsahovat větší kovové součásti !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně,
ponechání odpadu na veřejném prostranství bez osobního dohledu je
nepřípustné a odpad nebude odvezen !!!!!!!!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!
Přineste nám svůj odpad! Chraňte naše životní prostředí!
: 494 629 050 fax:494 629 070

12. Inzerce
Regionální obchodní prodejce pro O2
Pocházíte nebo žijete v Machově, obklopeni přírodou, přátelskými sousedskými tvářemi a
chcete, aby to tak zůstalo? Nebaví Vás dojíždět do vzdáleného města, každé ráno opustit
zelené prostředí a strávit den v městské šedi? Nebo znáte někoho takového právě ze svého
okolí? Ano?
Máme pro Vás perfektní nabídku! Hledáme komunikativního člověka, který se stane místním
primárním kontaktem se světem O2.

Co budete dělat:
• Péče o exkluzivně svěřenou oblast zákazníků - občanů (dle databáze stávajících
zákazníků), sem tam i malé firmy
• Propagace a prodej produktů O2 - internet, O2TV, mobilní internet, volání a další
• Navazování nových obchodních vztahů v regionu
• Běžné instalace (zapojení modemu, O2TV atd.)
Co má a umí ten/ta, koho hledáme:
• Dlouhodobá působnost v regionu, znalost lokality a jejích obyvatel
• Zájem o telekomunikace a moderní technologie (např. práce na tabletu, využívání
aplikací)
• Prodejní zkušenosti
• Komunikativnost a ochota učit se nové věci
• Chuť reprezentovat značku O2
Co za to:
• Práce v blízkosti Vašeho domova
• Spolupráce na HPP přes agenturu práce
• Zajímavé finanční ohodnocení - pomoc v počátku + provizní systém s fixní složkou
• Zaměstnanecké benefity - stravenky, 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké telco benefity
(internet, volání, televize) za zvýhodněné ceny pro Vás a Vaše blízké atd.
• Exkluzivita v regionu, přidělené portfolio klientů a prezentační vybavení (tablet, modem,
STB apod.)
• Propracovaný systém zaškolení a následná podpora ze strany seniorního manažera

Pro zařazení do výběrového řízení mi prosím pošlete svůj životopis a průvodní dopis, ve
kterém vysvětlíte, proč právě vy byste byl/a tím pravým člověkem pro tuto pozici (máte v
obci a okolí spoustu známých, hledáte práci v blízkosti domova?).
Pro více informací mne můžete kontaktovat na daniela.pokova@o2.cz nebo na telefonním
čísle 736 288 239.

Hledá se žena na občasný úklid (cca 1x za 14 dnů) a příležitostnou pomoc v domácnosti pro starší
paní. Odměna dle dohody. Bližší informace na telefonech 724 556 445 nebo 739 772 095.

13. Včelaři vzpomínají
Něco z historie machovských včelařů (pokračování z Machovského zpravodaje 2/2016)
Do roku 1933 se volil pouze předseda, pokladník a jednatel. Členové spolku se scházeli pouze
jednou v roce. Od roku 1933 bylo voleno pouze 5 členů výboru.
Na jaře 1936 byl u některých včelařů z Nízké Srbské zjištěn mor včelího plodu, který asi vznikl
v některém slabším včelstvu. Tímto rokem také začíná řádné placení příspěvku ZÚVS v Praze (20,korun). Změnu iniciovali mladší včelaři, kteří si uvědomovali, že ústředí včelařů v Praze se o členy
stará a jeho činnost přináší užitek.
Na Valné hromadě r. 1937 již byli zvoleni referenti všech oborů (pastevní, chovatelský, včelí
nemoci, zužitkování medu). Tím byl výbor rozšířen a celý spolkový život dostává jiný směr. Byla
zakoupena benzinová žehací lampa na vypalování (desinfekci) úlů, vařák na vosk a později i
medomet. Spolek již vlastnil velký dřevěný lis na rohože, lis na mezistěny a asi tři medomety, které
byly rozděleny do jednotlivých obvodů spolku.
Za okupace byly již uskutečňovány přednášky u nás a hojně navštěvovány členy sousedních
spolků a naopak. Dále byly pořádány různé župní konference. Během války až na několik jednotlivců
včelaři neuzavírali své hrnce a smetaníky s medem, ale prodávali med mezi občany. Jedni levněji,
druzí dráže, jak si svůj výrobek kdo cenil. Zatím se výbor různými cestami všemožně staral, aby
zdůvodnil malé dodávky německým úřadům – od poukazování na špatné počasí až po různá osobní
prohlášení členů potvrzená obecním úřadem. Předepsaná dávka byla tehdy 70 dkg medu ze včelstva.
V průběhu druhé světové války došlo k největšímu rozmachu včelařství. Na Machovsku bylo
v období 1940-1944 hlášeno 400 včelstev. V té době se spolek staral o včelaře také tím, že jim
opatřoval různé včelařské nářadí, cukr na zazimování, kterého byl velký nedostatek apod. V období
1941-1944 byl roční obrat pokladny kolem 25.000,- Kč, rekordní byl v r. 1941 kolem 40.000,- Kč.
V roce 1945 byl důkladně prověřován každý člen výboru a nastávaly velké změny ve vedení
spolku. Tehdejší předseda Josef Vít z Nízké Srbské byl znovu zvolen, protože to vždy se spolkem
i členy, které vedl přes celou světovou válku, myslel dobře a ničím se neprohřešil.
Z této doby pochází krátký výčet historie spolku až do konce druhé světové války, ze kterého je
i úryvek shrnující vše podstatné o tehdejším včelařství.
Zpracoval Jaroslav Novák – předseda MO ČSV Machov.

14. Zprávy z machovské školy
Jaro už klepe na dveře a žáci školy se těší na teplé dny strávené v přírodě. Než však budou moci
vyběhnout ven, čeká je do konce roku ještě pořádný kus práce. Stejně velký kus práce mají už také za sebou.
Školní rok 2015/2016 jsme zahájili 1. září slavnostním přivítáním devíti nových prvňáčků. Dnes jsou
z nich už velmi dobří čtenáři, písaři i matematici. A co toho vědí o světě kolem sebe! Poděkování patří nejen
učitelům, ale rodičům, kteří svým dětem den co den pomáhají. Dobré základy jsou však velmi důležité.
Hned v říjnu navštívila školu Česká školní inspekce. Prošli jsme na výbornou a to nám všem dodalo
chuť do další práce.
Ani v letošním školním roce nezapomínáme obohatit běžnou výuku nadstandardními akcemi, které
žákům učivo nejen zpestří, ale i přiblíží k opravdovému životu. Žáci 1. stupně mají za sebou mnoho projektů
a projektových dnů. Učitelé se při přípravě na takové dny pořádně zapotí. Výsledek za tu dřinu ale stojí. Žáci
2. stupně absolvovali zajímavé exkurze do místních podniků. Mělo by jim to pomoci při výběru budoucího
povolání.
Takovou malou akademií jsou pro nás vystoupení pro veřejnost. Již od října se všichni žáci pečlivě
připravovali na vánoční besídku. Besídka se zdařila a všech 200 diváků odcházelo ze sálu Obecního domu
ve velmi dobré předvánoční náladě. Vánoční prázdniny utekly jako voda a ani letos si žáci sněhu neužili!

Po prázdninách se rychle přiblížilo pololetní vysvědčení. To panuje ve škole vždy značné napětí. Ne všichni
žáci se do školy připravují pravidelně a honička před cílem je značně vyčerpává. Žáci 1. až 6. ročníku převzali
letos poprvé vysvědčení od svých třídních v opatském salonku broumovského kláštera.
V lednu jsme zapsali do školy nové prvňáčky. V září jich do 1. třídy nastoupí osm - jedna Sněhurka
a sedm trpaslíků. Hned po „pololetkách“ čekaly na žáky 2. stupně různé školní i mimoškolní olympiády
a soutěže v rámci okresu Náchod i Královéhradeckého kraje.
Letos už mají žáci za sebou soutěž „Co víš o česko-polském pohraničí“, kde jsme opět pobrali to
nejlepší: „ 1. místo, Jan Nawrat, 2. místo, Magdalena Nawrat, 3. místo, Markéta Jirmannová a 5. místo, Lada
Hlušičková. Okresní kolo olympiády v zeměpisu dopadlo také velmi dobře. Bára Johnová z 6. ročníku byla
šestá, Tereza Sadílková ze 7. ročníku bylo sedmá. V dějepisné olympiádě dosáhl dobrého 9. místa Daniel
Kubeček z 9. ročníku. Na výsledky ze soutěže v anglickém jazyce teprve čekáme. Výborní jsme byli i
v okresním kole dopravní soutěže, kde již několik let obsazujeme vždy 2. místo. Soutěže se zúčastnili Jana
Vovsová, Anna Kubečková, Jan John a Vojta Kyncl. Literární soutěž Zlatá tužka, pořádanou DDM Dvůr
Králové jsme obeslali pracemi žákyň Pavly Prokopové a Lucie Scholzové. Na výsledky také netrpělivě čekáme.
V minulosti jsme i v této soutěži dosáhli na 1. místo. Všem žákům a jejich učitelům děkujeme za výbornou
reprezentaci školy. Po delší odmlce se letos zapojíme do přírodopisné soutěže. Do okresního kola postupují
Magdalena Nawrat a Markéta Jirmannová. Do okresního kola matematické olympiády se probojovaly Carmen
Arribasová a Tereza Sadílková. Zatím držíme palce.
Teď se trochu pochlubíme cizím peřím - velkého úspěchu dosáhli v běhu na lyžích Natálie Plná a Jan
John, kteří reprezentovali Královéhradecký kraj na Zimní olympiádě dětí a mládeže pořádané letos v Ústeckém
kraji. Lukáš Doležal byl druhý v krajském kole v alpském lyžování pořádaném Asociací školních sportovních
klubu ČR. Poděkování v tomto případě patří především rodičům a jejich trenérům.
Ve škole však jsou i žáci, kteří se olympiád a soutěží nezúčastní. Přesto i jim patří poděkování. Jsou
slušní a milí. A to je dnes, v době, kdy všude slyšíte o zlobě a násilí malých a větších školáků, ta největší deviza.
V machovské škole máme opravdu velmi hodné děti a velice si toho vážíme. Děkujeme všem rodičům za jejich
dobrou výchovu.
Letos opouštějí školu žáci, kteří se narodili na začátku nového tisíciletí. V roce 2000/2001 se narodili
a letos si vybírají své budoucí povolání. Co je v budoucnu čeká? První důležitý krok mají za sebou. Patnáctého
března odeslali přihlášky na střední školy a teď se pilně připravují na přijímací zkoušky. Ze šesti se jich šest hlásí
na střední školu s maturitou. Přejeme hodně štěstí.
A co čeká žáky na jaře, až sluníčko opravdu začne hřát? Tak jako každý rok, připomeneme si i letos
28. března narození J. A. Komenského (Den učitelů) projektovým dnem „Škola trochu jinak“. Žáci budou mít
opět možnost vyzkoušet si roli učitele. Na mladší žáky čeká tradiční nocování ve škole s panem Andersenem.
Letos si připomeneme 170. výročí narození Jan Karafiáta a 140 let od napsání knihy Broučci. Až nás tedy
v pátek 1. dubna večer potkáte s lucerničkou v ruce, nelekněte se. Den Země žáci oslaví 22. dubna. Zaměří se
na sběr odpadků, které do přírody nepatří. Na ekologii nezapomeneme také při sběru starého papíru. O
spolupráci požádáme i vás. Sběr starého papíru se letos uskuteční v týdnu od 4. do 11. dubna. Všem, kteří
na nás myslíte, velice děkujeme. Peněz na pomůcky a hračky není nikdy dost.
Ani v tomto školním roce jsme nezapomněli na granty, ze kterých škola získává nemalé finanční
prostředky. Ještě o prázdninách jsme se zapojili hned do dvou grantových výzev, které nám vynesly necelých
700 tisíc korun. Z první výzvy jsme nakoupili 300 knih do školní knihovny, žáci 8 a 9. ročníku prožili týden v
Londýně. Paní učitelka Laslettová absolvovala desetidenní kurz anglického jazyka na Maltě. Z druhé výzvy jsme
nakoupili nářadí do školní dílny a žáci 4. až 9. ročníku prošli počítačovým kurzem anglického jazyka.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem rodičům za výbornou spolupráci. Poděkování patří i úřadu
městyse Machov za finanční a morální podporu. Velký dík si zaslouží všichni machovské školy.
Na závěr nám dovolte pozvat vás s velkým předstihem na besídku ke Dni matek, která se uskuteční
6. května od 16 hodin v sále Obecního domu v Machově. Už teď se pilně připravujme a opět pro Vás máme
velké překvapení.
Helena Martincová
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