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1. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 3. 2015 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.070 obyvatel. V průběhu dubna – zemřeli 2 občané,
- odhlásili se 2 občané.

Uzavření restaurace Obecní dům Machov
Úřad městyse Machov oznamuje široké veřejnosti, že restaurace Obecní dům v Machově bude
uzavřena v období od 1. května do 31. května 2015 z důvodu oprav a malování v souvislosti se
změnou nájemce.

Společenská kronika
V měsíci dubnu slaví svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
paní Jan Smrž z Machovské Lhoty
90 let
paní Jaroslava Hubková z Nízké Srbské 85 let
Přejeme oběma oslavencům hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za projev soustrasti při úmrtí naší maminky a babičky paní
Blanky Zítkové z Machova. Zvláštní poděkování pak patří MUDr. Pavlu Maršíkovi za jeho obětavost
a mimořádný přístup k pacientce po celou dobu léčení a v posledních chvílích života.
Rodina Ducháčova

2. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 13. 4. 2015 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu byly
zejména následující záležitosti:
- informace o průběhu výstavby kanalizace v obci,
- návrh Závěrečného účtu městyse Machov za rok 2014,
- příprava divadelního představení „Kdo je tady ředitel?“,
- organizace vítání občánků,
- informace z jednání Správní rady SDMB,
- aktualizovaný Povodňový plán městyse,
- návrh zhotovení stolního kalendáře Machova s historickými fotografiemi,
- žádost o dotaci na pořízení projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV Machov,
- návrh zhotovení turistického propagačního materiálu „Toulky okolím Machova“,
- návrh na přemístění obecní knihovny a další.

3. Kulturní a sportovní akce
Duben: 30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – pořádá SDH Nízká Srbská od 18 hod.
na hřišti v N. Srbské, hudba, občerstvení
Květen: 30.4. - 3.5. – Výstava květů na zámku Ksiaž u Walbrzychu
3.5. – Soutěž mladých hasičů – hřiště Nízká Srbská v 9,00 hod.
4.5. – Severní stěna Eigeru + Antarktida – cestopisná přednáška, Kolárovo divadlo
Police n. Met. od 19 hod.
8.5. – Struhadlo (recesistický běh na lyžích) a Poslední mazání – BKL Machov

16.5. – Mezinárodní polický vandr – turistický pochod z Police n. Met.
16.5. – Martina Trchová + trio – folkový koncert v Pellyho parku v Polici n.M., 19 h.
23.5. – Polická zelňačka – soutěž ve vaření zelňačky na náměstí v Polici n.M.
30.5. – Den řemesel v klášteře v Polici nad Metují

4. Stomatologická pohotovost v květnu 2015
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci květnu 2015 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:

1.5.
2.5.
3.5.
8.5.
9.5.
10.5.
16.-17.5.
23.-24.5.
30.-31.5.

MUDr. Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
MDDr. Houštěk, ZS Machov
MUDr. Kubec , ZS Police n.M.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov

491 502 425
491 541 654
603 479 084
491 543 844
602 333 466
491 543 398
491 582 381
603 479 084
491 524 334

5. Informace z SDH Nízká Srbská
Stavění máje s pálením čarodějnic
SDH Nízká Srbská Vás srdečně zve dne 30. 4. 2015 od 18 hod. k hasičské zbrojnici v Nízké
Srbské na tradiční stavění máje spojené s pálením čarodějnic. Jako každý rok bude připraven zateplený
stan, občerstvení i nějaké dřevo na tradiční táboráčky na opékání buřtů. Opět zahraje živá hudba.
Přítomné prosíme o pomoc při stavění máje.
V 18:30 hod. od křižovatky na Doly (pod Hubkovými) vyrazí průvod dětí v maskách s lampióny.
Průvod také ponese čarodějnici, kterou posléze upálíme na připravené hranici.

Soutěž „O pohár starosty SDH“
V neděli 3. 5. 2015 od 9 hod. na hřišti v Nízké Srbské proběhne dětská soutěž v požárním sportu.
Přijďte si užít nedělní den a povzbudit naši mládež v soutěžích štafeta dvojic, štafeta 4x60m a požární
útok. Občerstvení zajištěno. Věříme, že se bude na co dívat a že si tento den u nás užijete.

6. Zprávy z machovské školy
Zápis do mateřské školy se uskuteční v úterý 26.5.2015 od 9.30 – do 12. 00 hodin v mateřské škole.
S sebou : rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte a občanské průkazy obou rodičů.
21. dubna jedou žáci 2. stupně do Prahy. Tentokrát je čeká velmi zajímavá exkurze v České televizi.
Vybraní žáci se pečlivě připravují na okresní kolo dopravní soutěže. Mají před sebou nelehký
úkol. Opět musí obhájit loňské druhé místo v okrese. Možná se jim povede zopakovat předloňské
vítězství.

Besídka ZŠ ke Dni matek se uskuteční v pátek 29.5.2015 v sále Obecního domu. Letos si pro vás
žáci připravili divadelní představení a krátké pásmo básní a písní pro maminky. Začátek je v 17.00
hodin, abyste mohli přijít všichni.
Jarní sběr starého papíru. Děkujeme všem, kteří nám sběr ke sboru CČSH dopravili. Vaší pomoci si
velice vážíme. Výtěžek bude věnován na nákup cen pro žáky, kteří se 12. června zúčastní soutěže o
nejlepšího průvodce. Pokud budete mít zájem, i na tuto akci jste srdečně zváni. Soutěžit budou žáci od
9.00 hodin v knihovně ZŠ.
29.dubna se žáci 1. stupně zúčastní Štafetového poháru v Novém Městě nad Metují. Držíme našim
šikovným běžcům palce.
Velká poznávací soutěž rostlin se letos uskuteční 18. května. Podrobnější informace najdete na
stránkách školy.
Školní rok letos končí v úterý 30. června. Se žáky devátého ročníku se rozloučíme v pondělí 29. 6.
v 16.00 hodin v obřadní síni úřadu městyse Machov. Od 15.00 hodin proběhne v obřadní síni také
slavnostní ukončení docházky do mateřské školy.
Helena Martincová

7. Struhadlo 2015 a Poslední mazání BKL

8. Machovský fotbal – nábor mladých fotbalistů
Od začátku dubna trénujeme s dětmi na fotbalovém hřišti dvakrát týdně a to úterky a čtvrtky.
Tréninky jsou zaměřeny vedle rozvoje pohybových aktivit i na získání základních fotbalových
dovedností. V současné sezóně hraje naše starší i mladší přípravka okresní soutěž.
Hledáme další nové fotbalisty ve věku od 5 let. Přijďte mezi nás každé úterý nebo čtvrtek
od 16,30 hodin, těšíme se na hřišti v Machově.

9. BKL Machov – zpráva o činnosti za sezonu 2014-2015
Borský klub lyžařů v této sezoně organizoval několik závodů a akcí v rámci České republiky
a Královéhradeckého kraje a jeho trenéři intenzivně trénovali s našimi nejmenšími.
Z investičních akcí se nám podařilo pokrýt novou umělou hmotou můstek K 13 a K19 metrů. Provedli jsme
několik úprav běžeckých tratí v Dolečku a v polské Ostré Hoře a zakoupili starší sněhový skútr na úpravu tratí
od Závrch po Karlow. Na konci roku 2014 se nám podařilo sehnat peníze a zakoupit sněhové dělo. Celkové
výdaje do sportu v roce 2014 dosáhly skoro 700 tisíc Kč, které se nám podařilo sehnat hlavně díky sponzorům
a grantům. Letos bychom chtěli sehnat peníze na pořízení tlakového čerpadla a dokončit projekt zasněžování
můstků a 300 metrů dlouhé běžecké tratě pod Hůrkou.
Ze sportovních akcí se nám podařilo uspořádat mezinárodní MTB závod horských kol, Struhadlo, Borský
pohár ve skoku a severské kombinaci žactva, mezinárodní závod Borský kros, okresní přebor vesnických TJ
v krosu a běhu na lyžích, krajský pohárový závod v běhu na lyžích a Středeční pohár. Těchto závodů se
zúčastnilo celkem 950 závodníků, převážně z řad mládeže. Pro náš BKL byla tato sezona nejúspěšnější
v novodobé historii. Zde uvádíme přehled výsledků, za které si naši závodníci zaslouží velký dík !
V podzimních krajských krosech první místa vybojovala Laura Bejšovcová a Jan John , který vyhrál
všechny závody. V soutěžích vesnických TJ jsme vyhráli všechny kategorie, kterých jsme se zúčastnili.
V republikových závodech ve skoku a severské kombinaci nás reprezentoval Jan John a Lukáš Doležal a
vybojovali jedno první, jedno druhé a třetí místo. Na Mistrovství ČR v Novém Městě na Moravě skončil
v kombinaci Jenda na 6. a Lukáš na 7. místě.
Zimní sezona opět nezačala pro nás lyžaře příznivě a tak jsme nejprve hledali útočiště ve třicet kilometrů
vzdálené Jamrozowě Polaně v Polsku. Zde mají biatlonový areál se sněhovými děly. Až teprve koncem roku
jsme mohli začít s úpravou běžeckých tratí na Karlowě. Zde se nám podařilo udržovat stopy až do 10. 4. 2015.
Děti zde našly ideální podmínky a odměnily se skvělými výsledky. V nejmladších kategoriích 2007-2009
výborně závodila Veronika Dostálová, Vendula a Bára Šrůtková a Laura Bejšovcová. Ema Ducháčová r. 2006
vyhrála čtyři závody ze šesti a suverénně zvítězila v celkovém hodnocení Poháru. Jenda John r. 2005 vyhrál pět
ze šesti krajských závodů a také suverénně zvítězil v celkovém hodnocení Poháru. V kat. 2005 skončila celkově
Veronika Valterová na 9. - 10. místě. V kat. 2004 byla Natálka Plná na celkovém 4. místě, Simona Taucová na
7. a Vendula Kubečková na 10. místě.
Zde je částečný přehled výsledků našich dětí v zimní sezoně: 10.1. Krajský přebor Vrchlabí - 2. místo Ema
Ducháčová a Jan John 17.1. KPo Špindl - 1. místo Jan John, 2. místo Ema Ducháčová 24.1. KPo Orlický pohár 1. místo Jan John, 2. místo Ema Ducháčová, 14.2. KPo Machov - 1. místo Jan John, 2. místo Veronika
Dostálová, 3. místo Ema Ducháčová a Natálie Plná 15. 2. BUM Duszniky Zdroj - 1. místo Laura Bejšovcová,
Barbora Šrůtková , 2. místo Vendula Šrůtková 21. 2. mezižupní KPo Vrchlabí - 1. místo Laura Bejšovcová
a Ema Ducháčová, 2. místo Vendula Šrůtková a Veronika Dostálová, 3. místo Jan John,
Radost nám dělali i naši muži. Výsledky zimní sezony Davida Šrůtka: 21. 2. Šumavský skatemaraton 2. místo M30 , 28.2. Krkonošská 70 - 2. místo, 7.3. Karlův běh - 2. místo v M30, 15.3. Mistrovství Dolního
Slezska - 2. místo Jilemnická 50 -6. místo, Bedřichovský noční maraton-4.místo (porazil zde Martina Koukala)
Biela stopa - 5. a 7. místo, 18. místo-MČR Hančův memoriál na 50 km Středeční pohár celkově - 1. místo a stal
se i přeborníkem KHK kraje a byl 6. v MČR v dálkových bězích, Mistrovství Česko-Slovenska v dálkových
bězích - 1. místo
Výsledky zimní sezony Michala Ducháče: celorepublikový závod Stopa pro život - celkové 2. místo a 2. místo
v kategorii M40, 11. místo v MČR v dálkových bězích, 5. místo na MČR ve veteránech na 30 km a přeborník
KHK kraje ve veteránech. 10.1. Krajský přebor Vrchlabí - 1. místo, 24.1. KPo Orlický pohár-3. místo 15. 2.
BUM Duszniky Zdroj - 3. místo, 21.3. KPo Deštné - 3. místo
Chtěl bych touto cestou poděkovat jak našim sportovcům, kteří velice úspěšně propagovali nejen náš klub
ale i Machov a také všem dobrovolníkům z řad trenérů, rozhodčích a brigádníků, bez kterých by to nešlo.
Připravujeme pro Vás: v nejbližší době to bude 8. 5.2015 Struhadlo a Poslední mazání a 13. 6. 2015 MTB
maraton Stolové hory.
BKL Machov – Stanislav Jirásek
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