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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
na přelomu března a dubna bylo dokončeno přezkoumání hospodaření městyse Machov za rok
2015. Přezkoumání provedli pracovníci oddělení kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Nejprve bylo zkontrolováno účetnictví obce, hospodaření s majetkem, dodržování různých zákonů a
vyhlášek. V další části auditu byly přezkoumány procesy vypořádání všech dotací získaných za
uplynulý rok. Může nás těšit, že kontrola hospodaření obce a vedení s tím souvisejících agend dopadla
bez připomínek. Poděkování v tomto směru patří nejen účetní, ale všem zaměstnancům úřadu, kteří
s hospodařením městyse a příslušnými evidencemi přicházejí do styku. Závěrečný výrok
z přezkoumání celoročního hospodaření městyse zní „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Stejným procesem přezkoumání hospodaření prošel i Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka,
který jsem při auditu zastupoval společně s výkonným ředitelem svazku panem Binarem. Ani zde
nebyly zjištěny chyby v prověřovaných evidencích a hospodaření svazku bylo z pohledu dodržování
platné legislativy shledáno bez nedostatků.
Pokud jde o tradiční jarní divadelní představení, zajistil Městys Machov na neděli 3. dubna
komedii Michaela Cloonyho „Habaďůra“ v nastudování divadelního souboru „J.K.Tyl“ Meziměstí.
Ochotníci z Meziměstí pod vedením režisérky Ireny Kozákové předvedli téměř profesionální výkon a
není divu, že se s uvedenou hrou kvalifikovali na celostátní přehlídku amatérských divadelních
souborů do Vysokého nad Jizerou. Návštěvnost tentokrát ovlivnilo krásné jarní počasí, které lákalo
spíše k procházkám a na zahrádky, než do divadla a tak přišlo pouze 77 diváků, kteří se však výborně
bavili a na závěr odměnili divadelníky dlouhotrvajícím potleskem.
V neděli 10. dubna jsme pak v obřadní síni Úřadu městyse Machov přivítali mezi naše
spoluobčany dalších 6 nových občánků – informaci najdete v dnešním zpravodaji.
Bohužel se zastupitelstvu přes veškerou snahu nepodařilo ve stanoveném termínu do konce
března najít nového nájemce obecní restaurace. Značné prostředky byly vloženy do zveřejnění inzerátů
v různých tiskovinách, někteří potencionální nájemci byli osloveni přímo zástupci obce, dosud je
zveřejněna nabídka na vybraných webových stránkách. Úsilí zastupitelstva v tomto směru bude
samozřejmě pokračovat, ale v současné době nám bohužel nepomáhá ani strach některých
provozovatelů z připravované elektronické evidence tržeb. Rovněž situace v okolních obcích, kde také
nabízejí restaurace do pronájmu (Bezděkov, Suchý Důl …), nás nenaplňuje jakýmkoliv optimismem.
Nezbývá než věřit, že se časem situace v obsazení místní restaurace obrátí k lepšímu a najde se někdo,
koho zaujme minimální nájem a třeba i nabízený obecní byt 4+1.
V průběhu dubna byla Úřadem práce v Náchodě kladně vyřízena žádost městyse o dotaci na
zřízení jednoho pracovního místa na veřejně prospěšné práce. Poměrně přísná kritéria úřadu práce pro
zařazení uchazečů do nabídky na obsazení tohoto místa však minimalizují počet možných adeptů a do
konce dubna se ukáže, zda se podaří nějakého vhodného pracovníka najít a přidělené dotační
prostředky tak využít. Moc bychom přitom potřebovali posílit naši technickou četu v situaci, kdy jeden
ze tří zaměstnanců je dlouhodobě nemocný a blíží se období čerpání dovolených.
Závěrem ještě pár slov k připravovaným investičním projektům. Pokud jde o chystaný projekt
parkoviště u Řeřišného, dospěli jsme do fáze pravomocného územního rozhodnutí a nyní nastává fáze
schvalování stavebního povolení. Zároveň se připravuje žádost o přidělení dotace z programu
přeshraniční spolupráce Interreg V-A, která bude během května předána řídícímu orgánu do
Olomouce. Druhý projekt, týkající se rekonstrukce ČOV Machov, je nyní ve fázi podání žádosti o
územní rozhodnutí a i zde se bude připravovat žádost o přidělení dotace z programu Ministerstva
zemědělství ČR.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 3. 2016 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.066 obyvatel. V průběhu dubna se odhlásil 1 občan a přihlásil také 1 občan.

Uzavření restaurace Obecní dům Machov
Úřad městyse Machov oznamuje široké veřejnosti, že restaurace Obecní dům v Machově byla
uzavřena od 4. dubna na neurčitou dobu, neboť se zatím nepodařilo nalézt nového nájemce.

Společenská kronika
V měsíci dubnu oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
pan Josef Leppelt z Bělého
85 let
pan Karel Winter z Nízké Srbské
80 let
Přejeme oběma oslavencům hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
Dne 1. dubna se uskutečnil v obřadní síni Městysu Machov svatební obřad – do svazku
manželského zde vstoupili pan Tomáš Grimm a paní Michaela Lelková. Novomanželům přejeme
hodně štěstí, zdraví a lásky na společné cestě životem.

Vítání občánků
V neděli 10. dubna 2016 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových
občánků. Obřadu se ujala členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová. Společně
s matrikářem panem Ing. Miroslavem Krylem slavnostně přivítali mezi naše spoluobčany
tyto malé občánky:
- Karolínu Justovou z Machova,
- Veroniku Pýchovou z Bělého,
- Václava Bryksí z Nízké Srbské,
- Jitku Ptáčkovou z Machova,
- Marka Picha z Nízké Srbské,
- Jakuba Kubína z Nízké Srbské.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské
školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 18. 4. 2016 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu byly
zejména následující záležitosti:
- informace o průběhu výstavby kanalizace v obci,
- příprava skládky bioodpadu v obci,
- informace z MAS Stolové hory,
- příprava projektu naučné stezky a parkoviště u odbočky na Řeřišný,
- úpravy Povodňového plánu městyse Machov,
- informace o projektu úpravy technologie ČOV Machov,
- informace o terénní pečovatelské službě v Machově,
- kontrola kroniky městyse za 2. pololetí 2015,
- záměr pronájmu lesních pozemků městyse – návrh dodatků smluv,
- žádost Okresního mysliveckého spolku o součinnost při zkouškách adeptů,
- projednání dalšího postupu při řešení provozu restaurace OD,
- informace o postupu projektování rekonstrukce krajské komunikace po obci,
- návrh rozpočtového opatření č. 1/2016,
- informace o schválení dotace Úřadu práce na veřejně prospěšné práce,
- majetkové záležitosti a další.

4. 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
30.4. – Bike Cup Stolové hory – závody horských kol, horský běh a Fit běh pro
rekreační sportovce – náměstí Machov
Květen: 30.4. - 3.5. – Výstava květů na zámku Ksiaž u Walbrzychu
1.5. – Koncert Pavla Šporcla – Dřevník Broumov, 18 hod.
7.5. – Tradiční májová pouť do Vambeřic – pořádá Římskokatolická farnost
7.5. – Ivan Mládek a Banjo Band – Centrum Walzel Meziměstí v 18 hod.
8.5. – Soutěž mladých hasičů – hřiště Nízká Srbská v 9,00 hod.
17.5. – Králova řeč – Východočeské divadlo Pardubice – divadlo Police od 19 hod.
20.5. – Michal David – koncert na hřišti v Hronově od 21 hod.
21.5. – Struhadlo (recesistický běh na lyžích) a Poslední mazání – BKL Machov
21.5. – Mezinárodní polický vandr – turistický pochod z Police n. Met.
21.5. – Koncert Police Symphony Orchestra ve Vambeřicích ve 13 hod.
28.5. – Den řemesel v klášteře v Polici nad Metují

5. Stomatologická pohotovost v květnu 2016
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci květnu 2016 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:

30.4. - 1.5.
7. - 8.5.
14. - 15.5.
21. - 22.5.
28. - 29.5.

MUDr. Kubec, ZS Police n. M.
MUDr. Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují

491 543 398
491 502 425
491 541 654
603 479 084
491 543 844

6. Informace z SDH Nízká Srbská
Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská si dovoluje pozvat širokou veřejnost do Nízké Srbské na
následující akce:

Stavění máje s pálením čarodějnic, které se koná 30.4.2016
Program :
- 18:00 hod. - začne tradiční stavění máje na hřišti u has. zbrojnice. Po upevnění koruny májky,
upevnění hada, usazení a ozdobení věnců dojde k ručnímu postavení a usazení májky.
- 18:30 hod. - sraz dětí i rodičů do průvodu pod Hubkovými (odbočka na Doly, Bělý) - doporučujeme
děti opatřit lampióny a maskami. Odtud průvod po zadních cestách ponese čarodějnici k hasičské
zbrojnici, kde bude čarodějnice umístěna na vrchol hranice a následně upálena. Po příchodu děti ještě
uvidí závěrečné stavění a ukotvování májky.
Jako každý rok je připraven vyhřívaný stan, občerstvení i dřevo na táboráčky na opékání buřtů.
Proto si nezapomeňte přinést buřty a klacky na opékání. Zahraje živá country hudba. Přítomné opět
prosíme o pomoc při tradičním stavění máje.
Věříme, že si tuto noc přijdete k nám užít s celými rodinami.

Soutěž „O pohár starosty SDH“
Dále si Vás dovolujeme pozvat k hasičské zbrojnici v Nízké Srbské v neděli 8. května 2016 od
9:00 hod. na dětskou soutěž v požárním sportu.
Přijďte si užít nedělní den a povzbudit naší mládež, v soutěžích: - štafeta dvojic
- štafeta 4 x 60m
- požární útok
Soutěže se pravidelně účastní okolo 60 družstev mladých hasičů. Občerstvení zajištěno. Věříme,
že se bude na co dívat a že si tento den u nás užijete.
Všechny informace o připravovaných akcích najdete v aktuálním znění na našich internetových
stránkách www.sdhns.estranky.cz.
Připravujeme :
4. 6. 2016 – oslava 135 let SDH Nízká Srbská – dopoledne hasičská soutěž spojená s ukázkami
hasičských útoku různých kategorií a ukázkou hasičské techniky, večer rocková zábava se skupinou
NANOVOR

7. Slevová karta „Broumovskem výhodně“

8. Volné pobíhání psů, pálení odpadu, škody působené motorkáři
S příchodem jara se opět objevují staré známé nešvary – pálení staré trávy a jiného nepořádku, či
znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy. Stále se mezi námi najdou spoluobčané, kteří
nechávají své čtyřnohé přátele venčit samotné a znečišťovat tak veřejná prostranství. Tím
znepříjemňují údržbu všem, kteří se starají o pořádek v obci (a zdaleka nejde jen o zaměstnance obce),
navíc nebezpečně ohrožují děti i dospělé. Znovu důrazně upozorňujeme, že zde platí nařízení
stanovená Občanským zákoníkem i Obecně závaznou vyhláškou městyse Machov, která vlastníku
(držiteli) psa ukládá mimo jiné následující povinnosti (pod hrozbou finančního postihu):
- zajistit, aby pes nepobíhal na veřejném prostranství bez doprovodu;
- zabránit vstupu psa na místa určená pro hry dětí;
- odklízet neprodleně exkrementy způsobené drženým psem na veřejném prostranství.
Rovněž pálení staré trávy a jiného odpadu je zakázáno na celém území CHKO Broumovsko.
Navíc tento způsob likvidace odpadu škodí mnoha živočichům, kteří při pálení odpadu přijdou o život
a obtěžuje kouřem a zápachem ostatní spoluobčany
Dalším nešvarem, který se v obci pravidelně opakuje s příchodem hezkých jarních dnů, jsou jízdy
na čtyřkolkách a terénních motocyklech ve volné přírodě – mimo veřejné komunikace. Motorkáři
navíc často jezdí i po soukromých loukách či v lese a ničí tak cizí majetek a plaší lesní zvěř. Toto
chování je trestně postižitelné, ať už s ohledem na občanský zákoník, či na zákony ochrany přírody.
Žádáme Vás proto, buďte ke svým spoluobčanům i k přírodě ohleduplnější a dodržujte tato
elementární ustanovení obecně závazných předpisů.
Úřad městyse Machov

9. BKL Machov – ohlédnutí za zimní sezonou 2015-2016
Začnu konstatováním skutečnosti, kterou všichni známe – letošní zima byla ještě horší než ta
minulá a tím byla i velice finančně náročná. O to více potěšily vynikající výsledky našich dětí i
dospěláků. Trénovat jsme začali v prosinci na Jamrozowě Polaně, kde se místním biatlonistům
podařilo nastříkat tratě umělým sněhem. Dalším tréninkovým kempem bylo týdenní soustředění na
Černé hoře. Do závodů jsme skočili z další přípravy na Karlowě, kde se ze začátku sice jezdilo více po
trávě než po sněhu, ale stále to bylo lepší než nic nedělat. Většinu zimy jsme zde upravovali stopy my
s naším skútrem. Moc díky Jirkovi Dostálovi, který dokázal vždy včas tratě připravit nejen pro
závodníky, ale i pro širokou veřejnost. První krajský závod naši závodníci absolvovali 9. 1.2016 na
umělém sněhu ve Vrchlabí. Na okraji města vyrostl krásný areál s tratěmi do 4 km, který dotuje město.
Závod zde pořádal trutnovský klub. Zde svoji kategorii vyhráli Ema Ducháčová a Jenda John. Třetí
byla Natálie Plná. Ostatní se umístili v první desítce. Další závod se jel 16. 1.2016 opět na umělém
sněhu ve Vrchlabí. Zde svoji kategorii opět vyhráli Ema Ducháčová a Jenda John. Třetí byla Natálie
Plná. Ostatní se opět umístili v první desítce. Odsud odjížděli Natálka Plná a Jenda John na Olympiádu
dětí a mládeže do Krušných hor. Tak jako je opravdová Olympiáda největším podnikem na světě, tak i
tato dětská je největším závodem dětí a mládeže v Česku. O to více potěšila krásná umístění našich
závodníků. 18. 1. v běhu volnou technikou se umístil Jenda na vynikajícím 5. místě a Natálka byla
dvanáctá. 19. 1. se jelo klasickou technikou a Natálka obsadila 17. místo. Jenda opět zářil a skončil
zase na 5. místě. Jenda má nevýhodu, že zde startuje v kategorii s o rok staršími kluky. Dalším
závodem byl Krajský přebor ve Špindlu. Přeborníky KHK se stali Ema Ducháčová a Jenda John.
Druhá místa vybojovala Verča Dostálová a muž David Šrůtek, třetí byla Natálka Plná a muž veterán
Michal Ducháč. 31. 1. se konal Republikový závod v severské kombinaci v Harrachově, kde se Lukáš
Doležal umístil na vynikajícím druhém místě. 5. a 6. 3. se jel na Horních Mísečkách Český pohár, kde
opět zazářil Jenda John. V prvním závodě byl pátý a další den skončil o pouhé 1,5 sekundy na druhém
místě. Za těmito úspěchy je třeba vidět obětavou práci trenérů i ostatních členů klubu, kteří se zase
starají o údržbu majetku, přípravu tratí atd. Abychom splnili vše, co jsme si na rok 2015 předsevzali,
museli jsme sehnat od sponzorů a z grantů více jak půl miliónu korun. Za tímto číslem se zase skrývají
desítky hodin dobrovolné administrativní práce. Všem, kteří jakýmkoliv způsobem našemu klubu
pomáhají, patří velký dík.

Začátkem dubna byl Královéhradeckým krajem spolu s dalšími čtrnácti dobrovolníky oceněn
Zlatou korunou za svoji celoživotní dobrovolnou činnost ve sportu Stanislav Jirásek starší.
Gratulujeme.

Dále všechny občany upozorňujeme, že Struhladlo 2016 se koná až 21. 5.
2016 ve Lhotě. Prezentace začíná v 17.30 a v 18 hodin startuje první
kategorie. Nový asfalt - nová výzva pro všechny ! Více o Struhadlu a následném
Posledním mazání naleznete koncem dubna na www.bklmachov.eu.
BKL Machov

10. Machovský fotbal – rozpisy zápasů na jarní sezonu
MUŽI:

DATUM / ČAS

SOUPEŘ

KDE

30.4.2016 15:00

TJ Slovan Broumov "B"

Broumov

7.5.2016 17:00

TJ SOKOL V. JESENICE

Jiskra Machov

15.5.2016 17:00

TJ Č. Kostelec "B"

Č. Kostelec

21.5.2016 17:00

TJ Velichovky

Jiskra Machov

28.5.2016 17:00

TJ Sokol Hejtmánkovice

TJ So Hejtmánkovice

4.6.2016 17:00

TJ SOKOL Mezilesí

Jiskra Machov

11.6.2016 17:00

TJ Velké Poříčí "B"

Velké Poříčí

STARŠÍ PŘÍPRAVKY 5 + 1:
13.kolo – 1.5.2016

9:00

HRONOV – MACHOV

PROVODOV – N.MĚSTO

MACHOV – PROVODOV

N.MĚSTO – HRONOV

HRONOV
HRONOV

14.kolo – 5.5.2016
POLICE VOSY – HRONOV

POLICE REAL – MACHOV

HRONOV – POLICE REAL
15.kolo – 15.5.2016

MACHOV

MACHOV – POLICE VOSY

9:00

HRONOV – PROVODOV

MACHOV – N.MĚSTO

PROVODOV – MACHOV

N.MĚSTO – HRONOV

MACHOV

9:00

16.kolo – 22.5.2016
ZÁBRODÍ – HRONOV

V.POŘÍČÍ – MACHOV

HRONOV – V.POŘÍČÍ

MACHOV – ZÁBRODÍ

V.POŘÍČÍ

9:00

17.kolo – 29.5.2016
MACHOV – HRONOV

N.MĚSTO – PROVODOV

HRONOV – PROVODOV

N.MĚSTO – MACHOV

HRONOV

9:00

18.kolo – 5.6.2016
POLICE REAL – POLICE VOSY

MACHOV – HRONOV

HRONOV – POLICE REAL

POLICE VOSY – MACHOV

MACHOV

12.6.2016 – ZÁVĚREČNÝ TURNAJ

POLICE

MLADŠÍ PŘÍPRAVKY 3 + 0
12. kolo 2.5. 17:00
FK Jaroměř - TJ Sokol
Zábrodí
TJ Sokol Zábrodí - SOKOL V. JESENICE SOKOL V. JESENICE - Jiskra VEBA Machov
13. kolo 10.5. 17:00
MFK N.Město n.M. - Jiskra VEBA Machov Jiskra VEBA Machov - Sokol Provodov
Sokol Provodov - TJ Sokol Zábrodí
TJ Sokol Zábrodí - MFK N.Město n.M.
14. kolo 17.5. 17:00
Jiskra VEBA Machov - TJ Č. Kostelec "A" TJ Č. Kostelec "A" - TJ Sokol Zábrodí
TJ Sokol Zábrodí - TJ Č. Kostelec "B"
TJ Č. Kostelec "B" - Jiskra VEBA Machov
15. kolo 24.5. 17:00
Jiskra VEBA Machov - TJ Sokol Zábrodí
TJ Sokol Zábrodí - Jiskra VEBA Machov
16. kolo 31.5. 17:00
Jiskra VEBA Machov - TJ Velké Poříčí TJ Velké Poříčí - Sršni - TJ Sokol
Sršni
Zábrodí
TJ Sokol Zábrodí - TJ Velké Poříčí - Vosy TJ Velké Poříčí - Vosy - Jiskra VEBA Machov
Jiskra VEBA Machov - FK Jaroměř

Příští číslo vyjde ve 22. týdnu 2014. Uzávěrka příspěvků ke dni 22.5.2014
Machovský zpravodaj – vydává Městys Machov, tel. 491 547 121, e-mail ou.machov@worldonline.cz, č.ú. 1183009319/0800
Evid.č. MK ČR E 13449. Vychází nepravidelně v nákladu 510 výtisků. www stránky městyse – www.machov-obec.cz
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