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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
sváteční náladu a novoroční oslavy rychle vystřídaly každodenní starosti. Pro úřad městyse
i pro členy zastupitelstva začal rok jako obvykle pořádáním Machovského obecního plesu. Konal se
podvanácté v řadě v sobotu 11. ledna. Tentokrát se těšil ještě většímu zájmu než v minulých letech
a zúčastnilo se ho 149 příznivců tance a dobré muziky. O hudební produkci se postarala skupina
Reflex z Hronova pod vedením kapelníka pana Lokvence a chvála se nesla zejména na výkon obou
zpěvaček. Velice hezké ukázky předtančení připravili pro účastníky plesu členové Tanečního klubu
Akcent z Dobrušky, kteří zde vystupovali již potřetí. Tentokrát zvolili v první ukázce směs
standartních tanců a druhá ukázka ve stylu české polky byla nacvičena k výročí 100 let české státnosti.
V tombole se letos sešlo 236 většinou hodnotných cen, o které se podělili ti, kteří si zakoupili losy
v hodnotě 5,- Kč.. Obecní restauraci (momentálně uzavřenou pro běžný provoz) obsluhovali
provozovatelé restaurace Sokolovna z Police nad Metují a všichni, kteří si přišli během večera na
večeři, byli spokojeni s dobrým jídlem. Zájemci o večeři si mohli vybrat z nabídky šesti druhů jídel a
této možnosti využilo 92 účastníků plesu. Ples se dle hodnocení většiny účastníků mimořádně vydařil
a poslední návštěvníci se rozcházeli domů kolem půl třetí ráno.
Po dlouhých 36 letech ukončil 31. 12. 2019 svoji činnost v prodejně potravin v nákupním
středisku v Machově nájemce pan Petr Rýgl. Myslím, že se sluší panu Rýglovi i touto formou
poděkovat za dlouholetou službu občanům Machova a nyní nezbývá než věřit, že provoz prodejny
bude stejně kvalitní, jako dosud. Druhého ledna proběhla v prodejně předávací inventura na nového
nájemce – pana Tučka, který dosud provozoval druhou část nákupního střediska – prodejnu
průmyslového zboží. Nyní má tedy nákupní středisko jediného nájemce.
V současné době začínáme pracovat na podobě rozpočtu městyse pro letošní rok 2020. Zatím
se tvoří základní obrysy rozpočtu a teprve v průběhu rozpočtových prací bude zřejmé, jaký objem
finančních prostředků bude možné vyčlenit na další investiční akce v obci. V plánu máme již dříve
avizovanou rekonstrukci katolického hřbitova, do rozpočtu se určitě dostanou výdaje na generální
opravu mostu u Strakových v Nízké Srbské, který je v havarijním stavu. Mimo jiné nás čeká
rekonstrukce čerpacích šachet na ČOV, rekonstrukce kotelny v základní škole a rádi bychom
pokračovali v asfaltování dalších místních komunikaci. Průběžně budeme hledat dotační možnosti na
rekonstrukci hasičské zbrojnice v Nízké Srbské či na opravy střech obecních budov s případným jejich
využitím pro fotovoltaiku. Další práce nás rovněž čekají v souvislosti s připravovanou změnou č. 2
Územního plánu městyse. Společně se ZŠ Machov je ve fázi přípravy projekt na celkovou
rekonstrukci dětského hřiště u tělocvičny. Definitivní podoba rozpočtu by se měla schvalovat v první
polovině března.
Pokud jde o další záležitosti, určitě si zaslouží pozornost následující:
- v průběhu ledna byla podána žádost o dotaci z dotačního programu PRV Královéhradeckého kraje
na rekonstrukci hřbitova a prostoru před hřbitovem v hodnotě cca 2 mil. Kč.
- ve fázi jednání je zajištění dalšího divadelního představení – na sál Obecního domu v Machově jsme
pozvali osvědčený ochotnický divadelní soubor J.K.Tyl z Meziměstí s komedií „S Tvojí dcerou ne “,
předběžný termín vystoupení je neděle 26. dubna.
- během prosince byl ukončen proces monitoringu kanalizační sítě v Machově, při kterém firma BMH
s.r.o. z Olomouce provedla kamerové zkoušky cca 5 km splaškové kanalizace. Potěšitelné je, že i staré
úseky kanalizace byly pro kameru průchodné a není třeba objednávat speciální čištění kanaliz. potrubí.
- začátkem ledna proběhla i v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Letos se ve prospěch Charity ČR
vybralo 33.757,- Kč.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 12. 2019 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.081 obyvatel. V průběhu prosince: - přihlásili se 2 občané, odhlásili se 2 občané,
- narodil se 1 občánek, zemřel 1 občan.

Společenská kronika
V měsíci lednu 2020 slaví významné životní jubileum naši spoluobčané:
- pan Jiří Podroužek z Machovské Lhoty se dožívá 80 let,
- paní Marie Bittnerová z Nízké Srbské se dožívá 85 let.
Oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Vybírání místních poplatků v Bělém

Pro občany Bělého jsme připravili i letos speciální termín ve čtvrtek 20. února 2020 od 14 hod.
do 15.30 hod., kdy mohou místní poplatky (likvidace odpadů, psi) pro rok 2020 zaplatit přímo
v Bělém. V uvedené době bude poplatky vybírat pracovnice úřadu paní Thérová v domě Grossových
na křižovatce. Využijte tuto možnost a ušetřete si cestu do Machova.

3. Stomatologická pohotovost v únoru
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci únoru 2020 – vždy v době od
9,00. do 11,00 hod.
1. - 2. 2.
MUDr. Neoral Ludvík, ZS Police n. Met.,
491 541 654, 602 333 452
8. - 9. 2.
MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police n. M. 602 304 594
15. - 16. 2.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí, Školní 196
491 582 381
22. - 23. 2.
MUDr. Ogriščenko, VEBA Broumov - Olivětín
491 502 425
29.2. - 1.3.
MUDr. Neoral Lukáš, ZS Police nad Metují
491 541 654

4. Kulturní a sportovní akce
Únor: 6.2. – Přes prsty – kino Police od 19 hod. – česká komedie
8.2. – Světáci – divadlo Police od 19 hod. – div. soubor Kolár Police nad Metují
8.2. – Ples sportovců, Obecní dům Machov, pořádá FO Jiskra Machov, Ledvin Stones,
14.2. – Obecní ples Velké Poříčí – hraje Bumble Bee Band
15.2. – Ples SDH Machovská Lhota na sále restaurace U Lidmanů, hraje EMMA,
19.2. – Irena Budweiserová a Jakub Racek – koncert v kreslírně kláštera Broumov, 19 hod.
22.2. – Dětský karneval na sále Obecního domu Machov od 14 hod., pořádá SDH Lhota
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Machov a městysem Machov
28.2. – Ples ZŠ Hronov, sál Josefa Čapka, hraje Relax band,
29.2. – Ples SDH Nízká Srbská, hrají PP Broumov, sál OD Machov

5. Výběrové řízení – pracovník údržby městyse Machov
Městys Machov
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

PRACOVNÍK ÚDRŽBÁŘSKÉ ČETY, TRAKTORISTA
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. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve
veřejných službách a správě)
- řízení traktoru s přívěsem, přeprava materiálu,
- zimní údržba komunikací a chodníků 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 vzrostlých stromů,
- příprava paliva – pořez, štípání.
Pracovní poměr:
- na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek 8 hod./den
- nástup co nejdříve po 1. březnu dle dohody,
- 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 20. února 2020.

6. Nabídka pronájmu restaurace Obecní dům Machov

MĚSTYS MACHOV nabízí
pronájem restaurace Obecní dům v Machově na náměstí
Městys Machov nabízí pronájem zavedené restaurace Obecní dům na náměstí v Machově
formou pachtovní smlouvy s následujícími podmínkami:
- zahájení provozu dle dohody,
- vaření vlastních jídel v době oběda,
- možnost pronájmu společenského sálu včetně soc. zázemí (není podmínkou),
- možnost pronájmu služebního bytu 4+1 (není podmínkou).

Bližší informace o podmínkách pronájmu lze získat na Úřadu městyse Machov (Ing.
Krtička, Ing. Kryl) na tel. 491 547 121, nebo e-mailem: j.krticka@machov-obec.cz,
m.kryl@machov-obec.cz.
-4-

7. Poděkování SDH Machovská Lhota
Dne 30. 11. 2019 večer proběhlo ve Lhotě u hasičské zbrojnice ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU. Rozsvítili jsme v tento předvánoční čas již potřetí. Řekli bychom, že je to
krásný začátek adventu. Věříme, že tentokrát se každému dostalo svařeného vína, čaje či koblihy…
Ale tohle všechno by nešlo bez pomoci manželů Středových, kteří nám věnovali krásný smrk, bez
pomoci Městyse Machov, bez pomoci pana Leoše Kubečka (ozvučení), bez pomoci několika lidí, kteří
lhotským hasičům často pomáhají, ale hlavně by to nešlo bez dětí a učitelů ze ZŠ Machov, kteří jsou
vždy skvěle připraveni zazpívat vánoční koledy.
Děkujeme Vám všem za pomoc a podporu, díky Vám byla vánoční atmosféra úplná.
Lada Hlušičková za SDH Machovská Lhota

8. Vostatkovej maškarní průvod po Lhotě
Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a pan Norbert Wintr, náš kamarád
a hlauni Nouzinskej mecenáš, pořádaj

v úterý dne 25. února 2020

„Vostatkovej maškarní průvod“
krz celou Lhotu, až do Nouzina,
s nevobyčejnym překvapenim u hranic,
no a přenáramnou veselici na sále u Lidmanů s hudbou
pana Emila Maryšky z Machova
za laskavýho přispění a pochopení
Úřadu městyse Machov, Kvíčerouský pekárny z Police a mnoha jednotliuců.
Po celý cestě bude vyhrávat tradičně dechouka

„Broumovanka“
Začátek bude u mostku na Řejšnej v 15.30
Z vozu se budou prodávat túze dobrý jitrnice našich hošu šikounejch, po kterejch se
voblizuje i sám Krakonoš.
K máni budou i předobrý, pořánně cukrovaný koblihy, kerý jediný na sjetě umí upíct
Kvíčerouská pekárna z Police.
Veškerý vobecenstvo z širokýho vokolí na tu slávu do Lhoty dovolujeme si
s úctou pozvat. Špalír, aby pořánnej kolem cesty zmáklo, na průvod mávalo a
kořaukou nepančovanou v dobrý náladě porád pryč udržovalo.
Soukromý a uzauřený zábavy v hospodě se može účasnit každej, kdo se jen
malinko vochomejtne kolem průvodu.
-5-

9. Připravované kulturní a sportovní akce

10. Pozvánka do knihovny
Milý čtenáři,
od ledna v knihovně probíhá dětská knižní hra „Kůstkova čtenářská výzva“. Kůstek je komiksový
hrdina. Když mu děti pomohou přečíst 5 knih se zadanou tematikou, pomohou mu tím i zastavit invazi
věčně hladových Krysáků. Za každou přečtenou knihu dostanou Kůstkovu pečeť, kterou si mohou
nalepit do pracovního sešitu. Vše k získání v knihovně.
Dále jsem chtěla připomenout, že nabídku nových knih, nebo i informace např. o dovolené
v knihovně, najdete na webových stránkách: https://www.machov.knihovna.cz
Z nových knih:
Dán Dominik: NĚŽNÁ FATA MORGÁNA
Příběh spadá do minisérie z období 90. let dvacátého století. Kriminalistické ostruhy bude mladý
policista získávat na řešení případu brutální vraždy tří mladých dívek.
Kateřina Petrusová: ZAKÁZANÁ PŘITAŽLIVOST
Dobrodružně-milostný román s prvky thrilleru o nerovném vztahu krásné dcery coloradského
senátora a jejího "osobního strážce", který se v minulosti zapletl s podsvětím a mafií.
Ellie Grimesová: HODNÝ HOLKY LÍBAJ LÍP
Příběh třicetileté Newyorčanky, která přes neobratné řešení svých rodinných i partnerských vztahů
konečně dospěje.

Zgustová Monika: RŮŽE OD STALINA
Mé jméno je Světlana Allilujevová. Narodila jsem se 28. února 1926. Můj otec zemřel roku 1953.
Jmenoval se Josif Stalin. Jediná dcera sovětského diktátora měla až neuvěřitelný osud. Zemřela roku
2011 ve Wisconsinu. Biografický román Moniky Zgustové je originální, napínavý a plný zvratů.
Holly Webb : MOJE NEZBEDNÉ ŠTĚNĚ
Kniha o nezbedném štěněti, které dostalo příznačné jméno Lumpík. Když Hela začala svému
pejskovi říkat Lumpík, vůbec netušila, jak výstižné mu dala jméno. Nový zvířecí mazlíček je totiž pro
celou rodinu velkým oživením a všichni mají co dělat, aby si s jeho nezbednými kousky věděli rady.
Petr Hugo Šlik: VE STARÉ CIHELNĚ SE SVÍTÍ
Proč ve staré cihelně svítí? Nikdo tam nepracuje ani nežije... Dvanáctiletí průzkumníci Vojta
s Jindrou a jejich kamarádka Tereza se rozhodnou, že záhadě přijdou na kloub! Vyzbrojeni kuráží
a baterkami vyrazí a najdou tam - dvacetiletého Františka. Co tam dělá? Snaží se zachránit
architektonicky cennou cihelnu. To je jasné, že mu trojice kamarádů musí pomoci! S nákupním
centrem a obrovským parkovištěm by totiž Klárov nebyl jako dřív.
Angie Sageová : PŘÍBĚHY SEPTIMUSE HEAPA
Na počátku je dítě nalezené v lese - příběh, který se pak odvíjí, je strhujícím dobrodružstvím
v čarovném světě fantazie a kouzel. Knihu mnozí považují za zdařilého konkurenta slavného Harryho
Pottera. Hrdinové příběhu jsou vylíčeni tak opravdově, že se o ně skutečně budete strachovat a do
poslední chvíle budete plni napětí, jak tento neuvěřitelný příběh dopadne.
Janne Kukkonen : LAPKA
Napínavý komiksový fantasy příběh ze série o mladé zlodějce.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice B. Kratochvílová

11. Informace o průběhu tříkrálové sbírky v městysu Machov
Letos jsme začali chodit v pátek 3. 1. 2020 a dále v sobotu a neděli.
Ve Lhotě procházela skupinka ve složení Vít Rücker, Hedvika Straubeová a František Straube.
Doprovod zajišťovala paní Kujínková.
V sobotu jste mohli vidět na kopci a přilehlých ulicích skupinku tří králů ve složení Petra
Thérová, Diana Mikešová a Pavlína Peková. Doprovázel Tomáš Kujínek.
Na náměstí až k Mazurkovým chodila skupinka tří králů ve složení Anna Foglarová, Alžběta
Petrovová a Jan Petrov. Doprovázel pan Jaromír Skála.
Celou Nízkou Srbskou až k hasičské zbrojnici měl na starosti pan Vladimír Scholz. Chodil
po 2 dny. V pátek doprovázel skupinku tří králů ve složení Lucie Kubečková, Barbora Kubečková
a Kateřina Kubečková. V sobotu to byla skupinka tří králů ve složení Anežka Bolková, Andrea
Obršálová a Barbora Scholzová.
V Bělém chodila skupinka ve složení Tadeáš Macháň, Markéta Scholzová, Jaroslav Trojtl
a Hana Trojtlová. Doprovod zajistila paní Jana Jirmanová.
Výtěžek letošní sbírky za městys Machov činí 33 757,-Kč. Všem dárcům vřelé díky za jejich
štědrost.
Prostředky ze sbírky chce Charita Náchod využít pro charitní pečovatelskou službu na zlepšení
dostupnosti v terénu, pořízení, údržbu a opravy zařízení a vybavení. Dále pro domácí hospicovou péči,
na pořízení, údržbu a opravy zařízení „Dům na půli cesty“ a „SV. ANNA - Domov pro matky
s dětmi“ na obnovu vybavení pokojů klientů.
Velmi děkuji všem skupinkám a jejich doprovodu za ochotu pomoci při této tradiční sbírce.
Všem spoluobčanům přeji šťastný rok 2020!

Ludmila Kujínková

12. Jaký byl minulý rok v Kladském pomezí?
Přelom každého roku je obdobím, které vybízí ke krátkému zastavení a ohlédnutí se za rokem
minulým. V Kladském pomezí byl rok 2019 rokem změn.
Po 22 letech působení naší destinační společnosti pod názvem Branka, o.p.s. došlo k jejímu
přejmenování na Kladské pomezí, o.p.s. Během uplynulého roku jsme prošli také velmi náročným
procesem, který vedl k získání certifikátu Kategorizace organizací destinačního managementu.
Zároveň s tím došlo k novému vymezení území.
Od května do září jezdily naším regionem cyklobusy, rodiče s dětmi cestovali a soutěžili
s Toulavým baťohem a téměř osm tisíc návštěvníků se zúčastnilo Festivalu zážitků na téma vojenská
historie, která formovala naše česko-polské příhraničí. Pokračovali jsme také v projektu Čapek, který
představuje místa spjatá s pobytem sourozenců Čapkových v celém kraji, a k nabídce výletů jsme
přidali možnosti stravování a ubytování. Po stopách slavného spisovatele se vydal rovněž pořad
Výleťák.
V letošním roce se můžete těšit na nový projekt věnovaný životu Boženy Němcové, který bude
představen v březnu. Na každý den letních prázdnin připravujeme zážitky v podobě netradičních
prohlídek na téma tradice. Více informací vám prozradí naše sociální sítě a web
www.kladskepomezi.cz.
Markéta Venclová
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