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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
nástup teplého letního počasí nám připomenul, že pro většinu z nás začíná ta nejpříjemnější část
roku – dětem se přiblížily prázdniny a spousta z nás již vyhlíží termín zasloužené dovolené. Stejně
jako v minulých letech by ani letos nemělo dojít kvůli čerpání dovolených na úřadu městyse
k přerušení poskytování úkonů a služeb pro občany - v úředních hodinách by měl vždy být některý
z úředníků k dispozici po celé léto.
V minulém zpravodaji jsem informoval o získání dotace z POV Královéhradeckého kraje na
rekonstrukci místní komunikace č. 4c v Nízké Srbské. Tato stavební akce v hodnotě více než 2,3 mil.
Kč byla poté neprodleně zahájena firmou Rostislav Dudek z Přibyslavi a po provedení přípravných
prací a zpevnění podloží komunikace speciální cementovou technologií došlo v polovině června
k finálnímu asfaltování povrchu vozovky, které prováděla firma REPARE Trutnov. Úpravu vjezdů
k nemovitostem a dokončení krajnic a odvodnění bude následně řešit firma Dudek.
Stejné firmy (tj. R. Dudek a REPARE) dokončily v témže termínu výstavbu nové místní
komunikace na Záduší v Machově. Uvedená investiční akce v hodnotě přes 800 tis. Kč s názvem
„Nová místní komunikace Machov – Záduší“ byla rovněž spolufinancována z dotačního Programu
rozvoje venkova Královéhradeckého kraje. V závěrečné fázi stavby bylo vybudováno odvodnění
vozovky, byly osazeny silniční obrubníky a došlo k pokládce vrchní asfaltové vrstvy vozovky. Rovněž
u této komunikace zbývá dokončit krajnice a další dokončovací práce.
V průběhu června byly rovněž zahájeny práce na opravě márnice u katolického kostela
v Machově. V první fázi muselo být zhotoveno zcela nové okno ve stejném stylu, jako jsou ostatní
okna – této práce se zhostil truhlář pan Martin Jirmann. Poté sklenář a natěrač pan Jaroslav Novák
započal s povrchovými úpravami stávajících oken a dveří včetně zasklení a nátěru nového okna.
V poslední fázi opravy pak dojde ke zhotovení nových venkovních omítek na budově márnice.
V závěru měsíce května byly rovněž zahájeny práce na rekonstrukci pískovcové lesní cesty pod
Bor v části nad Studánkou. Uvedená akce s názvem „Rekonstrukce lesní cesty Bor I. etapa“ je
realizována prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka a finančně je zajištěna jednak
dotací ze SZIF ve výši 1,143 mil. Kč a jednak spoluúčastí městyse Machov ve výši 773 tis. Kč.
Stavební práce provádí firma SMI-ČR group s.r.o., která k dláždění cesty používá zčásti stávající
pískovcový materiál z rekonstruované cesty a dále nové pískovcové kvádry.
Začátkem června byla na Ministerstvo kultury ČR podána žádost o dotaci na technické vybavení
místní knihovny. Na zpracování žádosti se podílela knihovna Police n.M. a úřad městyse Machov,
přičemž cílem je získání finančních prostředků na novou výpočetní techniku knihovny včetně
softwarového vybavení.
V úterý 11. června se na úřadu městyse uskutečnilo otevírání obálek s nabídkami dodavatelů na
realizaci investiční akce „Výměna oken a dveří na budovách ZŠ a MŠ Machov“. Ekonomicky
nejvýhodnější nabídku ze 7 účastníků výběrového řízení předložila firma RI OKNA a.s. Bzenec
s nabídkovou cenou 2.211.368,- Kč (vč. DPH), což je o více než 1 mil. Kč méně, než jaká byla
uvedena předpokládaná cena ve výzvě pro výběrové řízení. Akce bude realizována v období červenec
– září tohoto roku a bude zcela financována z rozpočtu městyse Machov. V rámci uvedené akce budou
vyměněna okna na obou budovách školy, některé dveře a dále bude provedeno osazení venkovních
i vnitřních parapetů.
Začátkem června proběhlo reklamační řízení se zástupcem firmy Strabag ve věci špatné kvality
asfaltového povrchu vozovky krajské komunikace v Machovské Lhotě (u Straubů), která se
asfaltovala po vybudování splaškové kanalizace. Bylo dohodnuto provedení opravy vozovky ještě
v letošním roce.
Pokud jde o rekonstrukci krajských komunikací, řada prací a s nimi spojených omezení
v důsledku budování odvodnění vozovky pokročila do svého závěru, další rekonstrukční práce
samotné vozovky nám však nové problémy a nová omezení přinesou v následujících týdnech
a měsících. Předpokládané uzavírky a objízdné trasy na nejbližší období najdete v tomto vydání
zpravodaje.
Závěrem vám všem přeji hezké prožití letních týdnů, mnoho příjemných zážitků a načerpání co
nejvíce sil a energie pro dny, kdy sluníčka a tepla nebude tolik jako nyní.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 5. 2019 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.082 obyvatel. V průběhu května: - se přihlásili do evidence 2 občané,
- odhlásil se z evidence 1 občan,
- zemřel
1 občan.

Společenská kronika
V měsíci červnu 2019 slaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
- paní Ema Ševců z Nízké Srbské oslavila 90. narozeniny,
- pan Bohumil Dostál z Machovské Lhoty oslavil 80. narozeniny.
Oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
Dne 21. června 2019 slaví krásné životní jubileum – zlatou svatbu – občané Machova Ludmila
a Oldřich Ševců. Jménem městyse přejeme oslavencům ještě mnoho společných let naplněných
štěstím, spokojeností a zdravím.

Dovolená praktického lékaře v letošním roce
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům termín čerpání dovolené v r. 2019:
5. – 9. 8. V nutných případech ho v uvedeném termínu zastupuje MUDr. Zemanová ve své ordinaci
v Hronově (Wikov), tel. 702 187 889.

Ukončení činnosti sklenářství Jaroslav Novák
Pan Jaroslav Novák – sklenářství Machov – oznamuje všem občanům, že od července 2019 již
nebude poskytovat sklenářské služby. V červnu bude možno objednávat zasklívání pouze do
vyprodání zásob skla. Natěračské práce bude možno u pana Nováka i nadále objednávat.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 3. 6. se uskutečnilo 4. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v roce 2019. Zastupitelstvo na
tomto zasedání projednalo následující body:
- schválilo Závěrečný účet městyse Machov za rok 2018,
- schválilo rozpočtové opatření městyse č. 1/2019,
- schválilo přijetí dotace KHK na projekt „Obnova místní komunikace č. 4c Machov – Nízká Srbská“,
- odsouhlasilo znění výzvy, seznam přímo oslovených dodavatelů a schválilo seznam členů výběrové komise a
příkazní smlouvu s administrátorem výběru zhotovitele veřejné zakázky „Výměn oken na budovách ZŠ a MŠ
Machov“,
- odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na modernizaci technického vybavení knihovny,
- projednalo žádosti občanů týkající se místních a účelových komunikací,
- odsouhlasilo podání žádosti na KHK týkající se převodu místní komunikace do Bělého do majetku kraje,
- vzalo na vědomí příslib Katastrálního úřadu pro KHK ve věci nového mapování katastru Bělý,
- schválilo finanční transfer do rozpočtu DSO Lesy Policka – spoluúčast městyse na rekonstrukci části lesní
pískovcové cesty pod Bor,
- projednalo majetkové záležitosti – záměr pronájmu pozemků a žádost o prodej pozemku,
- vzalo na vědomí sdělení Katastrálního úřadu pro KHK o zařazení nového mapování k.ú. Bělý do plánu
mapování v letech 2020-21,
- vzalo na vědomí informace starosty ohledně rekonstrukce krajských komunikací v obci a odsouhlasilo návrh
odboru dopravy MěÚ Náchod na řešení uzavírek a objížděk v obci,
- vzalo na vědomí informace o zahájení prací na rekonstrukci márnice a další.
Dne 12. 6. se uskutečnilo 5. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v roce 2019. Zastupitelstvo na
tomto zasedání projednalo následující body:
- schválilo výsledek výběrového řízení na dodavatele investiční akce „Výměna oken a dveří na budovách ZŠ a
MŠ Machov“,

- projednalo žádost o změnu pachtovní smlouvy týkající se provozu restaurace v Obecním domě,
- schválilo žádost o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Machov,
- projednalo průběh procesu tvorby nové Strategie rozvoje městyse Machov a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Červenec: 6.7. - Za poklady Broumovska – koncert v kostele v Polici n. M.et. v 18 hod.
6.7. – Folkové Ostrovy – folk a country festival v Bražci na Ostrovech (Robert Křesťan,
Malina Brothers, Devítka, Pavel Dobeš, Strunovrat a další)
13.7. – Za poklady Broumovska – kostel v Martínkovicích v 18 hod.
13.7. – Běh na Hvězdu – závod v běhu do vrchu pro všechny kategorie – od 13 hod.
20.7. – Pivobraní v Náchodě – Škwor, Ivan Mládek, Heebie Jeebies, Pokáč a další kapely
20.7. – Za poklady Broumovska – kostel v Šonově u Broumova v 18 hod.
27.7. – Za poklady Broumovska – kostel ve Vižňově v 18 hod.

5. Stomatologická pohotovost v červenci 2019
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červenci 2019 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
5. 7.
MUDr. Kapitánová, Školní 196, Meziměstí
491 582 381
6. 7.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 398
7. 7.
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n.M.
603 333 460
13. - 14. 7.
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
603 479 084
20. - 21. 7.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV
775 717 666
27. - 28. 7.
MDDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466

6. Rekonstrukce krajských silnic – uzavírky a objížďky
Dle posledních informací zástupců investora by rekonstrukce krajských silnic v Machově
a Bezděkově nad Metují měla pokračovat po 19. červnu 2019 opětovným zahájením prací firmy
Eurovia. Konkrétně budou prováděny stavební práce na dvou úsecích komunikace budováním
podkladních vrstev vozovky, pokládkou asfaltového povrchu a rekonstrukcí souběžných chodníků.
V souvislosti s tímto zahájením prací dojde k uzavírce silničního provozu v inkriminovaných úsecích
a zřízení objížďkových tras následovně:
1) od 19. června by měla být zcela uzavřena krajská komunikace III/303.17 v Bezděkově nad Metují
v úseku od odbočky na Machov až po konec obce Bezděkov směrem k Machovu. Objízdná trasa pro
obyvatele Machova a Bělého bude vedena od Mýta přes Vysokou Srbskou do Nízké Srbské, Machova
a Machovské Lhoty. Průjezd přes Machov do Bělého zůstane zachován. Druhou možností je objížďka
přes Polici nad Metují na Bělý a Machov.
2) V Machově bude v první fázi rekonstruována krajská komunikace III/303.17 v úseku od odbočky
na Bělý přes náměstí až k pomníku u tělocvičny. Celý tento úsek bude pro silniční dopravu uzavřen a
dopravní obsluha bude probíhat po objízdných trasách, které jsou navrženy následovně:
- v první fázi dojde k rekonstrukci cca 20 m vozovky od mostu na Bělý k odbočce na Kukuldu (po
polovinách vozovky) - bude uzavřena jednosměrná komunikace ve směru od Kukuldy na hlavní
silnici, přičemž v době této uzavírky se bude vyjíždět od Kukuldy po místní komunikaci směrem
k náměstí.
- v další fázi dojde ke zprovoznění současné jednosměrky od Kukuldy tak, že zde bude obousměrný
provoz řízený semafory. Po tomto úseku bude možno jet od Nízké Srbské směrem k náměstí a dále
okolo Husova sboru směrem ke Lhotě. Zemědělská a lesní technika se po tomto úseku dostane
směrem ke Kukuldě a dále k směrem k Machovské Lhotě. V opačném směru bude možno jet od Lhoty
či od Kukuldy přes semafory směrem k Nízké Srbské.
- autobusová zastávka na náměstí (směr Lhota) bude přesunuta k základní škole (před Martincovy).
- autobusová zastávka na náměstí (směr Police, Bělý) bude přesunuta ke katolické faře.

- ve směru od Machovské Lhoty na Bělý (ale i na Nízkou Srbskou) bude možno použít další objízdnou
trasu okolo kostela sv. Václava a Sauerova mlýna. Úsek od fary po příjezd ke zdravotnímu středisku či
nákupnímu středisku (zezadu) bude řízen semafory, od odbočky ke zdravotnímu středisku směrem
k mlýnu bude jednosměrná komunikace pouze pro směr od Lhoty na Bělý či Nízkou Srbskou.
- parkování za nákupním střediskem bude omezeno, neboť zde bude muset být vyhrazen dostatečný
prostor pro otáčení vozidel zásobování NS či vozidel zdravotní služby.
Další postup rekonstrukčních prací v katastru Machova a Nízké Srbské nám zatím bohužel není
znám, situaci budeme postupně upřesňovat ihned po získání nových informací od investora.

7. Úspora emisí díky třídění odpadů v Machově za rok 2018
Společnost EKO-KOM nám zaslala přehled o množství odpadu, který byl v městysu Machov vytříděn a
předán k dalšímu využití v roce 2018. Díky uvedenému třídění odpadu městys obdržel od společnosti EKOKOM finanční prostředky ve výši 169,6 tis. Kč určené na další rozvoj systému likvidace odpadů. Nejdůležitější
ale je skutečnost, že naši občané tříděním odpadu a následnou recyklací papíru, skla, plastů, nápojových kartonů
či kovů přispívají ke zlepšení životního prostředí.

8. Cyklobusy Kladského pomezí vyjíždějí
Nechte se od června do září 2019 dovézt společně s vaším kolem do turisticky zajímavých míst
Kladského pomezí, Krkonoš a do polských Stolových hor.
Po krátkých jarních vyjížďkách se opět blíží čas na pořádné výlety, které otestují schopnosti i
výdrž nejednoho příznivce cykloturistiky. Pro snazší objevování vzdálených míst jsou určené
cyklobusy, které také letos zavezou cyklisty do Adršpašsko-teplického skalního města, Stolových hor,
Pece pod Sněžkou i na Pomezní boudy.
Jízdní řády cyklobusů jsou v papírové formě k dostání v informačních centrech Kladského
pomezí. Letos kromě časového plánu nabízí i tipy na výlety a podrobnou mapu s cyklotrasami a
turistickými atraktivitami. Díky tomu se snadno cyklisté dostanou ze skal k loupežníku Lotrandovi,
z města papíru za babičkou a vojáky do Josefova či z nebe do Pekla. V elektronické podobě je jízdní
řád k dispozici na webu www.kladskepomezi.cz.
Cyklobusy jezdí v období 1. 6. až 30. 9. 2019 vždy v sobotu, neděli a státní svátky. V době
letních prázdnin (1. 7. – 1. 9. 2019) jsou v provozu každý den.
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9. Pozvánka na 1. veřejné projednání strategie rozvoje městyse

10. Tour de Torpédo
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11. Okénko z naší školičky
Je červen, krásné letní počasí, blíží se konec školního roku. Žáky čeká závěrečné zkoušení,
poslední písemky.
Než se pustím do závěrečného plánování, chtěla bych poděkovat všem žákům 9. ročníku za
poctivou přípravu na přijímací zkoušky, které zvládli na výbornou. Od září se jim tak otevřou nové
brány středních škol a učilišť po celém kraji. Budou mezi nimi vyrůstat budoucí lékaři, záchranáři,
sportovní trenéři a možná i učitelé, ale také odborníci na strojírenství a opravárenství.
V letošním školním roce jsme se zúčastnili také několika sportovních soutěží, kde se nám
tradičně dařilo. Na přelomu září a října dvě družstva dívek závodila v Polici n. Metují v okresním kole
přespolního běhu. Mladší dívky obsadily 4. místo a starším dívkám se díky 2. místu povedlo postoupit
do krajského kola v Jičíně. Zde dívky vybojovaly 4. místo. V listopadu následoval Běh do zámeckých
schodů v Náchodě, kde se kombinovanému družstvu dívek a chlapců druhého stupně povedlo
vybojovat 1. místo a putovní pohár pro ZŠ Machov.
Na jaře soutěže pokračovaly v Novém Městě n. Metují okresním kolem Poháru rozhlasu, kde
se dívkám povedlo vybojovat 2. místo. O pár bodů jim uteklo 1. místo a postup do krajského kola.
Chlapci, i s oslabeným družstvem, bojovali a v silné konkurenci se neztratili.
Mezi další soutěže, kterých se pravidelně účastníme, patří Dopravní soutěž mladých cyklistů.
Na letošním okresním kole v Náchodě starší družstvo obsadilo 2. místo. Ovšem shoda okolností nás i
s tímto umístěním poslala do krajského kola v Hradci Králové. Zde v silné konkurenci se družstvo ZŠ
neztratilo a vybojovalo 3. místo.
Mezi poslední akce tohoto roku patří Atletická olympiáda v Náchodě, která se koná v pondělí
17. 6. a ZŠ Machov budou reprezentovat celkem 4 družstva. Držme jim palečky.
Nesmím opomenout také další umístění našich žáků v olympiádách. Zúčastnili jsme se
matematické olympiády, kde jsme z prvního místa postoupili do kraje a stejně úspěšní jsme byli také
v anglickém jazyce. Velmi dobře jsme se také umístili v dějepisné a zeměpisné olympiádě a nově jsme
se zapojili do přírodovědné soutěže Zlatý list. Všem dětem za jejich úspěchy ještě jednou
blahopřejeme. A věřte mi, není to vůbec lehké v tak velké a silné konkurenci uspět, vždyť proti sobě
mají ve většině soutěžích žáky gymnázií.
Měsíc červen je ve znamení školních výletů a exkurzí. Každý ročník si naplánoval svůj vlastní
výlet, a tak se děti rozjedou do všech koutů naší i sousední země. Také besedy jsou v plném proudu.
Druhá, třetí a čtvrtá třída vyjela za hasiči do Velkého Poříčí. Jako každý rok, také letos v rámci
prevence rizikových jevů přijede za námi do základní školy a mateřské školy policie a zaměří se na
bezpečnost dětí na cestách.
Během školního roku jsme také navázali spolupráci s ostatními základními školami a rádi
bychom v tomto duchu pokračovali i v příštích letech. Pro děti z hronovské školy jsme společně
připravili Den Země a pozvali jsme je také na náš druhý ročník Machovského kufrování v orientačním
běhu, kterého se zúčastnily také naši nejmenší děti z mateřské školy. Letošní ročník proběhl pod
záštitou firmy Wikov MGI, a.s., která nám přispěla sponzorským darem na pořízení vlastních
tréninkových lampionů a odměny pro účastníky závodu. Ráda bych poděkovala nejen firmě, ale také
paní Koláčné za zprostředkování sponzoringu.
Základní škola v Hronově nás pod vedením paní učitelky Kubečkové na oplátku pozvala
zahrát si plážovou přehazovanou na každoroční turnaj, který v červnu pořádají. Reprezentovalo nás
družstvo složené z žáků šestého a sedmého ročníku.
A co nás ještě čeká?
24. června se uskuteční tradiční sportovní den pro všechny žáky školy.
25. června vyrazí žáci druhého stupně pod vedením pana učitele Köppla do Záchranné stanice pro
handicapovaná zvířata v Jaroměři
27. června proběhne na úřadu městyse Machov slavnostní rozloučení dětí s MŠ a žáků 9.ročníku se ZŠ
28. června – slavnostní ukončení školního roku a pak hurá na prázdniny

A co říci závěrem. Ráda bych popřála všem žákům, aby zakončili školní rok co nejlépe.
Rodičům, aby jim jejich děti dělaly jen samou radost a prosím, nezlobte se na ně, život není jenom
o známkách. Také bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich práci, kterou po celý
školní rok odváděli, městysu za spolupráci a Vám všem přeji krásné prázdniny a hlavně zdraví !
Hana Lelková a David Plný
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