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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
dne 16. října jsme na úřadu městyse absolvovali Přezkoumání hospodaření městyse za první část
roku 2019. Přezkoumání provedly pracovnice 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 výběrových řízení na veřejné
zakázky realizované v letošním roce. Může nás těšit, že kontrola hospodaření obce a vedení s tím
souvisejících agend dopadla bez připomínek - závěrečný výrok z přezkoumání celoročního
hospodaření městyse tedy zní „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
V průběhu října byl do zdárného konce doveden proces žádosti o dotaci na vybavení Jednotky
SDH obce novou technikou. Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo pro městys Machov dotaci
z programu IROP ve výši 181,5 tis. Kč na nákup motorových pil, velkokapacitního stanu, přívěsu za
osobní automobil a vyprošťovací lesní techniky – dotace po započtení nákladů na administraci
projektu bude činit cca 75% celkových výdajů.
Závěrečným administrativním aktem byl ukončen projekt „Obnova školní tělocvičny Machov“,
kdy nám byl z Ministerstva pro místní rozvoj zaslán dokument „Závěrečné vyhodnocení akce“, který
konstatuje realizaci projektu v souladu se schválenou dotační dokumentací.
Fyzická realizace projektu „Obnova školního hřiště Machov“ dospěla rovněž ke svému závěru,
po dokončení zemních prací bylo instalováno osvětlení hřiště, nové oplocení areálu a pokládka
bezúdržbového švédského sportovního povrchu na hřiště i rozběžiště pro skok daleký. Nyní se
zastupitelstvo bude muset zamyslet nad způsobem organizace využití hřiště – zřejmě dojde na zřízení
funkce správce hřiště a tělocvičny.
Ve fázi přípravy je naopak projekt „Rekonstrukce katolického hřbitova v Machově“. Momentálně
máme od projektanta zpracovánu projektovou dokumentaci na nové kolumbárium a do konce října by
měla být hotová další část dokumentace týkající se vnitřních úprav hřbitova i prostranství před
hřbitovem. Po kompletaci dokumentace se pokusím vypracovat žádost o dotaci z dotačního programu
Královéhradeckého kraje pro rok 2020 a v případě úspěchu by realizace (pro uskutečnění výběrového
řízení) mohla nastat v roce 2021.
Když už jsem naťukl problematiku hřbitovů, určitě stojí za zmínku rozhodnutí zastupitelstva
využít nabídky Ústřední církevní kanceláře evangelické církve v Praze na bezúplatný převod
evangelické části hřbitova do majetku obce. Pokud bychom stejnou nabídku obdrželi i od zástupců
místní náboženské obce Církve československé husitské v Machově, bylo by možno do budoucna
naplánovat rovněž rekonstrukci „horního“ hřbitova. Nyní nám bohužel platná legislativa neumožňuje
investovat finanční prostředky z obecního rozpočtu do cizího majetku.
Porucha vysílacího pracoviště místního rozhlasu nás donutila v zastupitelstvu začít diskutovat
o budoucnosti způsobu informování obyvatel městyse. Jednou z variant je rekonstrukce vysílacího
pracoviště (nová výpočetní technika a nový software včetně licence), což se však jeví z hlediska velice
vysoké ceny přinejmenším jako sporné rozhodnutí. Další variantou pak je přechod na nové modernější
způsoby informování obyvatel formou SMS, e-mailů, místních aplikací apod., podobnou cestu již
začínají využívat i okolní města a obce (např. Police, Hronov apod.). Zastupitelstvo si nyní nechalo
předložit nabídky několika firem zajišťujících moderní způsoby informování a na některém
z nadcházejících jednání bude rozhodnuto, zda opravit místní rozhlas, či se přiklonit k jinému řešení.
Při rekonstrukci krajských silnic nyní probíhá předláždění stávajících chodníků zámkovou
dlažbou. Zároveň je subdodavatelsky postupně zajišťována úprava vjezdů a přístupů k jednotlivým
nemovitostem. Na staveniště se vrátí i firma BSS Broumov, která by měla zajišťovat práce na úpravě
celé trasy vybudované dešťové kanalizace – dosypy hlíny, zatravnění apod.
Závěrem bych chtěl ještě upozornit a pozvat vás na tradiční podzimní divadelní představení,
tentokrát na komedii „Sborovna“ v podání ochotníků z divadelního souboru F. A. Šubert Dobruška
v neděli 24. listopadu v Obecním domě v Machově od 16 hod. Bližší informace najdete v další části
dnešního zpravodaje.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 9. 2019 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.082 obyvatel. V průběhu září se: - narodili 2 občánci,
- odhlásili 2 občané,
- přihlásil 1 občan.

Společenská kronika

V měsíci říjnu 2019 slaví významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Libuše Kaválková
z Machova – dožívá se 85 let. Oslavenkyni přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Stolní kalendář Policko 2020 + nástěnný kalendář Machov 2020
Upozorňujeme všechny občany, že na úřadu Městyse Machov je v prodeji stolní kalendář
„Policko 2020“, který vydal DSO Policko, za cenu 70,- Kč. Tématem kalendáře jsou letos letecké
snímky pana Libora Jenky z celého Policka – samozřejmě tedy i z Machova a blízkého okolí.
V prodeji je na úřadu městyse také nástěnný měsíční kalendář na rok 2020 s fotografiemi
z Machova od Dagmar Prokopové, jehož prodejní cena byla stanovena na 150,- Kč.

Uzavření ordinace praktického lékaře
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem svým pacientům, že ordinace v Machově bude
uzavřena v následujících termínech:
- čtvrtky 24. října, 7. listopadu a 12. prosince;
- o vánocích v období 23. – 27. 12. a dále 31. 12. 2019.
Ve všech těchto dnech zastupuje v nutných případech MUDr. Zemanová v ordinaci ve firmě Wikov
(702 187 889), nebo v její další ordinaci v Náchodě, Pražská 1759, tel. 491 482 810.
Současně MUDr. Maršík oznamuje všem zájemcům o očkování proti chřipce, že očkovací látka
bude k dispozici v jeho ordinacích v polovině listopadu.

Nabídka použitých betonových dlaždic
Městys Machov nabízí místním občanům odprodej použitých betonových dlaždic z obecních
chodníků. K dispozici jsou následující rozměry:
- 30x30 cm …….. 5,- Kč/ks
- 50x50 cm …….. 15,- Kč/ks
- 40x60 cm ……...15,- Kč/ks.
Bližší informace podá Ing. Kryl na tel. 491 547 121, mobil 605 915 337.

3. Stomatologická pohotovost v listopadu 2019
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci listopadu 2019 – vždy v době od
9,00 do 11,00 hod.:
2. - 3. 11.
MUDr. Kopecký, 17. listopadu, Police n. M.
602 304 594
9. - 10. 11.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
16. - 17. 11.
MUDr. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
491 502 425
23. - 24. 11.
MUDr. Neoral Lukáš, ZS Police nad Metují
491 541 654

4. Kulturní a sportovní akce
Listopad: 1.11. – Do zdi – divadlo Police n. M. v 19 hod. (divadlo Exil Pardubice)
2.11. – Martinské trhy – náměstí Police n. Met. od 9,00 hod.
5.11. – Ivo Šmoldas a Radim Uzel – talk show, Střelnice Broumov v 18 hod.

7.11. – Aladin – kino Police n.M. od 17,30 hod. (animovaný film USA)
9.11. – Úča musí pryč – divadlo Police v 19 hod. (divadlo Verze Praha)
15.11. – Světáci – divadlo Police v 19 hod. (DS Kolár Police n.M.)
16.11. – Poříčský podzim – country festival – Obecní dům Velké Poříčí od 17 hod.
16.11. – Ples lyžařů v Pellyho domech v Polici nad Metují
22. – 24.11. – Vánoční výstava místní organizace Českého svazu zahrádkářů na sále
penzionu „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě
24.11. – Sborovna – divadlo v Obecním domě Machov v 16 hod.
30.11. – Mikulášská merenda – hospoda U Božky Nízká Srbská, hraje Domamazec

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 7. října se sešlo zastupitelstvo městyse na dalším pracovním jednání se starostou a dne
23. října se uskutečnilo 7. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v roce 2019. Zastupitelé
na těchto jednáních projednali následující body:
- stanovisko k návrhu Odboru územního plánování MěÚ Náchod ve věci zpracování Změny č. 2
k Územnímu plánu Machov;
- informace o postupu projekčních prací na stavební akci „Rekonstrukce katolického hřbitova“;
- změnu ceníku za pronájem prostor místní tělocvičny od 1. 1. 2020;
- schválení finančních darů z rozpočtu městyse Machov na činnost místních spolků pro rok 2019;
- rozhodnutí o dalším postupu v záležitosti administrace dotace na akci „Posílení vybavení technikou a
věcnými prostředky JPO Machov“;
- informace o odstranění závad a dokončení stavební akce „Výměna oken a dveří na budovách ZŠ“
včetně montáže žaluzií do vybraných učeben ZŠ a MŠ Machov;
- příprava stavebních prací – výměna oken a dveří v obecních bytech v čp. 126 Machov;
- informace o termínu dokončovacích prací na rekonstrukci místní komunikace č. 4c Nízká Srbská;
- návrh řešení problému s naplaveninami z polní cesty nad Maroulovými – objednání projekčních
prací a následně realizace výstavby odvodňovacího žlabu;
- průběh prací na opravách sociálního zařízení (šatny, sprchy a WC) v tělocvičně;
- informace o průběhu stavební akce „Obnova školního hřiště Machov“;
- zhodnocení dosavadního průběhu přípravy Strategického plánu městyse Machov na r. 2020-2025;
- průběh probíhajících statických a stavebních prohlídek mostů na místních komunikacích – řešení
havarijního stavu mostu u Strakových v Nízké Srbské;
- návrh na zařazení oprav dalších místních komunikací v obci do rozpočtu na rok 2020;
- schválení kalkulace ceny stočného pro rok 2020 v městysu Machov na základě odsouhlasení návrhu
Státním fondem životního prostředí ČR;
- schválení rozpočtového výhledu městyse na období roků 2020 – 2022;
- informaci starosty o provedených změnách rozpočtu Rozpočtovým opatřením č. 4/2019;
- informaci o bezplatném převzetí pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví městyse Machov (v areálu kravína v Nízké Srbské);
- řešení situace neopravitelného stavu vysílacího pracoviště místního rozhlasu - návrh na změnu
informování občanů o aktuálním dění v obcí – přechod od místního rozhlasu k elektronickým
technologiím (SMS, e-maily ….);
- návrh zástupce firmy DAS na pojištění právní ochrany městyse Machov;
- tisk nového propagačního materiálu městyse Machov, vytvořeného SDMB Broumov pro jednotlivé
obce Broumovska a Policka;
- návrh na smluvní zajištění jednání o odkupu stavebních pozemků ve prospěch městyse Machov
u realitní kanceláře;
- návrh na doplnění veřejného osvětlení solárními svítidly na zadní cestě do Lhoty, případně na dalších
místních komunikacích, které nejsou v dosahu elektrického vedení;
- návrh na bezplatný převod evangelického hřbitova do vlastnictví městyse Machov (spodní část
hřbitova);
- žádost destinační společnosti Kladské pomezí o rozhodnutí ve věci dalšího členství městyse Machov;
- termín konání obecního plesu v lednu 2020 a další informace.

6. Svoz objemného odpadu 9. 11. 2019

provede ve vaší obci mobilní svoz objemného odpadu
Kdy : v sobotu 9. listopadu 2019
Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ............................8,00 – 8,20 hod.
- pod Hubkovými....................................8,25 – 8,45 hod.
Machov – proti Lokvencovým (u obecních garáží) …..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 (ti, kteří řádně platí
poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov) je svoz bezplatný !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený, odpad nesmí obsahovat větší kovové
součásti !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně, ponechání odpadu na veřejném
prostranství bez osobního dohledu je nepřípustné !!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!

7. Podzim se zahrádkáři
Konec září se v Polici nad Metují nesl v duchu zahrádkářské výstavy, která se konala ve dnech
26. – 27. 9. 2019. Všem, kteří svými výpěstky obohatili naši expozici, patří velký dík. Zároveň je třeba
zmínit Terezku Rückerovou a Věru Jirkovou, jejichž pomoc a obětavost při realizaci expozice byla
velkým přínosem. Ohlasy byly natolik kladné a pozitivní, že jsme přijali pozvání vystavovat na
podzimní výstavě ve Žďárkách ve dnech 19. - 20. 10. 2019.
Navíc již pilně připravujeme letošní Vánoční výstavu, která se bude konat týden před začátkem
adventu, ve dnech 22. - 24. 11. 2019 na sále Penzionu u Lidmanů. Výstava bude jako vždy prodejní.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Petra Ducháčová

8. Běh na Hejšovinu – 23. ročník
V neděli 29. září se uskutečnil již 23. ročník závodu v běhu do vrchu "Běh na Hejšovinu“, který
je tradičně součástí seriálu Českého poháru v bězích do vrchu. Počasí i tentokrát závodu přálo – bylo
většinou polojasno s teplotou kolem 18°C. Pořadatelé - Městys Machov společně s dobrovolníky
z Machovské Lhoty - opět připravili obvyklou trasu dlouhou 8 km se startem na náměstí v Machově a
cílem na polském vrcholu Hejšoviny (Szczeliniec Wielki) v národním parku Stolové hory. Na start se
v letošním roce postavilo méně závodníků, než bylo obvyklé v předchozích letech - 64 dospělých

závodníků a 4 děti. Celkové vítězství obhájil Pavel Dvořák z oddílu Biatlon Prostějov, který trasu 8
km uběhl za 33 min. a 50 s. a o jednu vteřinu porazil druhého v cíli Ondřeje Voláka z TJ Maratonstav
Úpice. Třetí místo v celkovém pořadí obsadil domácí závodník Vítězslav Šolc v čase 34 min. a 43 sec.
Mezi ženami obhájila loňský titul závodnice TJ Sokol Hradec Králové Táňa Metelková v čase 37 min.
45 s. před Hanou Švestkovou Stružkovou z AK Račí údolí, třetí skončila Markéta Zeisková z Kasper
Swix Team.
Dětský závod s cílem na česko-polské hranici v Machovské Lhotě vyhrál Olda Hornych z oddílu
SKI Police nad Metují v čase 10 min. 49 s. před domácí závodnicí Anežkou Rückerovou (BKL
Machov) a svým bratrem Ivanem Hornychem.
V průběhu vyhlašování výsledků i po skončení hrála závodníkům, jejich doprovodům i ostatním
návštěvníkům závodu skupina Domamazec z Machova. Polévku pro závodníky letos připravili Věra a
Jarka Hubkovi z Machovské Lhoty, koláče a další dobroty přichystali další Lhoťáci Jaruška Strnadová
a Míra Klimecký, na přípravě závodu se nejvíce podílela rodina Rückerova.
Poděkování patří všem dobrovolným pořadatelům, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli
zorganizovat tento závod. Dík patří i sponzorům, bez jejichž podpory by uspořádání podobných akcí
bylo velice složité.

9. Divadelní představení „Sborovna“ – 24. 11. 2019

Městys Machov
uvádí původní českou komedii P. Břehového

Sborovna
v podání Divadelního spolku F.A.Šubert DOBRUŠKA
Hra se odehrává ve sborovně středního odborného učiliště, kde se učitelé
snaží zvládnout naprosto nezvladatelné žáky s jejich šikanou, vulgaritou a
chybějícími morálními a etickými hodnotami. Ovšem ani pedagogický sbor není
ideální - zkorumpovaný ředitel, cynická učitelka odborného výcviku, učitel
technologie navštěvující se žáky hostinec …
Hra plná vtipných situací na jedné straně pobaví, ovšem vybídne také k zamyšlení.

Představení se uskuteční

v neděli 24. listopadu 2019 v 16,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč

10. Zvonění zvonů 28. října
Již tradičně se letos 28. října ve 21:00 hodin opět rozezní zvony na věži machovského kostela na
připomínku statečnosti československých legionářů a k poctě obětí první světové války.
Připomeňme si, že je to po vzoru italského města Rovereta, kde byl po skončení I. světové války
z pohozených zbraní ulit „Zvon padlých“, který se každý večer ve 21 hodin rozeznívá stem úderů

ztichlou krajinou, kde za budoucí svobodu bojovali a umírali i naši vojáci. Několikrát v roce je však
slyšet dvě stě úderů. To když připomíná svátky jednotlivých zemí. Takto zní za Československo vždy
28. října a k jeho hlasu se přidávají i zvony u nás.
Zastavme se v letu dnů a s vděčností v srdci vzpomeňme při slavnostním zvonění těch, kteří ve
zlých časech přinesli nejvyšší oběti
Věra Bolková

11. Mikulášská merenda
Spolek Nízkosrbských Baronů
pořádá

MIKULÁŠSKOU MERENDU
koná se v sobotu 30. listopadu 2019 od 20 hod.
U Božky v Nízké Srbské
Zahraje skupina Domamazec,
sousedská atmosféra, vstupné sál 80,- Kč.
Sál otevřen od 18 hodin, kapacita sálu 70 osob, rezervace se nepřijímají.
Spolek Nízkosrbských baronů, Nízká Srbská 2, Machov, IČ: 06139141, www.baroni.estranky.cz

12. Nabídka palivového dřeva od DSO Lesy Policka
Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka nabízí prodej palivového dřeva rovnaného jehličnatého:
- měrná jednotka: prostorový metr (prm),
- výřezy dlouhé 2 m nebo 4 m, tloušťka výřezů po domluvě s kupujícím,
- cena: 575,- Kč/prm (včetně DPH),
- minimální množství 3 prm, maximální množství 10,5 prm,
- doprava traktorem s vyvážecím vlekem, cena za dopravu: 1-10 km …. 150,- Kč
11-20 km …. 250,- Kč
21-30 km ,,,,, 450,- Kč,
- objednávky na tel. č.: 605 150 117 p. Luboš Binar.

13. Příspěvek našich včelařů
Po delší době se musíme trochu zviditelnit. Náš spolek má 31 členů, kteří se starají o 247 včelstev
na území Machova. Máme zde také umístěna včelstva dvou včelařů ze sousedních organizací, jedná se
asi o 30 včelstev.
Včelstva jsou rozmístěna od Nízké Srbské až na konec Lhoty včetně Bělého a Řeřišného, můžeme
být proto spokojeni s docela dobrým zavčelením celé obce. Máme výhodu v tom, že na Machovsku
nejsou žádné chemicky ošetřované zemědělské plodiny, které sice zajišťují velké medné výnosy, ale
na druhou stranu se stává, že včelstva hynou po nezodpovědném ošetření polí prostředky na ošetření
plodin. Můžeme proto tvrdit, že náš med je v kvalitě BIO.

Hlavním přínosem včel není med, propolis ani vosk, jak si nejspíš myslí většina lidí, ale opylení
květů. Pokud by tento jediný článek řetězce mnoha vzájemně provázaných přírodních pochodů zmizel,
následky by byly nedozírné. To, že nám nehrozí otravy, neznamená, že je všechno v pořádku. O zdraví
včel se musíme neustále starat. Určitě jste viděli v televizi tu hrůzu, když včelaři musí při zjištění
nákazy včelím morem všechno zařízení včetně včel spálit. A není to jen mor, co včely ničí. Roztoč
Varoa destruktor je schopen při podcenění jeho likvidace včelstva kompletně zničit.
Léčiva jsou každým rokem dražší a tak jsme vděčni za každou finanční pomoc. Využiji této
příležitosti k poděkování za finanční podporu Městyse Machov.
Včely si poradí s ledasčím, jsou na naší planetě miliony let, takže mají ve svých genech velkou
moudrost, když se ale počasí zblázní a zima přejde během týdne do jara a koncem dubna jsou skoro
všechny stromy odkvetlé, s tím si neporadí. Pak včelaři pronesou otřepanou frázi: „Jo vloni, to bylo
medu!“
Letos jsme byli oproti loňsku docela spokojeni. Nebýt melicitozního medu, tzn. „Betonovej med“,
který nejde z plástů vytočit, byl by to rok z těch lepších.
Teď se vrátím k našim členům. Věkový průměr díky několika mladším členům se vylepšil, ale i tak
o šedesátnících mluvíme jako o perspektivních členech. Koho včelařina chytne a pokud mu jeho
zdravotní stav dovolí, vydrží mu jeho koníček do pozdního věku. Před našimi osmdesátníky smekám a
přeji jim zdraví a další elán do práce s včelkami. Od včel se stále učíme a stále nás překvapují, snad
proto je práce s nimi tak zajímavá a radostná a těch pár žihadel za to určitě stojí.
Nebudu Vás dále unavovat svými rozumy, a proto pro tentokrát končím.
S pozdravem
Předseda včelařů v Machově
J. Novák

14. Z naší školičky ……….
Ve čtvrtek 26. září v Polici nad Metují proběhlo okresní
kolo v přespolním běhu. Naši školu reprezentovala tři
družstva, kterým se na krosové trati a v silné
konkurenci dařilo. V kategorii mladších dívek naše
děvčata vybojovala šesté místo. Starší chlapci skončili
desátí. Družstvo starších dívek ve složení Notková B.,
Dostálová A., Scholzová T. a Valterová V. vybojovalo
třetí místo. V součtu mělo družstvo stejný počet bodů
jako druhý tým v pořadí. Ovšem pravidla myslí i na tuto
situaci a rozhodujícím se stává umístění čtvrtého člena
družstva v cíli. Zde bohužel soupeřky zaznamenaly
lepší umístění a postoupily do krajského kola.
Gratulujeme a děkujeme všem žákům za reprezentaci
školy.

Burza dětského oblečení
26. listopadu 2019 pořádáme ve škole od 14.00 do
18.00 hod. burzu podzimního a zimního dětského
oblečení a sportovního vybavení. Věci k prodeji můžete
přinášet od 20. 11. do 22. 11. 2019 vždy do 16.00
hodin.
Těšíme se na Vás.
ZŠ a MŠ Machov
Příští číslo vyjde ve 47. týdnu 2019. Uzávěrka příspěvků ke dni 18.11.2019
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