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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
dne 10. března proběhl na úřadu městyse audit hospodaření za uplynulý rok. Tento audit
byl prováděn pracovnicemi kontrolního odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Bylo prověřováno plnění rozpočtu, správnost vedení účetnictví, dodržení pravidel pro použití
dotací, vztahy k rozpočtům jiných obcí či svazků obcí apod. Dále bylo prověřováno nakládání
s obecním majetkem, s majetkem státu, dodržování pravidel při zadávání veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků městyse a celková výše zadluženosti Machova. Celkový výsledek
auditu je velice dobrý – zpráva z tohoto přezkoumání konstatuje, že nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky. Nyní budeme čekat, až výsledek auditu nabude právní moci a poté bude
zpracován závěrečný účet obce za rok 2009. Ten bude nejprve vyvěšen na úřední desce a pak
projednán na veřejném zasedání našeho zastupitelstva.
V neděli 14. března proběhlo velice úspěšné divadelní představení ochotníků
z Červeného Kostelce. Na programu byla tentokrát komedie s názvem „Má žena si vyšla“.
Výkony herců byly téměř na profesionální úrovni a podle ohlasu diváků bylo vidět, že se
všichni výborně bavili. Účast občanů byla dobrá, přišla se pobavit téměř stovka diváků
a všem zájemcům o tento druh kultury již nyní můžeme slíbit, že na podzim připravujeme
další vystoupení kosteleckých ochotníků – komedii „Pověsti Amorovy“.
Na březnovém veřejném zasedání zastupitelstva městyse byl schválen rozpočet pro
letošní rok. Jeho konečnou podobu zveřejňujeme v další části dnešního Zpravodaje. Součástí
rozpočtu je mimo jiné schválení finančních prostředků na některé drobnější investiční akce
v Machově. Zastupitelstvo vybralo z pěti předložených nabídek dodavatele opravy prosklené
stěny v naší tělocvičně. Bylo předloženo celkem pět nabídek, přičemž cena za zhotovení se
pohybovala od 230 tis. Kč až po 380 tis. Kč. Na základě předem schválených kritérií výběru
zakázku získala firma Stafido z Police nad Metují. Akce se uskuteční v době letních prázdnin.
V následujícím období pak bude vypsáno ještě poptávkové řízení na dodavatele dalších oprav
místních komunikací v obci a dále na dodavatele vybudování sociálního zázemí za jevištěm
kulturního sálu. Tato poptávková řízení budou zveřejněna ve Zpravodaji i na webových
stránkách městyse.
Dne 9. 3. jsem se zúčastnil jednání Dobrovolného svazku obcí Policko. Byl zde schválen
rozpočet DSO pro letošní rok a kromě jiných záležitostí zde byla také odsouhlasena Smlouva
o výpůjčce komunální techniky pro městys Machov. Do pronájmu jsme tak získali techniku
pořízenou z dotace poskytnuté Královéhradeckým krajem, a to svářečku CO2, výkonnou
elektrocentrálu, okružní pilu a lešenářské kozy. Dále na uvedeném jednání byl schválen ceník
pro vypůjčování mobilního zastřešeného pódia, které si mohou zájemci půjčovat pro pořádání
různých kulturních či hudebních akcí. Rovněž zde byl odsouhlasen příspěvek provozovatelům
techniky, kteří zajišťovali údržbu běžeckých lyžařských tras v letošní zimní sezoně.
V průběhu března jsme rovněž obdrželi první informace a materiály k přípravě voleb do
Poslanecké sněmovny, které proběhnou ve dnech 28.-29. května. V Machově bude opět
zřízena jedna volební místnost na úřadu městyse, všechny potřebné informace budeme
průběžně zveřejňovat na úřední desce či ve Zpravodaji. V souvislosti s těmito volbami se
samozřejmě začínají aktivizovat všechny politické i jiné subjekty, které chtějí do voleb
kandidovat. Zde bych chtěl poznamenat, že se určité věci budeme snažit ovlivňovat ve
prospěch menších obcí a měst, tak jak jsem o tom již několikrát na těchto stránkách psal. Za
tímto účelem se nepravidelně účastním jednání nepolitické organizace Starostové a nezávislí,
která se snaží bojovat proti nespravedlivému rozdělování celostátních daní a podporovat další
oprávněné požadavky občanů obcí a menších měst.
Závěrem bych chtěl informovat všechny spoluobčany, že svoz nadměrného odpadu se
letos plánuje na sobotu 8. května a svoz nebezpečného odpadu je letos posunut blíže k létu,
uskuteční se pravděpodobně dne 5. června 2010. Podrobnosti ještě zveřejníme.

2. Rozpočet městyse Machov na rok 2010
Zastupitelstvo městyse Machov na svém veřejném zasedání dne 16. 3. 2010 schválilo
definitivní podobu rozpočtu na letošní rok. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce
městyse a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Rozpočet byl tedy schválen
v navrhované podobě, a to jako schodkový, kdy rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt
formou financování ze zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech z minulého
účetního období. Základní struktura rozpočtu je následující:
Výdaje :
lesní hospodářství
cestovní ruch
místní komunikace
čistírna odpadních vod
škola
tělocvična a hřiště
kultura, památky a obřady,knihovna
místní rozhlas
restaurace a sál
tělovýchova, sportovní akce a zájmová činnost
zdravotnictví
bytové hospodářství
veřejné osvětlení
hřbitovy
technické služby a správa majetku obce
odvoz odpadu
vzhled obcí a veřejná zeleň
hasiči
činnost místní správy a zastupitelstvo
/spotřeba energií, provoz budovy, počítačů, kopírek, opravy,
služby techniků, mzdy, příspěvky DSO Policko, Svazu měst
a obcí, poštovné, telefony atd./
bankovní poplatky
pojištění majetku městyse
režijní náklady celkem

38.000,173.600,1,376.000,276.000,1,070.000,358.000,115.000,15.000,94.000,140.000,29.000,55.000,655.000,24.000,1,543.000,764.000,88.000,160.000,3,071.500,-

20.000,28.900,10,094.000,-

Výdaje investiční :
ČOV – úroky z úvěru a projekt kanalizace Záduší
studie – regulace Židovky
rekonstrukce oken v tělocvičně
autobusové zastávky
sociální zázemí – jeviště – sál restaurace Obecní dům
celkem investiční výdaje

200.000,91.000,330.000,325.000,310.000,1,256.000,-

Neukončené soudní řízení – ČOV (Norex) a provozní kap.

2,850.000,-

výdaje městyse celkem pro rok 2010

14,200.000,-

Příjmy :
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob z podnikání
daň z příjmu fyzických osob zvláštní sazba
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
celkem daňový příjem

1,550.000,140.000,130.000,1,700.000,3,880.000,650.000,8,050.000,-

správní poplatky
poplatky za komunální odpad
poplatek ze psů
pobytové poplatky
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z ubytovacích kapacit
příjem z poplatků celkem

20.000,625.000,13.000,8.000,1.000,280,7.000,674.280,-

lesní hospodářství
turistika a propagace
ostatní tělovýchovná činnost
ČOV
kultura
pronájmy
EKOKOM – za třídění odpadů
služby správy
příjem z úroků na běžném účtu
příjem z vlastní činnosti celkem

101.500,5.000,50.000,1.000,5.000,515.500,121.000,25.000,50.000,874.000,-

kapitálové příjmy (příjem z prodeje pozemků)
dotace krajského úřadu
platba za děti z jiné obce, které navštěvují ZŠ v Machově
celkem přijaté dotace
příjmy městyse pro rok 2010

8.740,399.580,32.140,431.720,10,038.740,-

Financování :
zůstatek peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2009

+ 4,401.260,-

Česká spořitelna – splátky úvěru
financování celkem

- 240.000,+ 4,161.260-

Celkem příjmy městyse pro rok 2010 včetně financování

14,200.000,-

3. Ohlédnutí za lyžařskou sezonou 2009-2010 Borského klubu lyžařů
Letošní zima k milovníkům zimních sportů byla štědrá a pro Borský klub lyžařů
patřila mezi jedny z nejlepších .
Celkem jsme uspořádali 7 závodů pro ty nejmenší i ty dříve narozené a zúčastnilo se
jich 54 machovských lyžařů, což je krásné číslo.
Prvním závodem byl náborový závod 15.1.2010 ve spolupráci s místní ZŠ s účastí 43
závodníků.
Druhým a třetím závodem byl 24.1.2010 Republikový kvalifikační závod v severské
kombinaci a Krajský přebor Královéhradeckého a Libereckého kraje předžactva a mladšího
žactva ve skoku za účasti 27 závodníků v SK a 33 ve skoku. Mezi předžačkami vyhrála RKZ
v kombinaci domácí Meierová Bára a mezi kluky byl na 6.místě Šolc Petr, 7.Adam Přema,
8.Adam Štěpán a 9.Šolc Jan.
Čtvrtý závod v pořadí byl 30.1.2010 Krajský pohár a byl to pro machovské lyžování
vyjímečný svojí důležitostí. Poprvé v historii klubu se v Machově jela kvalifikace žen o
poslední místo na ZOH v Kanadě. Úspěšnější byla Eva Skalníková a na tratích v Dolečku si

vyjela letenku. Závodu předcházelo husté chumelení již 29.1. a v noci na 30.1. To si vyžádalo
značné nároky na pořadatele a přípravu tratí. Celkem se tratě musely ujíždět 4 hodiny v pátek
a 3 hodiny brzy ráno v sobotu pomocí rolby, aby byl povrch dostatečně tvrdý a závod mohl
být regulérní. Závodu se zúčastnilo 101 lyžařů z 10 oddílů.Hlavní kategorii mužů vyhrál
domácí David Šrůtek.
Pátým závodem byl Běh při pochodních 12.2.2010. Je to u dětí oblíbený závod,
protože se běží za tmy a trať lemují rozsvícené pochodně. Na závěr byl pro děti i rodiče
připraven táborák. 18 závodníků i rodiči si vychutnalo krásnou atmosféru táboráku na sněhu a
pochutnalo na 50 připravených buřtech.
Další akcí byl druhý náborový závod společne se ŽS Machov 22.2.2010 a startovalo
23 dětí.
Posledním sedmým závodem byla premiéra skiduatlonu v Machově. Poprvé byl tento
závod konán v rámci Krajského přeboru Královéhradeckého kraje a v letošním roce se na
krajské či republikové úrovni jinde nekonal, protože jsou náročné na přípravu a organizaci
celého závodu.
Závod se jel na dvou nezávislých okruzích. Jeden na klasiku a druhý na bruslení v délce 2km.
Od startu, který je hromadný, bylo připraveno sedm stop na klasiku. Připraveno jsme měli i
36 přezouvacích boxů. Z přihlášených 85 lyžařů nakonec startovalo 43. Z Machováků byl
Šváb Matěj 13 a Falta Jiří 14 v žácích starších a David Plný v dorostu starší na 1.místě. V
mužích dojel david Šrůtek na 3.místě.
Tři stovky závodníků zavítalo do Machova a zúčastnilo se našich akcí. Ohlasy byly
velice potěšující, což každého pořadatele potěší..
Naši členové se zúčastňovali jak závodů v rámci kraje, tak i seriálu dálkových běhů v
Česku i v cizině. Nejlepším se letos opět stal David Šrůtek, který vyhrál celkové hodnocení
Krajského poháru Královéhradeckého kraje.
Také jsme absolvovali závody OP vesnických TJ. Všechny kategori, které jsme obsadili jsme
i vyhráli. Vítězové od nejmenších – John Jan, Plná Natálka, Šolc Petr, Johnová Bára,
Maryšková Alena, Falta Jiří, Plný David, Jirásek Stanislav, Šrůtek David, Adam Přemysl,
Šolcová Jana, Plná Věra. Druhá místa obsadili Šolc jan, Adam Přema, Šváb Matěj, Šolc Víťa
ml a str., Hubka Jindřich.
V rámci OP vesnických TJ nově utvořený florbalový tým BKL Machov vyhrál 28.2.2010
okresní přebor mezi 11 TJ s impozantním skóre 29:2.
Jako rozhodčí jsme kompletně zajistili mezinárodní běžecký závod volnou technikou v
Polsku – Bieg Pabla 14.2.2010, kde startovaly dvě stovky běžců.
Ještě několik umístění našich mužů na dálkových závodech v Česku a Polsku:
D.Šrůtek – Jizerská 30-11.místo, Jilemnická 50- 7.místo,Bieg Skalnika-8.místo, Orlický
maraton – 5. a 9.místo, Bieg Pabla-3.místo, KP Deštné-1.místo, Spaloma-5.místo, Šumavský
maratón -4.místo a Krkonošská 70-3.místo.
M.Ducháč – 25.místo Bieg Piastow, 3.místo nad 40let KPo Police, 22.místo Orlický maratón,
31.místo Jilemnická 50. Celkově je na druhém místě Krajského poháru v mužích nad 40 let.
Mimo těchto sportovních akcí jsme s rolbou a čtyřkolkou upravovali pro všechny
milovníky běžek tratě v délce 8 - 10 km k Nouzínu a také přes Bor. K datumu 8.3.2010 byly
trasy upravené 60 dnů, jak pro klasiku, tak i pro bruslení.
Doufáme, že i příští zima bude lyžování přát a do stopy zavítá ještě více těch nejmenších
společně s rodiči. Lyže, boty i hole máme stále k zapůjčení.
Akce, které připravujeme :
24.04.2010 – beseda o ZOH a následně Poslední mazání s hudbou v Obecním domě
19.06.2010 – pochod a nordic walking kolem Machova
04.09.2010 – RKZ ve skoku a severské kombinaci
17.10.2010 – 40.ročník Borského krosu

V jarních měsících bychom chtěli ve spolupráci se ZŠ uspořádat závod na kolečkových
bruslích a na kole. V jednání je závod na inline v rámci seriálu závodů Vrchlabí-MachovZadov v podzimních měsících. Každé pondělí cvičí maminky s dětmi v tělocvičně od 16 do
17 hodin a pro děti od 4 do 8 let je cvičení ve čtvrtek od 17 do 18 hodin. V pondělí jsou v
tělocvičně od 17 do 18 hodin i tréninky pro děti od 10 do 15 let.
BKL Machov

4. Myslivecké sdružení BOR Machov informuje
Vážení spoluobčané městyse Machov,
dovolte, abych napsal něco o zájmové organizaci, kterou je Myslivecké sdružení BOR
Machov. Tato organizace sdružuje myslivce z Machova, Bělého a Machovské Lhoty. Tito
myslivci jsou vedeni výborem, který byl jimi řádně zvolen. V čele jsou předseda pan Petr
Zima a pan Jiří Scholz – hospodář. Jistě je všichni dobře znáte. Celý výbor se za normální
situace schází jednou za měsíc a při mimořádných situacích, týkajících se MS, i vícekrát.
Členské schůze jsou 1x za měsíc. Na nich výbor projednává a nechává členskou základnou
schválit věci týkající se MS. Členové – myslivci – provozují myslivost na rozloze 1545 ha.
Pozemky mají pronajaty od Honebního společenstva, což je spolek vlastníků. Tímto MS
děkuje všem majitelům, sdruženým v Honebním společenstvu, za to, že může Myslivecké
sdružení vykonávat právo myslivosti. V celé honitbě jsou rozmístěna myslivecká zařízení,
která slouží zvěři i myslivcům. O tato zařízení se myslivci starají tak, aby byla vždy
použitelná. Jedním z nejdůležitějších zařízení jsou krmelce, které myslivci v letním období
naplní senem a v zimě, kdy zvěř strádá, ji přikrmují. Mimo toto objemové krmivo je zvěř
přikrmována jadrným krmivem, léčivým krmivem a předkládá se jí sůl. Existují další krmiva,
která jsou zvěři v době strádání předkládána. A právě zima 2009/10 prověřila připravenost
myslivců. Napadla velká vrstva sněhu a dlouhodobě mrzlo. V této době byla zvěř odkázána na
přikrmování myslivci.
V současně nastupující jarní době, kdy je zvěř zesláblá, bych chtěl požádat majitele psů,
kteří chodí s nimi do přírody na volno, pokud nejsou slovně ovladatelní, aby je měli na
vodítku. Tím se zabrání revírování psa a rušení zesláblé zvěře. Dalším problémem jsou psi,
kteří pravidelně utíkají majiteli. Tito psi většinou napáchají v honitbě největší škody.
V některých případech se stává, že vlastník psa ho pořádně nekrmí a on si chodí do revíru
ulovit něco k snědku. Mnohdy se zdá, že pes zvěř jenom prožene, tak co? V mnohých
případech následky po takovém prohnání jsou katastrofální. Zesláblá zvěř dostane zápal plic a
následně uhyne.
To, co bylo o psech výše uvedeno, se týká období pozdního jara a začátku léta, kdy
většina zvěře rodí mláďata. Právě v této době je zvěř revírujícími psy nejvíce vyrušována.
Rovněž chci upozornit majitele psů, že vzniká velké riziko, že o svého miláčka přijdou.
Věřím, že ten z majitelů psů, který má rád přírodu, si výše uvedená slova vezme k srdci.
A nyní trochu z veselejšího „šálku“. Několik let jsme usilovali o udělení bonity pro chov
mufloní zvěře. Nakonec před mnoha lety jsme bonitu obdrželi. V současné době můžu
konstatovat, že to bylo dobře. Cílený chov mufloní zvěře nám přinesl ohodnocení honitby
nejlepším chovem trofejových muflonů. To dokazuje několik trofejí s vysokým bodovým
ohodnocením. V roce 2009 byl uloven muflon s nejlepší trofejí. Získal ZLATOU MEDAILI
Nejlepší mufloní trofej na světě. Na velmi dobrých výsledcích v chovu mufloní zvěře má
největší podíl náš myslivecký hospodář pan Jiří Schulz. Dlouholetým šlechtěním této zvěře
docílil, že v současné době MS BOR má ve své honitbě nejlepší trofeje muflonů.

Na závěr mého příspěvku chci popřát mysliveckému sdružení hodně úspěchů ve všem,
čím se má myslivost zabývat. V případě, že chcete vědět více o MS BOR Machov, využijte
internet. Zase někdy v Machovském zpravodaji nashledanou.
Lovu a lesu zdar!

Václav Hošek

5. Informace úřadu městyse
Vítání občánků
V neděli 21. března 2010 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových
občánků. Členka zastupitelstva paní Ivana Doležalová se tohoto obřadu ujala s obvyklým
citem a důstojností. Společně s matrikářkou paní Ladou Krbovou slavnostně přivítaly mezi
naše spoluobčany tyto malé občánky:
- Vendulu Šrůtkovou z Machovské Lhoty,
- Ondřeje Ducháče z Nízké Srbské,
- Patrika Huška z Nízké Srbské.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské školy.

Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 28. 2. 2010 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 131 obyvatel.V průběhu února 2010 - se přihlásili: 2 občané
- odhlásil se: 1 občan
1 občan.
- zemřel:

Společenská kronika
V měsíci březnu 2010 oslavili významné životní jubileum následující spoluobčané:
- pan Vendelín Kulich z Machova – dožil se 90 let,
- paní Anastasie Jungwirthová z Machova – dožila se 85 let,
- paní Květoslava Nováková z Machova – dožila se 80 let,
- paní Miluše Suchánková ze Lhoty – dožila se 80 let,
- paní Marie Rösnerová z Bělého – dožila se 80 let,
- pan Břetislav Ševců z Nízké Srbské – dožil se 80 let.
Ještě jednou přejeme oslavenkyním a oslavencům jménem zastupitelstva městyse i jménem
všech spoluobčanů hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Platby místních poplatků
Připomínáme občanům, že splatnost místních poplatků ze psů a za svoz komunálního
odpadu je do 31.3.2010. Pokud nemáte tyto poplatky dosud uhrazeny, žádáme Vás o jejich
úhradu ve stanoveném termínu. Místní poplatek ze psů činí 100,- Kč a místní poplatek za
provoz systému shromažďování, třídění a odstraňování komunálních odpadů činí 500,- Kč na
osobu.
Dále znovu vyzýváme občany, kteří mají uzavřenou smlouvu o nájmu hrobového místa
na dobu do 31.12.2009, aby se dostavili na úřad k sepsání nové smlouvy a zaplacení pronájmu
hrobového místa na další období do 31.12.2015.

6. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 16. března 2010 se uskutečnilo v prostorách úřadu městyse druhé letošní veřejné
zasedání Zastupitelstva městyse Machov. Na programu bylo mimo jiné projednání
následujících bodů:
- schválení rozpočtu městyse na rok 2010,
- doplnění Návrhu zadání pro vypracování změny Územního plánu Machova,
- pronájem lesního pozemku p.č. 771/5 v k.ú. Machov DSO Lesy Policka,
- schválení změny Stanov DSO Lesy Policka a dodatku č. 4 ke Smlouvě o pronájmu pozemků
DSO Lesy Policka,
- návrh na změnu nájemní smlouvy s firmou Vodafone, Czech Republic a.s.,
- rozpočet DSO Policko na r. 2010,
- odsouhlasení možnosti vedení zjednodušeného účetnictví organizací ZŠ a MŠ Machov,
- kritéria přijímání žáků do mateřské školy,
- majetkové záležitosti ve spojitosti s akcí „Revitalizace Třeslice a rybníka v Bělém“,
- organizace srazu Lhoťáků v letošním roce,
- žádost ZŠ Machov o podporu akce „Hodina země“,
- příprava voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ,
- výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce tělocvičny Machov“,
- návrh na změnu trasy plánované kanalizace v Machovské Lhotě a další.
Výsledky projednání uvedených bodů najdete v usnesení zveřejněném na úřadní desce Úřadu
městyse Machov.
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7. Kulturní a sportovní akce
Duben: 6. 4. – Pouta – drama ČR – kino Police n. Met. od 19 hod.
8. 4. – Barevné Norsko – přednáška ing. Košťála – Kolárovo divadlo v 19,00 hod.
13.4. – Artur a Maltazardova pomsta – animovaný film Francie – kino Police 17 hod.
17.4. – cvičení s Olgou Šípkovou – Pellyho domy Police, 9,30 hod, a 11,30 hod.
20.4. – Ájurvéda – žití v harmonii a zdraví – přednáška homeopatky K. Hofmanové,
Pellyho domy Police, 18,00 hod.
24.4. – Slavnostní otevření naučné stezky – ZŠ a MŠ Machov,
27.4. – Doktor od jezera hrochů – komedie ČR, kino Police, 19 hod.
29.4. – koncert Ewy Farne – Čapkův sál Hronov, 19,00 hod.
30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – u hasič. zbrojnice Nízká Srbská, SDH NS.

8. Rozpis zápasů fotbal. družstev Jiskra Veba Machov – jaro 2010
Muži - okresní přebor - o postup
KOLO

DEN

DATUM

SOUPEŘ

HŘIŠTĚ

ZAČÁTEK

ODJEZD

13.
1.
2.

27.03.
03.04.
10.04.
14.04.
17.04.
24.04.
02.05.
08.05.
16.05.

AFK Hronov
So Hejtmánkovice
Sp Police n/M B
náhradní termín
TJ V. Poříčí
So Stárkov
Ji Jaroměř B
AFK Hronov
So Provodov

V
D
D
V
D
V
D
V

16:00
16:30
17:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

15:00

3.
4.
5.
6.
7.

SO
SO
SO
ST
SO
SO
NE
SO
NE

8.

ÚT

18.05.

So Hejtmánkovice

V

18:00

16:45

9.

SO

22.05.

Sp Police n/M B

V

17:00

16:00

10.

SO

29.05.

TJ V. Poříčí

D

17:00

11.

NE

06.06.

So Stárkov

V

17:00

12.
14.

SO
SO

12.06.
19.06.

Ji Jaroměř B
So Provodov

D
D

17:00
17:00

16:00
15:15
15:30

15:45

Žáci starší - okresní přebor
KOLO

DEN

DATUM

SOUPEŘ

HŘIŠTĚ

ZAČÁTEK

ODJEZD

10.
11.
12.
13.
14.
15.

NE
SO
SO
SO
SO
SO

18.04.
24.04.
01.05.
08.05.
15.05.
22.05.

TJ Velké Poříčí
Ji Martínkovice
So Hejtmánkovice
TJ Velké Poříčí
Ji Martínkovice
So Hejtmánkovice

V
D
V
D
V
D

15:00
15:00
14:30
15:00
14:30
10:30

14:00
13:15
13:00

16.
17.
18.

SO
SO
SO

29.05.
05.06.
12.06.

TJ Velké Poříčí
Ji Martínkovice
So Hejtmánkovice

D
D
V

15:00
10:30
14:30

13:15

Fotbalový oddíl zve všechny příznivce dobré zábavy a sportu na výše uvedené
zápasy. Pozor změna!!! V jarní části OP hrají žáci místo obvyklých nedělí v
sobotu!!! Zároveň upozorňujeme, že v utkáních které nám rozpis soutěže umožnil
hrají žáci své zápasy jako předzápas dospělým!!!

Bližší informace o fotbalu v okrese i celé republice najdete na www.fotbal.cz.

9. Z činnosti organizace Českého svazu včelařů Machov
Vážení čtenáři Machovského zpravodaje,
od mého posledního příspěvku opět uplynulo čtvrt roku a tak bych Vás rád seznámil s
činností našeho spolku za toto období. Zcela zásadní pro naši činnosti byl pro nás datum
24.01.2010. Tento den se konala naše výroční členská schůze. Významná byla hlavně proto,
že byla schůzí volební. Jako ve všech dobrovolných spolcích se i my potýkáme s problémem
nedostatku funkcionářů a malým zájmem členů o zkvalitnění práce ve výboru. Volební období
pět let je dlouhé a i tato délka je jeden z důvodů mnohého odmítnutí. Také věková struktura
členské základny omezuje výběr. Přesto se nám podařilo složit a následně i zvolit výbor, který
má opravdový zájem o dobrý chod spolku a je ochoten věnovat tomuto úsilí nemalou část
svého volného času. Na této schůzi byl také hodnocen rok minulý,který byl z hlediska
zdravotního a z hlediska snůšky nadprůměrný.
Letošní vyšetření zimních vzorků pro nás dopadlo příznivě. Sice bylo několik vzorků
pozitivních, ale počet roztočů nepřekročil povolené limity, takže jarní léčení nemusíme
provádět. Přesto pro nás vyvstal další problém, který musíme řešit.Cech profesionálních
včelařů podniká takové kroky, které by vedly k likvidaci malovčelařů. Podmínky, které
navrhují, jsou naprosto nepřijatelné a musíme vyvinout veškeré úsilí, aby se jim to nepodařilo.
V případě jejich vítězství hrozí naše likvidace a oni si mohou stanovit ceny medu, jaké jim
vyhovují. To by mělo negativní dopad pro Vás, spotřebitele, protože tyto ceny by byly
samozřejmě vyšší.
Ve stínu takovýchto prognóz nesmím zapomenout na věci pozitivní, kterých je v dnešním
uspěchaném světě tak málo. Dne 13. března oslavil v plné svěžesti svoje životní jubileum 90
let přítel Vendelín Kulich, Dovolte mi, abych mu i na těchto stránkách popřál vše nejlepší a
hodně zdraví do dalších let jménem svým i celého našeho spolku.
Za ČSV Machov - Josef Krba, jednatel

11. Branka, o.p.s. informuje
V současné době finišují přípravy na novou cykloturistickou sezonu v Kladském pomezí.
Stejně jako v loňském roce Královéhradecký kraj podpoří provoz cyklobusů. Od 15. května
do 26. září 2010 tak budou na území Kladského pomezí tři autobusové linky – cyklobusy.
Pilotní linka z Hradce Králové, která zastavuje ve městech Jaroměř, Česká Skalice, Nác
hod, Velké Poříčí, Hronov, Police n.M., Teplice n.M., Adršpach, pokračuje přes Trutnov až
na Pomezní boudy do Krkonoš. Na zpáteční cestě zajíždí pak autobus i do Pece pod Sněžkou.
Turisté tak mají možnost výletu bez nutnosti návratu do výchozího místa. Provoz této linky

bude během května, června a září o víkendech a během července a srpna i v pracovních dnech
a o svátcích.
Linka z Náchoda přes Kudowu Zdroj na Karlów zůstává beze změn – provoz bude pouze
o víkendech.
Na poslední lince z Náchoda přes Velké Poříčí, Hronov, Červený Kostelec, Rtyni, Úpici,
Malé Svatoňovice a Odolov došlo k jedné úpravě. Cyklobus bude zajíždět do města Úpice,
čímž nabízíme turistům alternativu v podobě projížďky podél řeky Úpy v Babiččině údolí.
Jedná se o příjemnou vyjížďku s minimálním převýšením. Provoz na této lince bude rovněž
pouze o víkendech.
Informace o jednotlivých trasách včetně jízdních řádů budou k dispozici v průběhu
měsíce dubna na informačních centrech či na vývěskách obecních úřadů v Kladském pomezí.
Daniel Denygr, Branka, o.p.s.

10. Slavnostní otevření naučné stezky v Machově
ZŠ a MŠ Machov Vás srdečně zve
na slavnostní otevření
Vlastivědné stezky řídícího učitele Jaroslava Petra,
které se uskuteční v sobotu 24. dubna 2010
Na Městečku/ na náměstí v Machově
Program:
1. 10.00 hod. - Krátký program žáků ZŠ a MŠ Machov a žáků ZUŠ Police nad Metují
2. 10.25 hod. - Slavnostní otevření stezky
3. 10.30 – 14.00 hod. - Individuální procházka po stezce ( cca 2 hodiny)
4. 10.30 – 16.00 hod. – Den otevřených dveří ZŠ, výstava fotografií místních fotografů,
promítání naučných tabulí pro méně pohyblivé spoluobčany, výstava výtvarných
prací žáků na téma Oči dokořán.
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