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Sponzorem tohoto vydání Machovského zpravodaje je:
Paliva Police n. Metují spol. s r.o.
549 54 Bezděkov nad Metují 142
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informace naleznete na www.palivapolice.cz
Tel.: 491 541 433 / mob.: 607 943 697
Email: palivapolice@email.cz

Využijte jedinečné příležitosti - NAKUPTE U NÁS, REGISTRUJTE SE do SOUTĚŽE o
NÁKUPY ZDARMA a VYHRAJTE JEDNU Z NĚKOLIKA CEN.

Již v prvním kole slosování máme jednu šťastnou výherkyni
notebooku ASUS za nákup paliva od nás –
viz. www.topchytre.cz/soutěž/šťastní výherci

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
neustále se vyvíjející pandemie nemoci Covid-19 zastavila bohužel konání veškerých kulturních
i sportovních akcí v Machově i okolí, musely být uzavřeny restaurace, opět došlo k úplnému uzavření
školy. Také fungování úřadu městyse Machov je omezeno na nejnutnější míru, zastupitelstvo městyse
řeší obecní záležitosti formou elektronické komunikace. Přestože se šíření nemoci nevyhnulo ani naší
obci, život se zde samozřejmě nezastavil, jen je v některých oblastech omezen a nezbývá než
dodržovat přísná opatření, aby se situace co nejdříve zlepšila. Nezastavilo se ani řešení některých
projektů a stavebních akcí městyse Machov a zároveň probíhá příprava na realizaci dalších
naplánovaných záležitostí. Za zmínku stojí zejména následující skutečnosti:
- v polovině října byla dokončena investiční akce „Rekonstrukce kotelny ZŠ Machov“. Po instalování
nové technologie vytápění došlo nakonec ještě k vyvložkování komínů, byly dokončeny zednické
práce v kotelně a její vymalování. Posledním krokem bylo provedení povinných revizí veškerého
instalovaného zařízení i komínů. Celá investice v hodnotě 1,9 mil. Kč je spolufinancována
Ministerstvem financí ve výši 1,7 mil. Kč, obecní rozpočet tak bude zatížen pouze částkou 200 tis. Kč.
Momentálně byly zpracovány žádosti o platbu dotačních prostředků na základě vystavených faktur
dodavatele akce, kterým byla firma VK Investing s.r.o. z Jaroměře, s níž byla v průběhu celé realizace
velká spokojenost.
- další kroky byly učiněny i v rámci akce „Stavební úpravy obecního hřbitova Machov“. V první
polovině října byly podepsány smlouvy o dílo se všemi třemi firmami, které se budou na realizaci akce
podílet. Pravděpodobně ještě v říjnu pracovníci firmy ÁLMA Linné s.r.o. z Hradce Králové provedou
dendrologické zásahy na stromech lipové aleje před hřbitovem – budou ošetřeny koruny všech stromů
a jedna lípa bude muset být bohužel vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pokácena. Pokud počasí
a venkovní teploty dovolí, dojde v listopadu k výkopovým pracím uvnitř hřbitova – firma ELPOL
Police n.M. zde položí kabely pro vnitřní osvětlení hřbitova. Čtyři stožáry a osvětlovací tělesa budou
pak instalována buď ještě v letošním roce, nebo na jaře 2021. Od dubna příštího roku je naplánováno
zahájení zbývajících stavebních prací, které bude provádět firma ElisaTex s.r.o. z Velkého Třebešova.
- ve fázi realizace je další stavební akce – oprava mostu na místní komunikaci v Nízké Srbské.
Po provedení bouracích prací, kdy byla odstraněna stávající mostovka i boční stěny mostu, došlo
k vyhloubení náhradního obtoku mostu, do kterého je částečně sveden tok potoka před zahájením
betonování základových patek mostu. Další natékající voda je přečerpávána čerpadlem za most.
Následovat bude vybetonování nových bočních stěn a nakonec i nové mostovky. Doufáme, že počasí
dovolí nakonec i provedení izolace mostovky a položení základní vrstvy asfaltu.
- začátkem října bylo vyhlášeno poptávkové řízení na dodavatele dotační akce „Přírodní zahrada MŠ
v Machově“. Přímo bylo osloveno 7 firem, další se případně do výběru mohly přihlásit na základě
výzvy zveřejněné na webu městyse Machov. Výběr dodavatele bude proveden do konce října, zahájení
realizace zemních prací se předpokládá od dubna 2021.
- v průběhu října byly zahájeny projekční práce týkající se záměru opravit garáže pro obecní techniku,
které městys v letošním roce odkoupil od TJ Jiskra Machov a dále vybudovat za těmito garážemi
technický dvůr městyse pro skladování obecní techniky, posypového a stavebního materiálu apod.
Projektování se ujala firma Ateliér EGO Hronov.
- v tomto měsíci bylo rovněž vyhlášeno poptávkové řízení na dodavatele další fáze výměny oken na
budově Obecního domu a dodavatele změny technologie vytápění úřadu městyse a obecní restaurace.
V plánu je výměna dalších 22 ks oken úřadu a restaurace a pořízení možnosti kombinovaného
vytápění objektu plynem a dřevem. S realizací změny vytápění se počítá ještě letos, výměna oken je
plánována na jaro příštího roku.
- dne 14. října jsme na úřadu městyse absolvovali Přezkoumání hospodaření městyse za první část
roku 2020. Přezkoumání provedly pracovnice oddělení kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje. Jako obvykle bylo zkontrolováno účetnictví obce, hospodaření s majetkem, dodržování různých
zákonů a vyhlášek a byly přezkoumány procesy výběrových řízení na veřejné zakázky realizované
v letošním roce. Těší mne, že kontrola hospodaření obce a vedení s tím souvisejících agend dopadla
bez připomínek a zjištěných závad.

Závěrem se ještě vrátím k volbám do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Celokrajské
výsledky jistě už všichni, které to zajímá, znáte. Všeobecně je z médií rovněž známo, že novým
hejtmanem Královéhradeckého kraje se stane Mgr. Martin Červíček, který bude reprezentovat
vítěznou volební koalici ODS, Starostů a nezávislých a Východočechů. Pro informaci občanů
Machova tedy níže uvádím výsledek voleb ve volebním okrsku Machov:
Volební číslo

Název strany
4

Spolu pro kraj (osobnosti, ČSSD..)

5

Za práva zvířat

Počet hlasů

% odevzdaných hlasů

22

6,04%

0

0,00%

16

SPD - Tomio Okamura

21

5,77%

19

Česká pirátská strana

53

14,56%

32

Koalice pro KH kraj (KDU-ČSL..)

35

9,62%

47

Spojenci pro KH kraj

16

4,40%

50

ANO 2011

77

21,15%

63

KSČM

6

1,65%

67

Volte Pravý Blok

2

0,55%

70

Trikolóra hnutí občanů

73

ODS + STAN a VÝCHODOČEŠI

82

ROZUMNÍ

7

1,92%

124

34,07%

1

0,27%

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 9. 2020 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.085 obyvatel. V průběhu září zemřeli 2 občané, přihlásili se 2 občané, narodili se 2 občánci.

Společenská kronika
V měsíci říjnu 2020 slaví významné životní jubileum naše spoluobčanky:
- paní Jindřiška Sauerová z Machova – dožívá se 80 let,
- paní Bohuslava Dostálová z Machova – dožívá se 80 let,
- paní Marie Mrázková z Nízké Srbské – dožívá se 80 let.
Oslavenkyním přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Stolní kalendář Policko 2021 + nástěnný kalendář „Krajem Náchodska a
Broumovska“ 2021
Upozorňujeme všechny občany, že na úřadu Městyse Machov je v prodeji stolní kalendář
„Policko 2021“, který vydal DSO Policko, za cenu 70,- Kč. V kalendáři jsou letos opět snímky
z celého Policka (samozřejmě tedy i z Machova a blízkého okolí), tentokráte od fotografa pana
Tomáše Šrejbera.
V prodeji je na úřadu městyse v omezeném množství také nástěnný měsíční kalendář na rok 2021
s fotografiemi pana Lubomíra Imlaufa, jehož prodejní cena byla stanovena na 150,- Kč.

Poděkování
Rodina Hofmanova děkuje všem přátelům a známým za projevené kondolence a přání soustrasti
v souvislosti s úmrtím pana Petra Hofmana.
-4-

3. Stomatologická pohotovost v listopadu 2020
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci listopadu 2020 – vždy v době od
9,00 do 11,00 hod.:
1. 11.
7. - 8. 11.
14. - 15. 11.
17. 11.
21. - 22. 11.
28. - 29. 11.

MDDr. Houštěk, ZS Machov
MUDr. Neoral ml., ZS Police n. M.
MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police n. M.
MUDr. Ogriščenko, VEBA Broumov - Olivětín
MUDr. Neoral, ZS Police n. Met.,
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov

602 333 466
491 541 654, 602 333 427
602 304 594
491 502 425
491 541 654, 602 333 452
603 479 084

4. Informace z jednání zastupitelstva
Ve 42. týdnu se uskutečnilo (z důvodu krizových opatření prostřednictvím e-mailové
korespondence) pracovní jednání starosty se zastupiteli. Zastupitelé v rámci tohoto jednání projednali
následující body:
- majetkové vypořádání (odkupy, prodeje a směny pozemků) pod přístupovou komunikací k čp. 19, 27
a 29 v Machovské Lhotě;
- návrh nové turistické trasy z Nízké Srbské přes Peterák k rozhledně ve Vysoké Srbské;
- projekt „Stavební úpravy obecního hřbitova v Machově“ – dokončení výběrového řízení a
harmonogram prací pro letošní podzim a jaro 2021;
- návrh na doplnění veřejného osvětlení v Nízké Srbské;
- úpravy technologie ČOV Machov – dokončení investice;
- reklamace propadů vozovky po vybudování kanalizace – opravy v záruční době;
- informace o výměně svítidel v ZŠ a MŠ Machov,
- vývoj reklamačního řízení – sportovní povrch hřiště u tělocvičny;
- rekonstrukce mostu na místní komunikaci na Peterák v Nízké Srbské – průběh prací;
- Rozpočtové opatření č. 5/2020;
- finanční dary spolkům pro rok 2020;
- návrh České pošty na změnu provozních hodin pobočky pošty v Machově od 1. 12. 2020;
- návrh kalkulace ceny stočného pro rok 2021;
- zahájení projekčních prací na úpravě garáží a technického dvora městyse Machov;
- cenové nabídky na realizaci změny vytápění Obecního domu (úřad + restaurace) na možnost
kombinace topení plynem a dřevem;
- cenová nabídka na realizaci další etapy výměny oken na budově Obecního domu (cca 22 oken).

5. Pozvánka do knihovny
BARNES Tommy: PIVO NA LOIŘE
S humorem psaný a vlastními zážitky inspirovaný příběh o tom, jak se jedna rodina usadila na
francouzském venkově a začala tam vařit britské pivo.
THOMAS Rosie: KAŠMÍROVÝ ŠÁL
Mair Ellisová vyklízí dům svých zemřelých rodičů. V zásuvce najde nádherně vyšívaný orientální šál.
Vydává se do Kašmíru po stopách své babičky a spřádá nitky neuvěřitelného příběhu.
HAYDER Mo: PTÁČNÍK
Detektiv Jack Caffery umí nahnat hrůzu i nejprotřelejším kriminálníkům, ale tentokrát už od začátku
tuší, že ho čeká procházka peklem. Když je na opuštěném předměstí Londýna nalezeno pět mrtvol
bestiálně znetvořených a sexuálně zneužitých žen, zavládne mezi přivolanými policisty zděšení….

HAGGARD H.Rider: NEFRA – SJEDNOTITELKA EGYPTA
Historický román o panovnici, která se ve 2. tisíciletí př. n. l. zasloužila o sjednocení Egypta.
BOUČKOVÁ Martina: JÁ A ANASTÁZIE
Příběh dvou naprosto odlišných děvčat, přemýšlivé, do vědy zamilované Markéty a Anastázie, žijící
baletem, které však spojuje velké přátelství.
(pro čtenáře od 9 let)
FLANAGAN John: BRATRSTVO – VYDĚDĚNCI
Ve Skandii existuje pouze jediná cesta, jak se stát bojovníkem. Chlapci jsou vybíráni do skupin
zvaných bratrstva. Bratrstvo stojí proti bratrstvu a soutěží spolu v řadě úkolů. Vítěz může být jen
jeden. Když se Hal Mikkelson stane nedobrovolným vůdcem bratrstva vyděděnců, musí se tohoto
úkolu zhostit, jak nejlépe umí. Bratrstvo Volavek se silou ani počtem sice nevyrovná dalším dvěma
skupinám, ale jeho členové mohou svou vynalézavostí, důvtipem a odvahou všechny jen překvapit.
(pro čtenáře od 13 let).
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Kratochvílová B.

6. 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.

7. Soutěž „Strom roku 2020“
Titul Strom roku 2020 získala jabloň u hostince u Lidmanů v Machovské Lhotě,
ovocný strom dostal toto ocenění poprvé v historii ankety. Na druhém místě v ekologické anketě o
nejsympatičtější dřevinu ČR skončily lípy v Hřebenech na Sokolovsku, třetí je dub Hugo z Lednice na
Břeclavsku. V anketě hlasovalo více než 5800 lidí, kteří vybírali z finálových 12 stromů z devíti krajů.
Pro vítězný strom jich hlasovalo téměř 2200, v pořadí druhým památným lípám dalo hlas zhruba 1000
lidí.
Strom do ankety přihlásila Místní akční skupina Stolové hory spolu s městysem Machov, místní
školou, majitelem hospody U Lidmanů panem Šturmem, místními zahrádkáři a s podporou Jaroslava
Lidmana – syna původního majitele hostince u Lidmanů, který jabloň vlastnoručně vysadil po konci 2.
světové války. "Jabloň po několika letech od vysazení neplodila, tak tatínkovi někdo z hostů poradil,
že má málo železa. Tatínek nelenil a zakopal k jejím kořenům hřebíky. A opravdu pak začala plodit,"
uvedl Jaroslav Lidman.
Vítězný strom bude odborně ošetřen a bude reprezentovat Česko v mezinárodní anketě Evropský
strom roku.
Poděkování patří všem, kteří svým hlasováním či jiným způsobem podpořili vítězství jabloně
v letošním ročníku tradiční ankety. Podrobné výsledky a záznam ze slavnostního vyhlášení ankety
najdete na www.stromroku.cz.
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