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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
ve středu 20. března zastupitelstvo na svém druhém letošním zasedání schválilo mimo jiné
rozpočet městyse pro letošní rok. Práce na jeho sestavení byly opět náročné zejména z pohledu
zajištění dostatečného množství finančních prostředků na plánované investiční akce – zejména na
zateplení ZŠ. Protože do návrhu rozpočtu není možno zahrnout zatím neposkytnuté dotace, je rozpočet
stejně jako v minulém roce schválen jako schodkový (- 6.335.356,- Kč). Schodek rozpočtu v uvedené
výši a splátky investičních úvěrů (1.362 tis. Kč) jsou kryty zůstatkem na finančních účtech městyse
z minulých let v celkové výši 7.697.356,- Kč. Případné další získané dotace do rozpočtu budou
zapracovány postupně formou rozpočtových opatření. Schválený rozpočet v členění do jednotlivých
tříd rozpočtové skladby je zveřejněn v další části tohoto zpravodaje. V podrobnějším členění bude
rozpočet možno shlédnout na úřadu městyse Machov, případně vybraných veřejných zdrojích (např.
na Monitoru státní pokladny – www.monitor.statnipokladna.cz).
Od 1. dubna začíná v Machově a v Bezděkově rekonstrukce odvodnění silnice (dešťové
kanalizace), která je součástí víceletého projektu rekonstrukce krajské komunikace č. III/303.17. Práce
budou probíhat od 1. dubna do 15. června a jako zhotovitele této části stavby ÚS KHK vybrala firmu
Broumovské stavební sdružení s.r.o. Stavba si vyžádá výrazné omezení provozu po uvedené
komunikaci – některé úseky budou rekonstruovány za provozu v jednom jízdním pruhu, úsek od
hospody u Božky v Nízké Srbské až po křižovatku v Machově směr Bělý pak bude uzavřen úplně.
Bližší údaje od zhotovitele BSS s.r.o. zveřejňujeme v další části tohoto zpravodaje.
Již v průběhu března realizoval městys Machov investiční akci – zhotovení kanalizační přípojky
hasičské zbrojnice v Nízké Srbské. Důvodem byla plánovaná přestavba hasičské zbrojnice, protože
stavební úřad si vyžádal změnu způsobu odkanalizování objektu – místo trativodu vybudování
kanalizační přípojky napojené na ČOV Machov. Uvedená investice dosáhla výše 450 tis. Kč, přičemž
výši ceny ovlivnil zejména podvrt silnice (SÚS nepovolila překop).
Dalším (neplánovaným) výdajem byla oprava kotle v tělocvičně, na který se musely zajistit
náhradní díly z Německa. Oprava nás stála více než 35 tis. Kč a bohužel to vypadá, že stejný problém
se rýsuje i u druhého kotle v tělocvičně a u stejných plynových kotlů ve škole.
Dne 6. března byla v objektu machovské tělocvičny otevřena provozovna kadeřnictví a manikůry.
Nachází se v 1. patře objektu a objednávky přijímá Šárka Hubková na telefonu 731 331 235.
Pokud jde o kulturu v obci, blíží se termín jarního divadelního představení, kdy se na sále
Obecního domu pochlubí s novou komedií „Detektor lži“ divadelní soubor Na tahu z Č. Kostelce.
Již nyní můžu informovat příznivce skupiny Stromboli, že koncert by se měl uskutečnit
v Machově v sobotu 5. října od 21 hod. Jako „předskokan“ je ve fázi domlouvání Miloš Meier se svojí
bubenickou show. Záznamy na vstupenky se již přijímají na úřadu městyse Machov.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 3. 2019 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.084 obyvatel. V průběhu března: - se přihlásil 1 občan
- se narodil 1 občánek.

Nabídka kominických služeb
Městys Machov ve spolupráci s kominíkem Jiřím Meierem z Police nad Metují nabízí kontrolu
a čištění spalinových cest (tuhá paliva a plyn) dle zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. a
prováděcího předpisu - vyhlášce č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinových cest.
Termín 12. 4. a 13. 4. 2019 po telefonické objednávce na tel.723 684 834. Možná je dohoda i mimo
tento termín. http://meier.kvalitne.cz/

Likvidace bioodpadu - větve
Městys Machov oznamuje, že od 25. 3. do 28. 4. 2019 budou po obci opět rozmístěny
velkokapacitní kontejnery, tentokráte pouze pro sběr větví ze stromů a keřů. Prosíme
nevhazovat jiný druh bioodpadu. Po uvedeném termínu budou vysypány a používány opět na
trávu a rozložitelný bioodpad.

Sběr železného šrotu v Machově
Oznamujeme všem majitelům nemovitostí v Machově, že ve dnech 13. – 14. dubna proběhne
v obci sběr železného šrotu. V sobotu 13. 4. by měli šrot svážet fotbalisté po Machově a zároveň hasiči
po Nízké Srbské, v neděli 14. 4. pak lhotští hasiči po Lhotě a případné neodvezené zbytky šrotu
po celé obci.

Honební společenstvo Machov – pozvánka
Honební společenstvo Machov zve své členy na schůzi s občerstvením, která se koná v sobotu
dne 6. dubna 2019 v 17 hod. na sále „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě.
Za HS a MS: Břetislav Plný

Veřejná soutěž – prodej domu čp. 27 k. ú. Machov
Ministerstvo financí vyhlašuje veřejnou soutěž na prodej rodinného domu čp. 27 s příslušenstvím
včetně pozemků v k.ú. Machov. Minimální výše nabídkové ceny je 1.162.950,- Kč. Lhůta pro
podávání nabídek je stanovena do 6. 5. 2019 do 12 hod. do sídla zadavatele – MF ČR. Vážní zájemci
se mohou po splnění příslušných podmínek zúčastnit prohlídky nabízeného majetku dne 24. 4. 2019
od 12,00 hod.
Bližší informace pro zájemce jsou zveřejněny v oficiálním „Oznámení o vyhlášení veřejné
soutěže“, které je zveřejněno na úřední desce městyse Machov.

3. Stomatologická pohotovost v dubnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci dubnu 2019 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
6. - 7. 4.
MUDr. Neoral ml., ZS Police nad Metují
602 333 427, 491 541 654
13. - 14. 4.
MUDr. Farná, Tyršova 327, Police n. M.
491 512 277
19. 4.
MUDr. Růžička, Poliklinika Broumov
603 479 084
20. 4.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844
21. 4.
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n. M.
602 333 460
22. 4.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 398
27. - 28. 4. MUDr. Kapitánová, Školní 196, Meziměstí
491 582 381

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 27. 2. 2019 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli městyse Machov. Na jejím
programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- grafický návrh nástěnného kalendáře Machova pro rok 2020,
- informace z výročních členských schůzí machovských spolků,
- informace z krajského shromáždění SMS ČR,
- informace o výsledku výběrových řízení na dodavatele investičních akcí (komunikace 4c
Nízká Srbská, školní hřiště u tělocvičny) a o podání žádostí o dotaci na tyto akce u MMR ČR,
- projednání návrhu výboru TJ Jiskra Machov na výměnu částí objektů garáží (Machov x Lhota)
- cenová nabídka na zajištění montáže dálkového otevírání dveří tělocvičny z 5 různých míst,
- záměr změny pronájmu nebytových prostor v objektu tělocvičny – kadeřnictví,
- stanovení termínu obecního plesu 2020 (zajištění hudby) na sobotu 18. 1. 2020,

-

informace o stavu připojování nemovitostí v Machově na splaškovou kanalizaci – 2. výzva
k připojení zbývajícím nepřipojeným subjektům,
informace k průběhu rekonstrukčních prací na odvodnění vozovky (dešťová kanalizace)
v souvislosti s rekonstrukcí krajské komunikace po Machově,
postup přípravy investiční akce „Zateplení a instalace rekuperace v ZŠ a MŠ Machov“,
informace o dokončení rekonstrukce místní tělocvičny a zahájení běžného provozu,
průběh jednání s dotčenými orgány a firmami ve věci vyčištění koryta potoka pod mostem
v Machovské Lhotě (u Fulkových),
informace o průběhu prací na zhotovení návrhu Změny č. 2 Územního plánu městyse Machov,
majetkové záležitosti a další.

Dne 27. 2. 2019 se uskutečnilo druhé veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov. Na
jeho programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- schválení Rozpočtu městyse Machov na rok 2019, závazných ukazatelů rozpočtu a pravomocí
k provádění rozpočtových opatření,
- schválení rozpočtu sociálního fondu městyse Machov na rok 2019,
- schválení žádosti ZŠ Machov o souhlas s přijetím finančního daru do svého hospodaření,
- schválení výběru dodavatele na investiční akce „Oprava místní komunikace 4c v Nízké
Srbské“ a „Obnova školního hřiště Machov“,
- schválení příspěvku na činností příspěvkové organizace městyse – ZŠ a MŠ Machov,
- schválení žádosti ZŠ a MŠ Machov o rozdělení HV za rok 2018 do fondů ZŠ,
- souhlas s podáním žádosti o provedení nového digitálního mapování k. ú. Bělý,
- schválení finančního daru pro BKL Machov – údržba lyžařských tratí,
- schválení navržených majetkových záležitostí a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Duben: 6.4. – Jean Marx Express (USA) – klub Eden Broumov od 19 hod.
6.4. – Country festival Pohoda 2019 – kino Nové Město od 17,30 hod. (Nezmaři ….).
7.4. – Detektor lži – divadlo na sále OD Machov v 17 hod. – soubor Na tahu Č. K.
13.4. – Jarní trhy na náměstí v Polici n. Met. + ukázky řemesel v Dřevěnce
13.4. – Velikonoční trhy v Benediktinském klášteře v Broumově od 8,30 hod.
13.4. – Zrní – koncert známé skupiny v kostele ve Vernéřovicích od 20 hod.
14.4. – Country festival Pohoda 2019 – kino Nové Město od 17,30 hod.
27.4. – Adam Bomb & Národ sobě – klub Eden Broumov od 20 hod.
30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – pořádá SDH Nízká Srbská od 18 hod.
na hřišti v N. Srbské, hudba, občerstvení

6. Rozpočet městyse Machov na rok 2019
Zastupitelstvo městyse Machov na svém veřejném zasedání dne 20. 3. 2019 schválilo definitivní
podobu rozpočtu na letošní rok. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce městyse a byly do
něho zapracovány i opodstatněné dodatečné připomínky.
Rozpočet na rok 2019 byl schválen jako schodkový ve výši 6,34 mil. Kč, kdy rozdíl mezi příjmy
a výdaji bude pokryt formou financování ze zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech
z minulých účetních období. Celý rozpočet vychází z doporučené predikce MF ČR, z dostupných
údajů státního rozpočtu, z návrhu úvěrující banky, ze střednědobého výhledu rozpočtu městyse
Machov do r. 2021 a z údajů o skutečném čerpání rozpočtu městyse v předchozích letech. Z toho pak
vychází i rozpočtovaná struktura příjmů i výdajů, kdy většina výdajových položek jsou mandatorní
výdaje městyse a další položky jsou rozpočtovány na základě schválených investičních či
neinvestičních akcí pro letošní rok. Do kapitoly Financování se pak promítají splátky úvěrů
vyčerpaných na investice v předchozích letech.

V rámci kapitálových, investičních výdajů budou nejvíce zatěžovat rozpočet městyse výdaje na
následující projekty:
- Změna č. 2 Územního plánu městyse Machov
173 tis. Kč
- Rekonstrukce tělocvičny Machov
1.250 tis. Kč
- Zateplení a rekuperace ZŠ a MŠ Machov
13.602 tis. Kč
- dokončení nové místní komunikace Machov – Záduší
410 tis. Kč
- investiční transfer do DSO Lesy Policka (rekonstrukce cesty pod Bor)
773 tis. Kč
- kanalizační přípojka k hasičské zbrojnici v Nízké Srbské
450 tis. Kč
Další plánované investiční akce pro rok 2019 navržené zastupitelstvem městyse Machov budou
realizovány v případě získání dotačních prostředků (tyto akce zatím nejsou součástí návrhu rozpočtu
městyse):
- obnova místní komunikace č. 4c k.ú. Nizká Srbská
2.332 tis. Kč
- obnova školního hřiště Machov
2.053 tis. Kč.
Základní struktura rozpočtu je následující:

Rozpočet městyse Machov na rok 2019 v druhovém třídění dle tříd
TŘÍDA

NÁZEV

1
2
3
4
v tom:

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

16 355 545
1 569 572
29 204
7 822 159

17 214 780
1 609 672
10 000
5 907 911
349 600
3 546 165

4216 - Rekonstrukce tělocvičny

2 012 046

17 116 829

26 226 336

25 776 480

24 742 363

73 000

73.000

6 927 181

84 000

PŘÍJMY KONSOLIDOVANÉ
5 Běžné výdaje

17 189 829
17 782 465

26 226 336
18 699 688

32 703 661
14 805 655

24 826 363
13 970 973

5213/5903 Rezerva - krize
3113/5331 Neinvestiční
příspěvek PO ZŠ
52xx Neinv. transfery
soukromopráv. subjektům
53xx Neinv. transfery
veřejnopráv. subjektům
5179 Transfery euroregionu
Glacensis

50 000

50 000

0

50 000

1 568 500

1 568 500

1 411 650

1 703 150

6 Kapitálové výdaje
z toho:

16 573 103
1 801 074
30 000
7 822 159

NÁVRH
ROZPOČTU
2019

4216 - Zateplení ZŠ a MŠ

Konsolidace příjmů

z toho:

14 882 550
1 591 072
30 000
613 207

SKUTEČNOST
2018

4112 - dotace ze SR na výkon st.
správy

PŘÍJMY CELKEM

*

UPRAVENÝ
ROZPOČET
2018

ROZPOČET
2018

2321/6121 ČOV (včetně
zákonné rezervy)
1032/6349 Inv. transfer do DSO
Lesy Policka
2212/6121 Silnice - MK Záduší
3113/6121 Zateplení ZŠ a MŠ
3412/6121 Rekonstrukce
tělocvičny

276 598
29 932
4 336

5 724 164

6 626 362

5 201 923

17 107 599

220 285

220 285

0

730 285
772 781

0

401 208

401 208

410 000
13 601 533

3 324 000

3 324 000

2 254 429

1 250 000

3639/6119 Změna č. 2
Územního plánu

VÝDAJE CELKEM

173 000

23 506 629

25 326 050

20 007 578

31 078 572

73 000

73 000

6 927 181

84 000

23 579 629

25 399 050

26 934 759

31 162 572

6 389 800

-900 286

-5 768 901

6 336 209

Konsolidace výdajů
*

VÝDAJE KONSOLIDOVANÉ
8 Financování

7. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 6. dubna 2019 (sobota)
Stanoviště:

BĚLÝ
NÍZKÁ SRBSKÁ
MACHOV
MACHOV. LHOTA

u bývalé váhy
u hasič. zbrojnice
pod Hubkovými
proti Lokvencovým
na náměstí
u hasič. zbrojnice

9,25 – 9,40 hodin
9,55 – 10,10 hodin
10,15 – 10,30 hodin
10,35 – 10,50 hodin
10,55 – 11,15 hodin
11,20 – 11,35 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
(pneumatiky osobní) – odevzdávejte přednostně zdarma v místech zpětného odběru
pneumatik – u prodejců, pneuservisů (obec za svoz pneumatik platí vysoké poplatky)
(elektrospotřebiče) – viz. Poznámka
Poznámka:

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky lze celoročně odevzdávat na sběrném místě v nákupním
středisku v Machově (zadní rampa), elektrospotřebiče proto budou odebírány
pouze ve výjimečných případech.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI
BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU!
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ!

8. Divadelní představení „Detektor lži“ v Machově 7. 4. 2019
Městys Machov
uvádí divadelní komedii Vasilija Sigareva

Detektor lži
v podání divadelního souboru NA TAHU Červený Kostelec
Režie: Marcela Kollertová
Hrají: Markéta Bohunková, Petr Máslo, Petr Misík
Černá groteska mapující drsný ruský život v manželství. Naturalismus manžela a
afektované výlevy jeho manželky Vám rozhýbají bránice. Zdánlivě jednoduchá
anekdota skrývá i mnohé životní ponaučení.

Neděle 7. dubna 2019 v 17,00 hod.
sál Obecního domu v Machově, vstupné 50,- Kč
9. Zápis do 1. ročníku ZŠ Machov
Podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném
vzdělávání (školský zákon)
vyhlašuji

ZÁPIS
do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy Machov,
okres Náchod,
který se uskuteční dne 8. dubna 2019 od 13.00 do 16.00 hodin v budově školy.

Povinná školní docházka začíná, podle § 36 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do prosince, může být přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto školním roce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Zákonní zástupci dítěte si s sebou přinesou: občanský průkaz
rodný list dítěte
průkaz zdravotní pojišťovny
vyplněnou žádost
K zápisu se musí dostavit všechny děti, které do 31. 8. 2019 dovrší věku 6 let.
V Machově 11. 3. 2019

Ing. Bc. Hana Lelková, ředitelka ZŠ a MŠ Machov

10. Svoz velkoobjemného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz velkoobjemných odpadů
Kdy : v sobotu 27. dubna 2019
Kde : Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ................................8,00 – 8,20 hod.
- pod Hubkovými....................................... 8,25 – 8,45 hod.
Machov – proti Lokvencovým ……………………........ 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, tj. ty, kteří
řádně platí poplatek za likvidaci odpadů městysi Machov, je
svoz bezplatný !!!
- odpad nesmí obsahovat větší kovové součásti !!!
- přebrán nebude jiný odpad než výše uvedený !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně,
ponechání odpadu na veřejném prostranství bez osobního dohledu je
nepřípustné a odpad nebude odvezen !!!!!!!!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!
Přineste nám svůj odpad! Chraňte naše životní prostředí!
: 493 646 750 fax: 493 646 770

11. Informace pro vlastníky lesa
Všem, kdo vlastní kus nebo i kousek lesa
Příspěvky, o kterých (možná) nevíte
Jak získat finanční pomoc na obnovu lesa v době kůrovcové kalamity
Vážení spoluobčané,
vlastníte vy, vaše rodina či přátelé les a uvítali byste jakoukoliv finanční pomoc od státu na jeho obnovu
v době kůrovcové kalamity? Ministerstvo zemědělství pro letošní rok rozšířilo možnosti příspěvků na
hospodaření v lesích (novelizované nařízení 30/2014 Sb.), které poskytuje prostřednictvím krajských úřadů, a
přislíbilo dvakrát více financí na tento účel než v loňském roce.
O jaké příspěvky můžete žádat?
o Asanace jehličnatého dříví pomocí insekticidní sítě nebo netkané textilie, pomocí insekticidního
postřiku nebo strojním odkorněním - nový příspěvek
o Soustřeďování dříví v lese lanovkou, koněm, železným koněm nebo vyvážecím strojem
o Štěpkování nebo drcení klesu
o Přirozená obnova lesních porostů
o Umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou první
o Zajištění lesních porostů
o Výchova lesních porostů – prořezávky, probírky
o Přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou nebo rekonstrukce porostů po
škodách – nový příspěvek
Jak žádost podat?
o Žádosti se podávají krajskému úřadu, v němž se nachází váš les
o Žádosti se podávají elektronicky
o Podmínkou získání příspěvku je doručení ohlášení žadatele o finanční příspěvek na krajský úřad před
zahájením prací v rámci plnění předmětu finančního příspěvku
Kde zjistit podrobnosti ohledně dotačních titulů a návod, jak příspěvek získat?
o Na webové stránce Ministerstva zemědělství www.mze.cz, rozcestník eAgri – Lesy, záložka Dotace
v lesním hospodářství a myslivosti, odkaz Finanční příspěvky na hospodaření v lesích
o Na krajském úřadě, odbor životního prostředí (Lesy)
o U svého odborného lesního hospodáře
Finanční příspěvky na hospodaření v lesích sice nemohou vlastníkům lesů kompenzovat ztrátu způsobenou
v důsledku sucha a kůrovcové kalamity, ale každopádně jsou pro ně přínosem. Využívejte proto jejich
možností v maximální míře!
Výzvu vydalo Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (zkr. SVOL) www.svol.cz, dne 4. 3. 2019.
Upozorněte na možnosti čerpání financí svou rodinu, přátele, spoluobčany (například prostřednictvím obecního
rozhlasu, vývěsky, www stránek, sociálních sítí apod.)
SVOL Pelhřimov

12. Informace České pošty o uvádění adres v Machově
Na základě nejasností při uvádění dodacích adres na zásilkách adresátů v naší obci a po řadě
dotazů od spoluobčanů jsme vznesli dotazy k tomuto tématu na vedení České pošty. Odpověděla nám
ředitelka DÚS Východní Čechy Renata Horáčková následovně:
- dle článku 4 platných Poštovních podmínek České pošty s.p. musí být poštovní adresa adresáta
uvedena tak přesně, aby nevznikly pochybnosti, kde a komu má být poštovní zásilka dodána. Adresa
tedy musí obsahovat označení adresáta (u fyzické osoby jméno a příjmení, příp. další identifikátor, u
právnické osoby její název či její organizační složka), místo dodání (název ulice, části obce, číslo
domu a příp. i číslo bytu)) a poštovní směrovací číslo;
- v případě místních částí městyse Machov Machov a Nízká Srbská je nutno uvést tuto část obce
s číslem popisným a se směrovacím číslem 549 63 Machov;

- v případě místních částí městyse Machov Bělý a Machovská Lhota je nutno uvést tuto část obce
s číslem popisným a s uvedením směrovacího čísla buď 549 63 Machov, nebo 549 31 Machov – obojí
je takto správně (adresy historicky zadané buď s jedním, nebo druhým směrovacím číslem, včetně
případu 549 31 pošta Hronov, je možné používat beze změny – podstatné je uvést místní část obce a
číslo popisné);
- pro všechny adresáty v městysu Machov (ve všech místních částech) je ukládací poštou v případě
nezastižení adresáta doma pošta Machov – zde je možno si zásilky vyzvednout (nikoliv v Hronově);
- vedení České pošty tímto prosí všechny adresáty v městysu Machov o označení svých nemovitostí
čitelným a viditelným číslem popisným, označení poštovních schránek v případě více různých
adresátů v nemovitosti a správné označení zvonků.

13. Sběr starého papíru pro ZŠ Machov
Základní škola a Mateřská škola Machov
opět organizuje

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Tříděný papír a kartony můžete dávat

ve dnech 23. 4. – 28. 4. 2019
do vchodu Husova sboru.
Za spolupráci Vám děkují žáci a učitelé ZŠ Machov

14. Poplachový systém městyse Machov
Od března 2019 je do systému vyhlašování požárního poplachu zahrnuta i rotační siréna
umístěná na budově Základní školy na náměstí. Protože okamžitě po jejím prvním spuštění operačním
střediskem HZS v Hradci Králové vzniklo v obci plno otázek, dovolte mi v následujících odstavcích
osvětlit používání sirén a důvody, proč vlastně houkají.
Sirény se rozezvučí ve chvíli, kdy se někdo ocitne ve svízelné situaci a je třeba mu poskytnout
účelnou a rychlou pomoc, nebo je zapotřebí upozornit občany na vzniklou mimořádnou
událost. Sirény tedy slouží k varování v případě požáru, přírodních nebo průmyslových katastrof apod.
V době války se pak používají k vyhlašování leteckých či chemických poplachů. Podle zákona
239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému je toto zabezpečeno sítí koncových prvků
varování, kterými jsou v našem případě sirény, v dalším případě třeba i místní rozhlas, improvizované
hlášení pomocí ručních megafonů či jiných prostředků. Podle vyhlášky 247/2001 o Organizaci a
činnosti jednotek požární ochrany je hlavním způsobem vyhlášení poplachu (pro jednotku určenou k
zásahu požárním poplachovým plánem kraje) pomocí koncových prvků varování siréna. To znamená,
že při každé mimořádné události, ke které bude jednotka vyslána operačním střediskem v Hradci
Králové, zazní siréna, aby informovala členy jednotky o vzniklé mimořádné události.
Zde si můžeme položit otázku, proč houká siréna ve dvě hodiny ráno, když se posléze občané
dozvídají, že se jednalo např. o spadlé stromy, přičemž nedošlo ke zranění. Věc se má tak, že na

začátku události nemůže nikdo vědět, jak to na místě zásahu vypadá. Navíc se každá událost může
časem nějak vyvíjet. Je tedy nutné na místo co nejrychleji vyslat jednotky, které poskytnou adekvátní
pomoc. Je pravda, že o každé události, ke které jsou členové těchto jednotek svoláváni, dostanou z
operačního střediska zároveň SMS zprávu o charakteru události. Co se ale stane, bude-li výpadek
mobilní sítě, či se SMS zpozdí, nebo člen jednotky nebude mít zrovna telefon po ruce atd. Kdo bude
vysvětlovat postiženým osobám, že jednotka nepřijela k místu mimořádné události včas, protože
nepřišla SMS a siréna nehoukala proto, že to občany v noci budí. Proto je nutné využít všech
dostupných možností ke svolání členů jednotek požární ochrany, tedy zejména za pomoci sirén, ať je
to ráno nebo v nočních hodinách.
V případě Městyse Machov jsou dvě funkční sirény propojeny s operačním střediskem
v Hradci Králové. Jedna je umístěna na hasičské zbrojnici v Nízké Srbské a druhá na budově ZŠ na
náměstí. Jsou zde samozřejmě ještě místní sirény na hasičské zbrojnici ve Lhotě, v Bělém a dále na
staré hasičské zbrojnici v Nízké Srbské, ovšem ty jsou spouštěny pouze ručně. Zapojovat tyto další
sirény do systému svolávání by bylo neefektivní a nadbytečné. Siréna na budově ZŠ je navíc
pravidelně zkoušena a je tedy zaručena její funkčnost.
Druhy poplachových signálů
V České republice jsou dva druhy poplachových signálů a jeden zkušební signál.
Zkušební signál - probíhá každou první středu v měsíci ve 12 hodin a provádí se na určených
sirénách po dobu 140 sekund dlouhým nekolísavým zkušebním tónem. O funkčnosti sirény je
následně vždy obratem z našeho úřadu informován HZS Královéhradeckého kraje.

Všeobecná výstraha – používá se k vyhlášení plošného ohrožení obyvatelstva (např. chemický
poplach), v době války k vyhlašování např. leteckých či chemických poplachů. Signál je vyhlašován
kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca
tříminutových intervalech. Po tomto signálu následuje vždy tísňová informace (z hromadných
informačních prostředků - televize, rozhlas, místní rozhlas, další hromadné informační zdroje, z
vozidel složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem) o tom, co se stalo a co se
má v takovém případě dělat.

Požární poplach - Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Je vyhlašován
přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin
trvalý tón).

Místní jednotka požární ochrany Machov je zařazena do kategorie III/A s dobou dojezdu 15
minut a tvoří ji členové SDH Nízká Srbská, SDH Machovská Lhota a SDH Bělý. Její členové bydlí ve
všech částech obce a k výjezdu jednotky je třeba i určitý minimální počet osob. Proto bylo zařazení
sirény, umístěné na budově školy, již dlouhou dobu požadováno orgány HZS kvůli jejímu
strategickému umístění v obci. Naše JPO Machov je povolávána k zásahům nejen v rámci katastru

obce, ale i do okolních obcí a měst, a to dle rozhodnutí operačního střediska Hradec Králové. Ne vždy
tedy uvidíte projíždět blikající vozidlo kolem Vašeho domu, neboť může vyjíždět rovnou mimo obec.
Tím, že sirény houkají, nikdo nechce rušit Váš klidný spánek a pohodu, ale naopak – chceme v co
nejkratší době vyjet a pomoci uchránit zdraví spoluobčanů a jejich majetek, zpřístupnit cesty pro
příjezd další pomoci aj.
Ivo Šulc – místostarosta pověřený krizovým řízením v obci

15. Vydařená zima 2018-2019 lyžařů z BKL Machov
Běh na lyžích.
Po kvalitní letní a podzimní přípravě jsme zahájili zimní přípravu na tradičním soustředění na Černé hoře
v prvním prosincovém týdnu. Bohužel nám úplně nepřálo počasí, a tak jsme se museli spokojit se skrovnou
sněhovou nadílkou, která během týdne ještě ubývala. Nakonec jsme se dvakrát vypravili na 4 km vzdálenou
sjezdovku Javor v Peci, kde byl nastříkán technický sníh. Sjezdovka ještě nebyla v provozu a tak jsme ji měli pro
sebe. Nečekaně a pozitivně nás překvapila perfektně upravená propojka mezi sjezdovkami Javor a Smrk a tak
jsme mohli na parádním manšestru dobře potrénovat bruslení. Na sjezdovce Javor byla velkou zábavou jízda po
nastříkaných hromadách sněhu, což byl vynikající trénink různých lyžařských dovedností. I přes bídné podmínky
na soustředění se nám podařilo být za sedm dnů šestkrát na lyžích, jinak jsme trénovali běh s holemi, posilovali
a zahráli si i hry. Na děti po noční stezce odvahy nezapomněl s nadílkou ani Mikuláš.
V sobotu 8. prosince jsme se vrátili z Černé hory, ale již v úterý 11. jsme mohli absolvovat první trénink na
upravených tratích v machovském Dolečku. V Machově první sníh dlouho nevydržel, ale pokračovat s přípravou
jsme mohli od 14. prosince na louce mezi Karlovem a Vostrou horou. Tratě u Karlova jsme díky naší technice
udržovali v dobrém stavu až do začátku ledna, kdy napadlo již více sněhu a úpravu tratí po nás převzalo město
Radków se svojí rolbou. Díky kvalitní úpravě tratí a okamžitému přenosu dat z GPS lokalizátoru na webové
stránky www.bilestopy.cz mohla veřejnost ihned vidět, kde a kdy byla trať upravena. Kvalita tratí se rychle
rozkřikla, a tak nebylo překvapením, když se po Vánocích na upravené 4km dlouhé trati prohánělo v jednu chvíli
přes 50 lyžařů převážně z Machova a okolí. Na začátku ledna opět napadlo dostatečné množství sněhu i
v Machově, a tak byly od 3. ledna opět upraveny tratě nejen v Dolečku, ale i do Nouzína, na Vysokou Srbskou
a do Závrch a také okruh ze Lhoty přes Machovský kříž, Pasterkov, Karlov, Tkalcovský stezník pod Borem,
Bukovinu a zpět do Machova. V Dolečku bylo i pro veřejnost spuštěno osvětlení v pracovních dnech od 17:00
do 19:00 hodin. Tratě v Machově byly upravené do poloviny února, na Karlově jsme lyžovali od poloviny
prosince do poloviny března.
V závodní sezóně starší žactvo cílilo zejména na závody Českého poháru a Mistrovství České republiky,
zatímco mladší se soustředili na závody Krajského poháru. Český pohár měl na programu pět individuálních a
dva týmové závody ve třech destinacích. Do poháru se započítávaly čtyři nejlepší výsledky z pěti individuálních
závodů. Body se rozdělovaly do 25. místa v kategorii, na což bylo potřeba podat dobrý výkon, jelikož někdy
startovalo až 80 závodníků v kategorii.
Nejlépe nám vyšla hned první zastávka ČP v Jablonci nad Nisou, kde brali bronzové medaile Jan John
v sobotním norském sprintu volnou technikou a Ema Ducháčová v nedělním distančním závodě klasicky.
V sobotu skončila v kategorii U13 Ema 10., Aneta Gultová 36., v U15 Natálie Plná 14. a Vendula Kubečková
41. V neděli byla v U13 Aneta 27., v U14 Jenda 11., v U15 Natálie 13. a Vendula 43.
Druhou zastávkou ČP a zároveň Mistrovstvím ČR bylo Vrchlabí, kde v pátečním norském sprintu klasicky
nejvíce zamrzel o půl boty prohraný souboj Emy o postup do finále, která nakonec obsadila 10. místo, ve stejné
kategorii U13 pak byla Aneta Gultová 21. V kategorii U15 byla Natálie Plná 13. a Vendula Kubečková 39.
V sobotním distančním závodě volnou technikou se v kategorii U13 umístila Ema na 7. místě a Aneta na 19.
místě, v kategorii U15 byla Natálie 13. a Vendula 41. V neděli byly na programu tříčlenné štafety kategorií U13
+ U14 a hromadný závod klasicky pro U15. Ve štafetách nám chyběla třetí závodnice, a tak Ema doplnila
krajskou štafetu z Vrchlabí (15. místo) a Aneta startovala v kombinované štafetě z různých klubů (31. místo).
V nejstarších holkách se hromaďák vyvedl Natálii, která dojela na 7. místě, Vendula skončila 46.
Třetí zastávkou byl ČP v Novém Městě na Moravě, kam se sjelo rekordních 680 startujících. V sobotu se jel
závod volnou technikou, kde v kategorii U13 skončila Ema 10. a Aneta 17., v kategorii U14 dojela Veronika
Nyklíčková 36. a Jan John 9., v kategorii U15 Natálie 27. a Vendula 44. V neděli byl na programu sprint dvojic
klasicky a pro nejstarší U15 stíhačka klasicky. Dvojice BKL Aneta s Emou dojely na pěkném 7. místě v U13 se
ztrátou 12 s na medaili, Veronika spolu s L. Bezuškovou z Police skončily 28. v U14 a nejvíce se vedlo Jendovi,
který v dvojici s vrchlabským A. Hronem bojoval do posledních metrů o prvenství, ale nakonec skončili ve finiši
na parádním druhém místě v U14. Ve stíhačce klasicky v U15 si Natálie polepšila na 17. místo a Vendula na 43.
Druhý víkend v březnu se na Božím Daru konal ČP a MČR dorostu a dospělých a na tyto závody byla přizvána
i kategorie budoucích dorostenců U15. Nás reprezentovala jen Natálie Plná. V pátečním distančním závodě
klasicky dojela 11. v U15, v sobotním sprintu dvojic klasicky kategorií U15 + U16 dojela 11. spolu s Z.

Kubíčkovou ze Ski Skuhrov n.B. v nedělní tříčlenné štafetě volnou technikou dojela v týmu Královéhradeckého
kraje na 8. místě spolu s J. Leblochovou a B. Vránovou.
V hodnocení klubů aneb Mistrovství ČR v běhu na lyžích smíšených družstev staršího žactva se BKL
Machov umístil na 17. místě ze 45 klubů, které získaly alespoň bod. Nám do celkové hodnoty 328 bodů přispěly
holky v kategorii U13 Ema Ducháčová s Anetou Gultovou 163 body, Jan John v U14 86 body a Natálie Plná
v U15 79 body. Z klubů z našeho kraje jsme byli třetí nejlepší za Vrchlabím (celkově 5.) a Trutnovem (11.),
medaile si odnesly 1. Ski klub Jablonec, 2. Slovan Karlovy Vary, 3. Dukla Liberec. Myslím, že pro náš malý
klub je to vynikající výsledek. Škoda, že se některé závody ČP v běhu kryly se závody v kombinaci a Lukáš
Doležal a Jenda John nemohli týmu pomoci k ještě lepšímu výsledku .
V žákovském poháru Královéhradeckého kraje lyžařů běžců se v zimě konalo všech sedm závodů a nám
bodovalo rekordních 22 závodníků. V celkovém součtu, kam se počítaly dva nejlepší výsledky z pěti podzimních
krosů a pět nejlepších výsledků ze sedmi závodů na běžkách, jsme získali pět umístění na stupních vítězů. Ve
své kategorii celkově zvítězila Ema Ducháčová, stříbra braly Anna Kráčmarová, Aneta Gultová a Natálie Plná,
bronz vybojoval Patrik Ducháč. Celkově se naši lyžaři umístili následovně: V roč. 2010 - 3. Ducháč Patrik, 16.
Rücker Vítek; 2009 - 2. Anna Kráčmarová, 7. Denisa Wiesnerová, 8. Laura Bejšovcová, 10. Vendula Šrůtková,
15. Eliška Gultová, 18. Nela Konrátová, 20. David Vaněk, 23. Ondřej Ducháč; 2008 - 6. Simona Bubeníčková,
8. Veronika Dostálová, 10. Tereza Doležalová; 2007 - 9. Barbora Šrůtková; 2006 - 1. Ema Ducháčová, 2. Aneta
Gultová, 8. Lukáš Doležal; 2005 - 5. Veronika Nyklíčková, 14. Karolína Vaňková, 8. Jan John; 2004 - 2. Natálie
Plná, 5. Vendula Kubečková
Mimo Českého a Krajského poháru jsme získali další spousty umístění na pódiu ve Středečním poháru,
závodech seriálů Stopa pro život a SkiTour (Stopou Zlaté lyže, Jilemnická 50, Šumavský skimaraton, Orlický
maraton, Jizerský noční maraton, Jizerská 50, JeLyMan). Umístění na stupních jsme brali i na závodech v Polsku
např. Bieg Pabla na Karlově nebo Bieg St. Bodzka v Opawě u Lubawki nebo na největším polském závodě Biegu Piastów v Jakuszycích. Z dospělých klub na mnoha závodech úspěšně reprezentovali Michal Ducháč,
David Šrůtek a David Plný.
V zimě náš klub pořádal tři závody. Dva závody Středečního poháru, 16. ledna v Machově v Dolečku a 13.
února na Karlově. 17. února jsme měli pořádat Přebor KH kraje v Machově, ale vzhledem k oblevě jsme byli
nuceni závod přesunout na tratě do Deštného v Orlických horách. Náš realizační tým skládající se z rozhodčích,
trenérů, rodičů a dalších pomocníků se tohoto úkolu zhostil na výbornou a i díky spolupráci s klubem Ski
Skuhrov nad Bělou dopadly závody nejen po organizační stránce velmi dobře.
Rozrostla se nám i skupina nejmenších, kdy se až 16 dětí účastní tréninků. Cvičení mladých lyžařů ve věku 5 – 7
let probíhá každé pondělí od 16 hodin. V zimě využili sněhu v Dolečku a učili se soupaž, plužení, stromeček,
rovnováhu na jedné lyži,… Pro některé děti to byla premiéra, ale bojovaly statečně. V lednu jsme využili
sněhové nadílky Krkonoš a několik dětí odjelo na malé soustředění (prodloužený víkend) na chatu U Floriána na
Pomezních Boudách. I přes tak krátkou dobu jsme nalyžovali 20 km, procvičili techniku a užili si pěkného
počasí. I v této skupince máme děti, které se pravidelně účastní závodů a do všeho se vrhají se sportovním
duchem: Pavlína Bejšovcová, Vítek Ducháč, Václav Strnad a František Strnad.
Příští sezónu nám do žákovské kategorie postoupí silný ročník 2009, kde máme nyní závodících 6 děvčat a 2
kluky a i tito závodníci budou už při některých závodech bruslit. K radostem nám přibydou i starosti a my opět
budeme chtít tyto sportovce materiálně zabezpečit. Budeme se snažit vybavit je tak, aby mohli mít tréninkové
a závodní lyže na klasiku a i na bruslení = celkem čtyři páry, kolečkové lyže na bruslení, hole na klasiku a na
bruslení, boty, kombinézu s čepicí a dostatek vosků a servisního materiálu. Budeme organizovat soustředění,
pravidelně trénovat a závodit. Jsme rádi, že se děti věnují sportu, zdravému životnímu stylu a že si užívají
zábavu v dobré partě kamarádů. My jim rádi věnujeme náš volný čas a podpoříme je, i když je to časově stále
náročnější. Už letos nám například mnohdy zabralo pouze mazání lyží den před závody pro 20 dětí i tři hodiny.
Skok a severská kombinace.
Naši mladí skokani/kombiňáci začali sezónu skákáním na umělé hmotě ještě v polovině prosince, neboť sníh
všude chyběl. Po novém roce napadlo a tak se nám podařilo upravit můstek K13m a tréninky s těmi menšími
získaly na kvalitě. Starší kluci, Lukáš a Jenda, doplatili na kompletní uzavření celého areálu v Harrachově
s můstkem K 70 a K 90m a museli dojíždět 350 km do Německého Breitenbergu nebo 320 km do polského
Szczyrku. Na obou těchto místech se konal i Český pohár ve skoku a kombinaci. Takhle jsme to v Česku
dopracovali.
Naštěstí se v únoru podařilo upravit velký můstek K 70m v Lomnici nad Popelkou, a tak dojíždění bylo jen
90 km.
Závodit jsme začali 12.1. v Harrachově na malých můstkách na Kamlu, kde Český pohár v kombinaci Jenda
John vyhrál.
Dalším závodem byl 19.1. Český pohár v Desné v Jizerských horách. Vítek Rücker zde obsadil 12. místo v kat.
9-10 let a Jenda opět s převahou vyhrál.

26. 1. se uskutečnil další závod ČP v Lučanech. Zde startoval jen Vítek a obsadil opět 12. místo.
Ve stejném termínu odjel reprezentovat ČR Lukáš do dalekého norského Trondheimu na Youth Cup Granåsen.
26.1. obsadil 6. místo a 27.1. obsadil 5. místo.
1.-3.2. se konal RKZ ve skoku a ČP v kombinaci v německém Breitenbergu. Lukáš byl ve skoku na třetím místě
a Jenda na osmém. V kombinaci skončil Lukáš na třetím a Jenda na čtvrtém místě. Tady naši kluci, kteří jsou
mezi kombiňáky nejlepšími běžci, doplatili na nepochopitelné zkrácení tratě ze 3km na 1,85km…. Jinak by byl
výsledek ještě lepší.
9. 2. se konal další závod v Lomnici nad Popelkou. V kategorii 9-10 obsadil ve skoku Vítek 16, Martin Valtera
24 a Ondra Ducháč 25. místo. V kombinaci se zlepšili a Vítek dojel na 11., Ondra na 13. a Martin na 19. místě.
9.2. Lukáš a Jenda reprezentovali Českou republiku na OPA Games Nordic Combined ve švýcarském
Kanderstegu – můstek K 70m a trať 4km. Závodili s kluky o jeden a dva roky staršími a Lukáš skončil 20 a
Jenda 26. Ve svém ročníku by Lukáš vyhrál a Jenda by byl čtvrtý.
Další historický úspěch se povedl našim mladým kombiňákům v neděli 17. 2. 2019. V kategorii 13-14 let se
Mistrem České republiky stal Lukáš Doležal a vicemistrem Jenda John !
Jenda navíc skončil v celkovém pořadí Českého HOP poháru za rok 2019 na druhém místě a Lukáš navíc zde
vybojoval třetí místo v RKZ ve skoku.
23. a 24. 2. pokračoval MČR ve skoku a kombinaci žactva 9-10 let na malých můstcích v Harrachově.
Ve skoku Vítek skončil na 15. a Ondra na 22. místě. V severské kombinaci bylo umístění 12. Vítek a 13. Ondra.
3. 3. se konalo Mistrovství ČR a RKZ v polském Szczyrku a zde Lukáš vybojoval v MČR 6. místo a v RKZ byl
třetí. V celkovém pořadí Českého poháru ve skoku obsadil Lukáš 7. a Jenda 14. místo. Děkuji všem závodníkům
za pěkné výsledky a přístup k tréninkům.
Pro naše spoluobčany a návštěvníky ze širokého okolí jsme se celou sezónu snažili projíždět tratě v okolí
Machova a několik desítek dnů byl letos v provozu i osvětlený okruh v Dolečku.
Ve funkcionářské sféře se Standa Jirásek ml. natrvalo zabydlel ve světových pohárech severské kombinace jako
FIS TD (technický delegát), v letošním sezóně coby asistent na závodech v Oberwiesenthalu, Ramsau a Lahti.
Je třeba na tomto místě také poděkovat všem, kteří podporují naši sportující mládež - všem sponzorům
HOBRA ŠKOLNÍK, EKOMACH, SaarGummi, SNtech, WIKOV, MŠMT, Královéhradeckému kraji, městysu
Machov, SLČR, ČUS, rodičům a všem dobrovolníkům, kteří pomáhají. Potěšitelné také je, že na facebooku BKL
Machov naše aktivity sleduje a podporuje několik stovek lidí.
BKL Machov

16. Info z SDH Machovská Lhota – dětský karneval
V sobotu dne 16. března náš spolek uspořádal dětský karneval na sále Obecního domu v Machově.
I když náš spolek čítá celkem jen 36 členů, i nadále chceme pokračovat v této tradici. S podporou
městyse Machov a místní základní školy, paní ředitelky Bc. Hany Lelkové a Blanky Plné, které nám
na tuto akci vždy připravují pro děti tombolu, to určitě zvládneme. Na tuto akci přišlo 68 masek nejen
dětských, ale doprovodilo je 70 platících z řad rodičů i prarodičů. Pro děti byly opět připraveny
různé soutěže, kterých se ujala naše „Sněhurka“ - v přestrojení Mgr. Radka Kubečková. Děti za účast
obdržely drobné sladkosti. K závěru byly ohodnoceny i vybrané masky - tradičně ta nejlepší domácím
dortem přímo od cukrářky z Machovské Lhoty. K výborné zábavě nám zahrál pan Emil Maryška se
svou ženou. Chvíli to vypadalo, že budou muset hrát až do rána, což svědčí o tom, jak se všichni
výborně bavili.
Manželé Mikešovi nám pomohli s občerstvením návštěvníků, ať už to byla káva k vynikajícím
zákuskům z kvíčerovské pekárny, nebo jídla pro hladové. I v šatně kulturního domu nesměla chybět
obsluha v podání 3 usměvavých důchodkyň.
Za sbor dobrovolných hasičů bychom touto cestou chtěli poděkovat všem jmenovaným a
samozřejmě i zúčastněným a budeme se těšit na další ročník této akce.
Nejbližší další akcí pořádané sborem bude tradiční soutěž „O putovní pohár SDH“ , která se bude
konat v sobotu 21. září od 13 hodin opět v Dolečku. Přijďte nás povzbudit, aby mohl pohár vyhrát
domácí tým.
Děkuji všem za přízeň, za SDH Zdeněk Tauc.

17. Rekonstrukce dešťové kanalizace v Machově a Nízké Srbské
Na základě výběrového řízení ÚS KHK bude od 1. 4. 2019 do 15. 6. 2019 provádět firma
Broumovské stavební sdružení s.r.o. rekonstrukce dešťové kanalizace ve vybraných částech městyse

Machov a obce Bezděkov nad Metují. Rekonstrukce dešťové kanalizace je součástí víceletého
projektu rekonstrukce krajských komunikací. Tyto dotčené úseky jsou zveřejněny na webových
stránkách Městyse Machov.
Po výše uvedenou dobu je odborem dopravy MěÚ Náchod schválena přechodná úprava
dopravního značení následujícím způsobem:
1) Obec Bezděkov n/M a část Nízké Srbské po křižovatku u hospody u Božky bude prováděna
v pracovních úsecích s kyvadlovou dopravou se zachováním jednoho jízdního pruhu označených
dopravními značkami.
2) Od křižovatky u hospody u Božky bude provedena trvalá uzávěra se zákazem vjezdu do
Machova až po odbočku na Bělý, s výjimkou vozidel IZS, vozidel stavby a autobusů.
Objížďka je schválena přes Velké Petrovice, Polici a Bělý. Od odbočky na Bělý až po náměstí
v Machově bude rekonstrukce opět prováděna v pracovním úseku s kyvadlovou dopravou.
3) Z důvodu obslužnosti jednotlivých objektů bylo dále se zhotovitelem dohodnuto umožnění
průjezdu trvalé uzávěry mimo pracovní dobu stavby od 18.00 hod. do 7.00 hod ráno. V případě
nutnosti lze uzavřený úsek v Machově projet i během dne s tím, že vozidla stavby mají přednost
a tento průjezd může být časově náročný.
4) Výjezdy od jednotlivých objektů a nemovitostí v uzavřeném úseku budou časově řešeny v průběhu
provádění prací dohodou mezi pracovníkem stavby a majitelem nemovitosti.
Kontaktní telefon na pracovníky stavby – Schmidt Martin – tel.: 777 762 302
(případně Sklenička Dušan – tel.: 778 522 133)
Prosíme, abyste v průběhu prací věnovali zvýšenou pozornost při průjezdech stavbou po všech
dotčených komunikacích.
Děkujeme za pochopení.

Martin Schmidt, stavbyvedoucí, BSS Broumov

18. Kurs kreslení pravou hemisférou
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