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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
minulý měsíc jsem svůj příspěvek do zpravodaje začínal informací o škodách způsobených
v Machově silnou vichřicí. Bohužel ani v tomto měsíci se naší obci neštěstí nevyhnula.
Nejprve se ve čtvrtek 10. května v odpoledních a večerních hodinách prohnaly Machovem silné
bouřky doprovázené přívalovým deštěm a kroupami. Nejhorší situace nastala v Nízké Srbské v okolí
hasičské zbrojnice, kde silný proud dešťové vody strhl velkou část ornice z pole a bláto zaplavilo
zahrady, část krajské komunikace, tenisový kurt, prostranství před hasičskou zbrojnicí. Zanešeny
blátem byly příkopy i část dešťové kanalizace. Došlo i k zaplavení sklepů některých domů. Na
okamžité likvidaci se podíleli dobrovolní hasiči z Nízké Srbské, místní zemědělci i technická četa
úřadu městyse se svojí technikou.
Další neštěstí, tentokrát však nikoliv vinou přírodních živlů, ale lidskou vinou, se stalo v neděli
13. května. Kolem čtrnácté hodiny došlo u tělocvičny k tragické dopravní nehodě, kdy se střetlo
osobní auto s cyklistou a poté narazilo do domu. Na místě zemřel devětapadesátiletý cyklista
z Náchoda (návštěvník cyklistického závodu Nova Cup) a spolujezdkyně z vozu – řidičova manželka.
Jedna z možných okolností nehody (dle mluvčího Policie ČR Jana Čížovského) hovoří o tom, že
vozidlo jedoucí z kopce, se po komunikaci pohybovalo bez nastartovaného motoru a došlo tak
k zablokování volantu i nefunkčnosti posilovačů brzd. Oběma zemřelým se snažili pomoci záchranáři,
bohužel však bez úspěchu.
Radostnější zprávou pro městys je určitě to, že se podařilo získat další dotační prostředky,
tentokrát od Ministerstva pro místní rozvoj. Z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ jsme
uspěli s projektem rekonstrukce místní tělocvičny a byla nám schválena dotace ve výši 2,3 mil. Kč.
Z celkové předpokládané výše nákladů 3,3 mil. Kč bychom tak získali formou dotace 70%. Nyní
musíme urychleně vyhlásit výběrové řízení na dodavatele prací, neboť celá akce se musí stihnout do
konce letošního roku. Naplánována je výměna podlahy, obložení stěn, výměna oken a veškerého
vnitřního osvětlení, výměna žlabů a svodů a nátěry střechy.
Úspěšní jsme byli s dotační žádostí i v rámci DSO Lesy Policka, kdy byla svazku, jehož členem
je i městys Machov, schválena dotace ve výši 100 tis. Kč na projekt „Profesionalizace DSO Lesy
Policka“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje 18RRD02 – Podpora svazků obcí.
S účinností od 1. 8. 2018 jsem na základě výsledků konkursu a v rámci své pravomoci jmenoval
do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Machov Ing. Bc. Hanu Lelkovou. Zároveň jsem odvolal z funkce
stávající ředitelku Mgr. Helenu Martincovou. Předání jmenovacího dekretu nové paní ředitelce a
zároveň předání odvolání, ale i dárku a poděkování za dlouholeté působení v naší škole odcházející
paní ředitelce se uskutečnilo na pracovním jednání zastupitelstva dne 9. května.
V sobotu 12. května jsme slavnostně otevřeli nově vybudované turistické parkoviště za odbočkou
na Řeřišný v Machovské Lhotě. I díky krásnému počasí byla na této společenské akci účast přibližně
120 hostů. Tímto krokem v podstatě skončila realizace projektu „Naučnou stezkou k přírodním a
historickým památkám“ v Machově. V rámci projektu bude ještě 9. června slavnostně otevřeno
informační centrum na parkovišti na Slavném a dále budou zhotoveny turistické brožurky a některé
další propagační materiály. Pak už nás bude čekat neméně náročná práce s vyúčtováním projektu,
zasíláním monitorovacích zpráv a kontrolami od různých orgánů.
Přestože zatím nevíme, zda uspějeme se žádostí o dotaci na asfaltování zadní cesty do Lhoty,
uskutečnilo se 14. 5. výběrové řízení na dodavatele prací, aby v případě přiznání dotace bylo vůbec
reálné sehnat ještě na letošní rok dodavatele asfaltů. Nabídku podalo 5 firem, z nichž jako nejlepší
komise vyhodnotila nabídku firmy Repare Trutnov. Nejdéle do konce června by mělo být jasno o
získání či nezískání dotace, v negativním případě podáme žádost znovu pro rok 2019.
Ke svému závěru pokročil i projekt „Separace komunálního odpadu v městysi Machov“, v jehož
rámci jsme pořídili traktorový nosič kontejnerů a 5 velkokapacitních kontejnerů. Jejich dodávka se již
uskutečnila a v nejbližší době dojde na jejich praktické používání pro sběr bioodpadu či větví apod.
Špatnou zprávu, která nás docela zaskočila, jsme obdrželi 10. května od Ministerstva vnitra ČR.
Týká se záležitosti plošného rušení matričních úřadů v rámci celé republiky, kdy ministerští úředníci
navrhli ke zrušení přibližně 450 matričních úřadů. Bohužel je mezi nimi i matrika v Machově, dále
pak například matriky v Meziměstí, Bohuslavicích, Novém Hrádku a v dalších městech a obcích. Proti

tomuto rozhodnutí budeme bojovat na všech možných úrovních, zejména i proto, že na setkání
starostů Královéhradeckého a Pardubického kraje dne 15. 5. v Hradci Králové nám zástupci
ministerstva nebyli schopni předložit žádný přesvědčivý důvod pro tento krok. Na uvedeném jednání
jsem předložil návrh na změnu financování matričních úřadů v tom smyslu, že by bylo nejlepší nacenit
jednotlivé matriční úkony a úřad by pak dostával finanční částku za výkon přenesené působnosti státu
na úseku matrik dle skutečného počtu provedených úkonů. Bylo by poté již jen na rozhodnutí každé
obce, zda za obdržené peníze se vyplatí matriku v místě držet či nikoliv. Zástupci ministerstva však
zatím na jakékoliv návrhy nechtějí slyšet, a tak nezbývá než se pokusit spojit odpor starostů proti
rušení matrik pod hlavičkou Sdružení místních samospráv, Svazu měst a obcí, či žádat o podporu
některé poslance. Teprve čas ukáže, zda pana ministra názor obyvatel a jejich představitelů na obcích
zajímá či nikoliv a vyloučena není ani možnost uspořádat demonstrace před sídlem ministerstva či
nějakou jinou formu nátlaku, protože dle mého názoru i názoru kolegů starostů jde pouze o politické
rozhodnutí, které má opět poškodit obyvatele venkova a přinést navýšení financí a úředníků větším
městům.
Závěrem bych se jen krátce zmínil o vývoji plnění rozpočtu městyse v letošním roce. Máme za

sebou více než třetinu roku a za tak dlouhé období se již dá alespoň přibližně předvídat, jak si
náš městys stojí z pohledu dodržování rozpočtované výše příjmů i výdajů. Výdaje městyse se
zatím vyvíjejí podle předpokladů a neregistrujeme žádnou větší hrozbu překročení
jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby. Pokud jde o příjmovou část rozpočtu, jež je
tvořena zejména podílem městyse na celostátním výběru sdílených daní, registrujeme celkem
příznivý vývoj spočívající v navýšení podílu městyse Machov na těchto daních o přibližně
460 tis. Kč oproti minulému roku. Lepší výběr sdílených daní proti minulému roku je
především u DPH (+270 tis. Kč) a u daně z příjmů fyzických osob (+150 tis. Kč).

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 4. 2018 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.074 obyvatel. V průběhu dubna: - se přihlásilo k pobytu 8 občanů,
- se odhlásilo 9 občanů.

Společenská kronika
V měsíci květnu 2018 oslavily významné životní jubileum naše spoluobčanky:
- paní Jaroslava Peterová z Nízké Srbské – oslavila 85 let,
- paní Mája Adamová z Machova – oslavila 80 let,
- paní Vlasta Mazačová z Nízké Srbské – oslavila 80 let.
Oslavenkyním přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 9. 5. proběhla další porada starosty se zastupiteli. Na programu jednání byly následující
záležitosti:
- majetkové záležitosti (pronájmy a propachtování nemovitostí, prodej a odkup pozemků,
záměry prodeje pozemků),
- příprava slavnostního otevření turistického parkoviště v Machovské Lhotě,
- informace k projektu rekonstrukce krajských komunikací po Machově,
- projednání situace ohledně plánované výstavy „Sigismund Bouška“ v Machově,
- návrh Obecně závazných vyhlášek obce č. 2/2018, 3/2018 a 4/2018,
- jmenování nové ředitelky ZŠ a odvolání stávající ředitelky ZŠ,
- příprava účasti JSDH Machov na soutěži a výstavě v polské Scinawce,
- informace o záměru Ministerstva vnitra zrušit matriční úřady ve 450 obcích, i v Machově,
- žádost organizace „Linka bezpečí“ o příspěvek na činnost,

-

informace o přípravě společného projektu obcí DSO Policko zaměřeného na tvorbu
strategických dokumentů obcí a některých technických pasportů,
informace o získání dotace na rekonstrukci tělocvičny v Machově,
informace o vývoji situace v souvislosti s GDPR – směrnice EU o ochraně osobních údajů,
návrhy majetkových záležitostí pro jednání zastupitelstva a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Červen: 2.6. – Dětský den v Polici n. Met. – autobusové nádraží, Bezděkovy sady od 14 hod.
2.6. – Vycházka Polickem II. – orchideje na Machovsku – přihlášky v IC Police
9.6. – Polická zelňačka – soutěž ve vaření zelňačky s doprovodným programem
Kamarádi osady 5, Klapeto, řemesla
9.6. – Nanovor – rocková zábava na hřišti v Nízké Srbské
12.6. – Planeta Česko – celovečerní film o české přírodě – kino Police v 17,30 hod.
16.6. – Vycházka Polickem III. – okolí Starkova – přihlášky v IC Police
16.6. – Požární soutěž o Bělský džbánek – od 14 hod. u rybníka v Bělém
16.6. – Taneční zábava – u rybníka v Bělém od 20 hod., hraje místní skupina MOP
16.6. – Broumovská kytara – tradiční hudební festival – dětské hřiště Broumov
23.6. – Svatojánský jarmark na rynku ve Žďáru nad Metují
23.6. – Běh z Police do Police, pořádá DSO Policko – v 10 hod. z autobus. nádraží
29.-30.6. – Broumovská pouť
30.6. – Tour de Torpédo – recesistická akce v Nízké Srbské od 14 hod.
30.6. – Vycházka Polickem IV. – architektura Machovska – přihlášky v IC Police
30.6. – Za poklady Broumovska – 1. koncert v Božanově v 18 hod.

5. Stomatologická pohotovost v červnu 2018
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červnu 2018 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
2. - 3. 6.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491 582 381
9. - 10. 6.
MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 132
16. - 17. 6.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
775 717 666
23. - 24. 6.
MDDr.. Houštěk. ZS Machov
602 333 466
30. 6. - 1. 7.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654

6. Aktuální harmonogram rekonstrukce krajských komunikací
V pátek 11. května se uskutečnil první letošní kontrolní den v rámci probíhající rekonstrukce
krajských komunikací III/30315 a III/30317. Na tomto jednání byly upřesněny některé termíny
prováděných prací:
1) Rekonstrukce vozovky v úseku od Bezděkova po začátek Machova (k hasičárně) - v termínu od
8. 6. do 13. 6. by měla proběhnout pokládka vrchních asfaltobetonových směsí. V tomto období bude
objížďka přes Vysokou Srbskou.
2) Rekonstrukce vozovky v úseku Vysoká Srbská – Machov (Nízká Srbská) - v termínu od 14. 6. do
17. 6. by měla proběhnout pokládka vrchních asfaltobetonových směsí. Předcházet tomu by mělo
frézování asfaltů v termínu od 4. do 7. 6.

3) Od 21. května by měly probíhat práce na rekonstrukci mostu – křižovatka na Bělý. Nejprve bude
osazen náhradní most a poté začnou bourací a stavební práce. Ve směru na Bělý i od Bělého bude
zachován jeden úzký jízdní pruh pro osobní automobily. Veškerá doprava směrem k centru obce a do
Machovské Lhoty bude vedena po náhradním mostě. Doprava v celém prostoru křižovatky na Bělý
bude řízena semafory. Stavba mostu by měla probíhat až do 30. 9. 2018.
4) Průběžně bude probíhat rekonstrukce dvou mostů v Nízké Srbské u odbočky na Doly a v Machově
(u Kubínových). Práce budou probíhat po polovinách mostů bez nutnosti řešení objízdných tras. Doba
trvání prací je naplánována do 8. 7. 2018.
5) V úseku od konce Machovské Lhoty směrem k polské hranici budou probíhat dokončovací práce
spočívající zejména na budování kamenného obložení a opěrných zdí u výhyben.
6) Rekonstrukce mostu v Machovské Lhotě – byl prodloužen termín dokončení prací do 6. 6. 2018.

7. Taneční zábava v Nízké Srbské
SDH Nízká Srbská pořádá, tak jako každý rok, na hřišti v Nízké Srbské dne 9. 6. 2018 od 20 hod.
první letošní venkovní taneční zábavu. Opět k nám zavítá skupina Nanovor, která zahraje své klasické
hity. Tímto Vás srdečně zveme jak na rockovou muziku, tak i na tradiční občerstvení.
Výbor SDH Nízká Srbská, www.sdhns.estranky.cz

8. Tour de Torpédo – 30.6.
I letos se Nízkosrbský baroni rozhodli uspořádat již 22. ročník cyklistického recesistického
závodu Tour de Torpédo, který se koná opět poslední sobotu v červnu, tj. 30. 6. 2018 u Hospody U
Božky. A protože vše funguje, zachováme osvědčený harmonogram akce a nabídneme vám bůček na
lorně, grilovanou kýtu a klobásy z udírny. Vstupné na akci je samozřejmě zdarma.
Samotný závod začne presencí závodníku od 13 hod. V 14:15 hod. začnou startovat jednotlivé
kategorie (muži nad 50 let, ženy, muži do 50 let). Po vyhlášení výsledků, předání pamětního listu
a malé ceny všem účastníkům přijde na řadu volná zábava.
Všem zahraje skupina Ledvin Stones, která vydrží dlouho do tmy. Těšíme se na každého
návštěvníka akce a již předem přejeme Všem zúčastněným příjemnou zábavu. Plno doplňujících
informací, fotografií a statistik aj. naleznete na internetových stránkách: www.baroni.estranky.cz
Realizační tým Nízkosrbských baronů

9. Slavnostní otevření nového turistického parkoviště v Machovské
Lhotě
V sobotu 12. května se uskutečnilo slavnostní otevření turistického parkoviště v Machovské
Lhotě za odbočkou na Řeřišný, které bylo vybudováno v rámci projektu „Naučnou stezkou
k přírodním a historickým památkám“ z přeshraničního programu Interreg V-A Česká republika –
Polsko. Za krásného slunečného počasí se na parkovišti shromáždilo kolem 120 hostů, občanů
Machova i okolních obcí. Na úvod zazpívali českou hymnu a poté i školní hymnu žáci místní školy.
Za řečnickým mikrofonem se postupně vystřídali představitelé partnerských míst projektu - starosta
městyse Ing. Jiří Krtička, starosta obce Suchý Důl Vítězslav Vítek a zástupce města a gminy Radków
Marek Niewiadomy. Za Radu Královéhradeckého kraje promluvil radní pro regionální rozvoj pan

Pavel Hečko. Po oficiálních projevech došlo na slavnostní přestřižení pásky a poté novému parkovišti
požehnal i místní farář Marian Lewicki.
Cílem projektu bylo vybudovat parkovací místa pro turisty v Machovské Lhotě a v polských
Vambeřicích, kde vzniklo i nové informační centrum. Další informační centrum bylo vybudováno také
na turistickém parkovišti na Slavném (Suchý Důl). Projekt byl vytvořen na myšlence propagace
historické poutní trasy do Vambeřic, kam kdysi putovali desetitisíce poutníků v rámci mariánského
kultu a v roce 2002 byla tradice těchto poutí obnovena.
V Machovské Lhotě tak vzniklo 25 parkovacích míst pro osobní automobily a 1 místo pro
autobus. Parkoviště bylo doplněno dalšími prvky pro turisty – dřevěným přístřeškem, chemickými
WC, stojánky pro kola, lavičkami i herními prvky pro děti.
Z celkového finančního objemu projektu 737 tis. EUR (19,2 mil. Kč) bylo v Machově
proinvestováno přes 210 tis. EUR, tj. přes 5,5 mil. Kč. V rámci uvedeného projektu byla kromě stavby
parkoviště restaurována i socha Panny Marie Bolestné z r. 1761 na machovském náměstí.

10. Zprávy z machovské školy
Je červen, krásné letní počasí, dlouhý den. Kvapem se blíží konec školního roku. Zkombinovat
školní aktivity s volnočasovými je problém po celý školní rok, ale od května je to věc téměř nemožná.
Žáky čeká závěrečné zkoušení, písemky, a přitom je venku tak krásně!
Ani letos to nebude jinak. Písemky napíšeme, školní rok uzavřeme. Mezi tím nás však čeká i spoustu
zajímavého a příjemného.
Než se pustíme do plánování, bylo by dobré zhodnotit předcházející období. S radostí
konstatujeme, že všichni žáci 9. ročníku složili úspěšně přijímací zkoušky na zvolené střední školy.
Dokonce se můžeme pochlubit tím, že většina žáků se umístila v první desítce. Jedna žákyně byla
dokonce na gymnáziu v Náchodě druhá v pořadí! Není to samo sebou. Je za tím velký kus práce jak
samotných žáků, tak učitelů, kteří žáky po celý rok na přijímací zkoušky připravovali. Všem
vyučujícím děkujeme a žákům přejeme šťastné vykročení do další etapy vzdělávání.
A co nás ještě čeká?
V pátek 25. 5. se opět sejdeme v Obecním domě v Machově, abychom popřáli všem maminkám
k jejich svátku. Všichni jste srdečně zváni. Začátek programu je v 16 hodin. V programu „Podávám Ti,
mámo, růži“ vystoupí téměř všichni žáci školy.
31. 5. si děti a žáci užijí svůj den na náměstí před školou. Oslaví Den dětí, který pro ně připraví
učitelé ZŠ. Od 8 hodin bude náměstí plné různých stanovišť se zajímavými hrami a úkoly. Zveme i
děti, které do naší školy nechodí.
Měsíc červen je ve znamení školních výletů. Každý ročník si naplánoval svůj vlastní výlet.
Během června se žáci rozjedou do všech krásných koutů naší vlasti.
Na sobotu 2. června 2018 od 9.00 hodin vás srdečně zveme na 1. ročník orientačního závodu pro
nadšence, malé i velké sportovce a rodiny s dětmi. Areál pevných kontrol pro orientační běh umožňuje
široké veřejnosti vyzkoušet si tento sport, jehož sloganem jsou slova „ Dobrodružství v přírodě." V
okolí Dolečku (u lyžařského areálu v Machově) bude pro Vás připraveno několik tratí s kontrolními

stanovišti označenými červenobílými čtverci. Pro nejmenší bude trať vyznačena fáborky. Speciální
mapu pro orientační běh s vyznačením kontrol si každý účastník vyzvedne na startu před budovou
školy.
6. června vyrazí žáci 1. stupně na Zděřinu, kde pro ně Státní lesy ČR každoročně připravují Den
s myslivostí.
7. června jsou třídní schůzky. Tento program žáci nemají moc v lásce.
12. června přijede do školy král Ota 1.,aby pasoval prvňáky na čtenáře a předal jim diplomy za
výbornou práci. To samé je čeká o dva dny později, tentokrát se však bude jednat o matematiku.
13. června zavítá do školy tisková mluvčí Policie ČR, aby žákům vysvětlila, jaká úskalí na ně
číhají v období „prázdninového ráje“.
21. června se pedagogickou radou uzavírá klasifikace.
28. června se uskuteční tradiční sportovní den pro všechny žáky školy.
29. června proběhne na úřadu městyse Machov slavností rozloučení dětí s MŠ a žáků 9. ročníku
se ZŠ.
30. červen - nejhezčí den ve školním roce. Slavnostní ukončení školního roku! A pak už hurá na
prázdniny! Přejeme všem žákům, aby zakončili školní rok co nejlépe, aby nikdo neodcházel ze školy
smutný a zklamaný. Známky přece nejsou to nejdůležitější v životě. Je to jen nezbytnost, která ke
škole patří. Krásné je léto, krásné jsou prázdniny, krásná je rodina, krásné je zdraví a štěstí!
Přejeme všem krásné léto plné pohody a štěstí. Děkujeme všem, kteří nám ve školním roce
pomáhali. Těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.
Mgr. Helena Martincová

11. Sběr a likvidace bioodpadu – umístění kontejnerů
Ke sběru bioodpadů znovu sdělujeme, že v obci jsou zřízena 3 stabilní místa pro odkládání
biologicky rozložitelného odpadu :
1. u kravína v Machovské Lhotě (na pozemku 15/3 v k.ú. Machovská Lhota);
2. za kravínem v Nízké Srbské (na pozemcích p.č. 116/1,116/2 a 715 v k.ú. Nízká Srbská);
Na těchto dvou místech lze odkládat pouze bezdřevý odpad ze zahrad a parků lehce rozložitelný, tj.
trávu, květiny, plevel, drny, zbytky rostlin, listí, seno, slámu, popel ze spalování dřeva, dřevní štěpku,
spadané ovoce, zeleninu. Tato místa nejsou určena pro odkládání větví stromů a keřů.
Obě místa jsou pro návoz biomasy volně přístupná po celý rok.
3. u ČOV Machov v Nízké Srbské (na pozemku p.č. 111/5 v k.ú. Nízká Srbská)
Zde lze ukládat dřevitý odpad ze zahrad a veřejných ploch (větve stromů a keřů).
Všechna sběrná místa jsou pro návoz biomasy volně přístupná po celý rok.
Dále sběr biomasy probíhá do mobilních velkoobjemových kontejnerů, které budou v červnu
umístěny na následujících místech:
- na lesní manipulační ploše u Vrbových
- u fotbalového hřiště
- u parkoviště pod náměstím
- v Bělém u bývalé váhy.
V Machovské Lhotě prozatím kontejner umístěn nebude, občané Lhoty nadále mohou využít
skládku u kravína.
Upozorňujeme občany: - do kontejnerů a na příslušné skládky odkládejte pouze biologicky
rozložitelný odpad (kontejnery i skládky jsou označeny tabulkami s jednoznačným textem, co lze
v daném místě odložit)!
- do kontejnerů odkládejte pouze bezdřevý biologicky rozložitelný
odpad ! Sběr dřevitého odpadu do kontejnerů bude vyhlášen na podzim ve zvláštním termínu.
Udržujte u kontejnerů pořádek !
Ing. Miroslav Kryl

12. Pozvánky - kultura
Titus Maccius Plautus

Curculio aneb Darmojed
římská komedie v novém překladu Tomáše Weissara, Elišky Poláčkové, Daniely Urbanové a
Radka Černocha v podání studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Středa 4. 7. 2018 od 19:00
Sál Kreslírna, Klášter Broumov
Římský mladík Romantikus je bezhlavě zamilovaný do dívky Errotium, která je ovšem tak trochu otrokyně, a
navíc prostitutka. Na to, aby ji mladík mohl z otroctví vykoupit, mu bohužel schází finanční hotovost. Jeho
vychytralý příživník Darmojed však vymyslí lstivý plán.
Podrobnější informace o hře: http://classics.phil.muni.cz/darmojed
Vstupné: 150 Kč / 100 Kč (pro členy klubu ArtCafé)
Předprodej: on-line na www.klasterbroumov.cz nebo osobně v Café Dientzenhofer
Rezervace: dana.cernotova@broumovsko.cz
Pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska ve spolupráci s Ústavem klasických studií FF MU.

Polická zelňačka
Třetí ročník oblíbené akce se uskuteční v sobotu 9. 6. 2018 na polickém náměstí. Doprovodný program a trh.
8:15 - slavnostní zahájení salvou Ostrostřelecké gardy polické, hymna Polické zelňačky, zahájení soutěže ve
vaření
9:00 - 11:00 - soutěže pro kuchařské týmy (krouhání zelí na čas, hod „zelnou hlávkou“ do dálky, hod na kuželky a
střelba na zajíce - hod zelnou hlávkou na terč aneb zachraň svoji úrodu), soutěž o nejsympatičtější tým
(rozhoduje veřejnost)
11:30 - ukončení soutěže ve vaření, odběr soutěžních vzorků, hodnocení porotou
12:00 - prodej polévky veřejnosti
13:00 - vyhlášení výsledků soutěže
Hudební program:
9:00 - 12:00 ♫ Kamarádi osady 5
12:00 -15:00 ♫ Klapeto Náchod
Po celou dobu konání akce:
* trh na náměstí a skákací hrad
* Řemesla v Dřevěnce: stará škola, od 9,00 do 16,00 hod. Cech panen rukodělných zve na ukázky tradičních
řemesel a rukodělných výrobků.
Akce se koná za každého počasí. Uvedené časy jsou pouze orientační. Změna programu vyhrazena.
Náměstí vč. Kostelní ulice je po celý den dopravně uzavřeno. Vjezd do Tomkovy ulice bude omezen již od
pátečních večerních hodin (stavba podia)
Moderuje Tomáš Peterka. Mediální partner: Český rozhlas
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