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1. Informace starosty
Vážení občané,
nejteplejší léto je téměř u konce a s ním většině z nás skončilo čerpání dovolené a stejně tak všem
žákům a studentům prázdniny.
Školní rok v machovské škole začíná pod vedením nové ředitelky Ing. Hany Lelkové. Do osmi
tříd (první a druhá třída jsou sloučeny) bude chodit tento školní rok 108 žáků.
Ani přes léto se nezastavily některé rozpracované akce v naší obci a další se postupně začínají
připravovat na příští rok. Pokud jde o investiční záměry a další akce městyse, v různém stupni
rozpracovanosti či přípravy na realizaci jsou a za zmínku určitě stojí následující:
- začalo budování nové místní komunikace na Záduší. Stavba byla zahájena skrývkou ornice a
postupně budou položeny jednotlivé vrstvy budoucí vozovky. Stavbu provádí firma pana Dudka
z Přibyslavi.
- v průběhu srpna byly zahájeny rekonstrukční práce v místní tělocvičně, které jsou prováděny pod
vedením firmy SMI ČR group s.r.o. z Broumova.
- v předposledním srpnovém týdnu budou položeny asfaltové mikrokoberce na dvě místní komunikace
(ve Lhotě okolo zvoničky a v Machově od mlýna okolo kostela až k pomníku padlým) jako řešení
reklamovaných závad v asfaltovém krytu těchto komunikací.
- začátkem srpna byla zpracována a podána žádost o dotaci na vybavení jednotky SDH Městyse
Machov a na opravy požární techniky městyse.
- začátkem srpna rovněž započaly práce na rekonstrukci odvodnění místní komunikace v kopečku od
autobusových garáží směrem k Dostálovým, které spočívají ve vybudování cca 100 metrů dešťové
kanalizace, žlabovek k odvádění dešťové vody a osazení zatravňovacích dlaždic na přilehlý břeh. Toto
odvodnění musí předcházet novému asfaltování uvedené komunikace, které se bude realizovat za
finanční pomoci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na podzim tohoto roku.
- v průběhu srpna byly zahájeny práce na zpracování Změny územního plánu městyse Machov č. 2.
Byly posouzeny jednotlivé žádosti občanů o změnu ÚP, zkompletovány požadavky městyse a
zahájena činnost projektanta z projekční kanceláře v Hradci Králové.
Na rekonstrukci krajské komunikace proběhl další kontrolní den, na kterém se řešila zejména
problematika rekonstrukce mostu na křižovatce k Bělému. Pod dnem potoka byla položena část
rekonstruovaného vodovodního řadu. Z důvodu další rekonstrukce vodovodního řadu bude opět
uzavřena odbočka na Bělý do 30. 10. 2018, objízdná trasa pro osobní dopravu bude vedena znovu
okolo kostela a mlýna. Nákladní doprava do Bělého bude možná pouze přes Polici n. Met.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny příznivce kultury a sportu na tradiční akci pořádanou
Městysem Machov v září tohoto roku. Je jí již 22. ročník Běhu na Hejšovinu, který se i letos běží
v rámci Českého poháru běhů do vrchu. Kromě samotného závodu můžete navštívit i odpolední
vyhlašování vítězů spojené s posezením s kapelou Domamazec v prostoru před úřadem městyse.
Ve fázi přípravy je také tradiční podzimní divadelní představení, s největší pravděpodobností
s ochotníky z Broumova. Představení je plánováno na některou neděli v listopadu.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 7. 2018 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.065 obyvatel. V průběhu července: - zemřeli 2 občané,
- narodili se 2 občánci.

Společenská kronika
V průběhu uplynulého měsíce uzavřely před Úřadem městyse Machov manželství tyto páry:
- na dvoře penzionu „Bělský dvůr“ Martin Němec a Martina Šolínová,
- na zahradě penzionu „U Lidmanů“ Daniel Šilpert a Daniela Ticháčková.

V měsíci srpnu 2018 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Milada
Čančíková z Nízké Srbské – dožila se 85 let. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let.

Telefonní čísla – zdravotnictví – oprava
V minulém vydání Zpravodaje jsme zveřejnili telefonní čísla zdravotnictví v Polici n. Met.
U některých kontaktů bohužel došlo k překlepu, takže níže zveřejňujeme správná telefonní čísla:
- MUDr. Jan Falta – rehabilitace
491 420 472
- pracoviště rehabilitace
491 543 706
- MUDr. M. Krumphanzl – ortoped
491 420 472.

3. Stomatologická pohotovost v září 2018
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci září 2018 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
1. - 2. 9.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
775 717 666
8. - 9. 9.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
15. - 16. 9.
MDDr.. Houštěk. ZS Machov
602 333 466
22. - 23. 9.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
28. 9.
MUDr. Kopecký, 17.listopadu,Police n. M.
602 304 594
29. - 30. 9.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654

4. Kulturní a sportovní akce
Srpen: Police Symphony Orchestra – benefiční koncert – údolí Klučanka Police n.M. ve 20 hod.
Září: 1.9. – 25 let Heebie Jeebies + hosté – Suchý Důl od 14 hod.
1.9. - Za poklady Broumovska – kostel sv. Vojtěcha Broumov od 18 hod.
1.-2.9. – Pohár ČR v minikárách – pořádá AMK Police n.M.
2.9. – Pocvicenské posezení pod zvoničkou v Bělém od 13 hod., občerstvení zajištěno
2.9. – Borský pohár – pořádá BKL Machov v areálu skokanských můstků Hůrka
8.9. – VI. vycházka Polickem – trasa Radešov - Bezděkov
8.9. – MTB maraton Rally Sudety – start v Teplicích n. M. v 8,00 hod.
8.9. – Rozloučení s létem, areál „Na Kopci“ od 14,30 hod. – hudba, občerstvení
9.9. – Cesta Emericha Ratha – divadlo – Dřevník Broumov v 19 hod.
15.9. – VII. vycházka Polickem – z Machovské Lhoty do Stolových hor
15.9. – Teplicko-adršpašská 33 – turistický pochod, cyklotrasa, závod „naboso“, start
průběžně od 7 do 10 hod., kapely České srdce a Slaveňáci
21.-22.9. – Podzimní výstava u Lidmanů v Machov. Lhotě – Č. svaz zahrádkářů Machov
22.9. – Hasičská soutěž „O putovní pohár SDH Machovská Lhota“ – v Dolečku ve 13 h.
29.9. – Garden party – vycházka z Police n. M. na Hvězdu v dobovém oblečení
30.9. - Běh na Hejšovinu – závod Českého poháru v bězích do vrchu – náměstí Machov

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 30. 7. 2018 se uskutečnilo 4. veřejné zasedání zastupitelstva v letošním roce. Na programu
byly následující záležitosti:
- schválení výběru dodavatele investiční akce „Rekonstrukce školní tělocvičny v Machově“,
- schválení výběru zhotovitele stavební akce „Nová místní komunikace Machov – Záduší“,
- schválení změny výše ročního členského příspěvku městyse do MAS Stolové hory,
- schválení výjimky z minimálního počtu žáků v ZŠ a MŠ Machov.

6. Oznámení o době a místě konání voleb - komunální a senátní
volby 2018
Starosta městyse Machov oznamuje
podle § 29 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
a zároveň
podle § 15, odst. 1 Zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č.
233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů, že:
1. volby do zastupitelstva městyse Machov a zároveň 1. kolo volby do Senátu Parlamentu České
republiky se uskuteční:
v pátek dne 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. případné druhé kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 12. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a
v sobotu dne 13. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
3. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Machov je volební místnost, kterou je
obřadní síň Úřadu městyse Machov, čp. 119, a to pro všechny voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu ve všech místních částech městyse Machov (Bělý,
Nízká Srbská, Machovská Lhota a Machov).
4. voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáží svoji totožnost a státní občanství
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem či
cestovním průkazem) a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
5. každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Machově dne 20. srpna 2018
Ing. Jiří K r t i č k a v.r.
Starosta

7. Běh na Hejšovinu
Městys Machov a Lhoťáci se svolením Parku Narodowego Gor Stolowych
pořádají

22. ročník běhu do vrchu

BĚHU NA HEJŠOVINU
SZCZELINIEC WIELKI
Součást Českého poháru v běhu do vrchu

Neděle 30. září 2018 v 11.00 hod.

Kategorie – ženy, muži, veteráni, junioři, juniorky
Trať – délka 8 km, převýšení 480 m, povrch terén, asfalt, schody
Startovné – 60 Kč
Dodatkový závod pro děti a všechny příchozí na trati 2,3 km.
Start v 11,15 hod. na náměstí v Machově, cíl na hraničním přechodu v Mach. Lhotě.
Přijďte povzbudit závodníky ke startu v 11.00 hod. na náměstí i podél trati závodu.
Rovněž zveme všechny zájemce na vyhlášení vítězů kolem 13.00 hod., po němž bude
následovat posezení s country hudbou pro širokou veřejnost před úřadem městyse
(případně na sále Obecního domu při nepřízni počasí).

K poslechu zahraje country kapela D o m a m a z e c .

8. Provozní doba resturace „Machovský hostinec“

MACHOVSKÝ HOSTINEC
PROVOZNÍ DOBA do 9. září
24. - 26. 8. 2018
27. – 30. 8. 2018
31. 8. – 2. 9. 2018
3. - 7. 9. 2018
8. – 9. 9. 2018

ZAVŘENO
PROVOZNÍ DOBA 11:00 – 20:00
PROVOZNÍ DOBA 16:00 – 21:00
POUZE PROVOZ KUCHYNĚ 11:00 – 14:00
PROVOZNÍ DOBA 16:00 – 21:00

10. ZÁŘÍ 2018 – KVĚTEN 2019
PONDĚL
POND LÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ST EDA
ČTVRTEK
TVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
NED LE

11:00-14:00 17:00-20:00
11:00-14:00 17:00-20:00
11:00-14:00
11:00-14:00
11:00-14:00 17:00-21:00
12:00-21:00
12:00-20:00

9. Přerušení dodávky elektřiny 4. 9. 2018
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 4. září 2018 bude přerušena dodávka elektřiny
v městysu Machov do všech místních částí obce, tj. do Machovské Lhoty, Machova, Nízké Srbské,
Bělého i Řeřišného. Přerušení dodávky je plánováno v rozmezí od 7,30 hod. do 16,00 hod.

10. Podzimní výstava zahrádkářů

11. Borský pohár 2018
BORSKÝ KLUB LYŽAŘŮ

MACHOV

pořádá
Borský pohár 2018 a letní Český HOP CUP
žactva v severské kombinaci ev.č.3/SK a KP ve skoku
Pořadatel:
Datum:
Místo:

BKL Machov
2. září 2018 - neděle
Machov, areál skokanských můstků Hůrka

Kategorie a disciplíny: skok a severská kombinace
Předžactvo
2011 a ml.
K 4 metry+ kros 0,5 km
Žáci, žačky 9+10
2009-2010
K13 metrů+ kros 1 km, cert.č: 135/C35/SL
Žáci, žačky 11+12
2007-2008
K23 metrů+ kros 2 km
Žáci, žačky 13+14
2005-2006
K40 metrů+ kros 3 km
Dorostenky
2003-2004
K40 metrů + kros 3 km
Podmínky účasti: mohou startovat včas přihlášení závodníci s platnou lékařskou prohlídkou ne starší
12 měsíců a členskou kartou SLČR na rok 2018.
Přihlášky: písemně na e-mail: jirasek@wo.cz - došlé nejpozději do 28. 8. 2018.
Ubytování: nezajišťujeme, tel. na KUKULDU(vedle můstků) 777 090 970
Stravování: párek v rohlíku, polévka a sladkosti podáváme na můstku
Časový program:
8.00 – 8.30 presentace u můstků
8.45 - porada vedoucích a trenérů v buňce
9.00 - jedno tréninkové kolo na K 4m - následně 2 soutěžní kola kat. předžactvo
následně na K 13m 1 kolo tréninkové, 2 soutěžní kola kat. Ž 9+10

následně na K 23m 1 kolo tréninkové, 2 soutěžní kola kat. Ž 11+12,
následně na K 40m 1 kolo tréninkové, 2 kola soutěžní kat. Ž13+14, následně dorostenky
Pro výpočet výsledků skok. části SK kat. žáků bude použit výsledek 1.soutěž. kola ve skoku
13:30 hodin
II. část sev. komb. - kros po jednotlivých kategoriích
14:30 hodin
vyhlášení všech výsledků pod můstky
Ceny: první tři závodníci v každé kategorii získají věcnou cenu.

Všechny výpravy srdečně zveme k nám do Machova a těšíme se na Vás.

12. Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby
nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou
hrozbu - obsahují totiž malé množství rtuti.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech jsou však v posledních
letech „wolframky“ postupně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: jde zejména o úsporné kompaktní či
lineární zářivky a LED diodové žárovky. Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 %
méně elektřiny než klasické žárovky. Obsahují však druhotné suroviny a také velmi malé množství toxické rtuti,
proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné
zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k
únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace
rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště
nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých
sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a v řadě firem. EKOLAMP v současnosti
provozuje přes 4400 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na
www.ekolamp.cz.
Městys Machov má zřízeno sběrné místo ve skladu nákupního střediska (vchod z nákladové rampy).
Sběrné místo je přístupné po telefonické nebo osobní domluvě s odpovědným pracovníkem úřadu v
pracovních dnech – v pondělí a ve středu od 8°° do 12°° a od 13°° do 17°° hodin, v ostatní dny od 8°° do
12°° hodin. Sběrné místo mohou využít všichni občané a dále také živnostníci podnikající v katastru
Machova, kteří mají s městysem uzavřenou řádnou smlouvu o nakládání s komunálním odpadem.

13. Přednáška o Sigismundu Bouškovi
Machovské návštěvy - návštěvníci Sigismunda Boušky na Broumovsku v přednášce
kurátorky Památníku národního písemnictví Hany Klínkové
Pátek 24. 8. 2018, od 17:00 v hostinci U Lidmanů v Machovské Lhotě
Přednáška bude doprovázena projekcí a ukázkami z korespondence a literatury
Pořádá: Institut regionální paměti, z. ú., tel: 777 159 352 www.broumovsko.org

Básník Jaroslav Vrchlický, sochař František Bílek, spisovatelka Růžena Svobodová, básník Otokar
Březina, malíř Arnold Koblitz, spisovatel a kněz Jindřich Šimon Baar, kritik František Xaver Šalda,
básník, vydavatel a kněz Karel Dostál-Lutinov, výtvarník Josef Váchal a mnozí další umělci,
duchovní, politici a významné osobnosti přelomu 19. a 20. století navštěvovali benediktinského
mnicha, kněze a všestranného umělce Sigismunda Boušku v místech, kde sloužil a žil. Fary na
Broumovsku se tak stávaly středisky kulturního setkávání v takové míře, jaká nebyla obvyklá ani ve
velkých městech tehdejšího Českého království a mladého Československého státu. Kdo další
přicestoval za páterem Bouškou na Broumovsko? Kam vodil nadšený turista a obdivovatel
machovských kopců a broumovské krajiny a přírody, romantik Bouška své přátele? O čem
rozmlouvali? Jak se vzájemně střetávali a inspirovali? To vše a mnohé další se dozvíte na přednášce
Hany Klínkové, badatelky a kurátorky Památníku národního písemnictví, která se písemnou
pozůstalostí Boušky, Baara, Váchala a dalších dlouhodobě zabývá.
Na přednášce bude možné nahlédnout do literatury spjaté s Bouškovým uměleckým okruhem,
zakoupit knihu Bezděkovský kostelíčku, která je dílu a životu Sigismunda Boušky věnovaná a rovněž
novinku nakladatelství Broumovsko Organic, knihu Lager Broumov / Braunau, 1915-1918 o
zajateckém táboře z první světové války, tedy z období, kdy Bouška sloužil na bezděkovské faře a
Josef Váchal na frontě. Obě knihy bude možné si nechat podepsat od autora Petra Bergmanna.

14. Rozloučení s létem v areálu „Na Kopci“
SPOLEK DOBRÉ NÁLADY
pořádá

„Rozloučení s létem“
Na Kopci v Machově dne 8. září 2018 od 14.30 hodin.
Občerstvení, doprovodný program pro všechny věkové kategorie, soutěže pro děti
Hudební produkce
Vstupné dobrovolné
Srdečně zvou pořadatelé
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