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1. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 4. 2012 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 087 obyvatel. V průběhu května – zemřel
1 občan
- narodili se
3 občánci.

Společenská kronika
V měsíci květnu 2012 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Zdeňka
Kučinková z Machova – dožila se 90 let. Oslavenkyni byli za všechny spoluobčany pogratulovat
členové našeho zastupitelstva. Ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
života.

Dovolená praktického lékaře
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje svým pacientům, že v letošním roce bude čerpat řádnou
dovolenou v následujících termínech:
- 29. 6. až 13. 7. 2012
- 13. 8. až 24. 8. 2012.
Zástup pro nutná ošetření v uvedených termínech bude oznámen v příštích vydáních Zpravodaje.

2. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 14. 4. 2012 se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu byly
zejména následující záležitosti:
- vstup městyse Machov do nově zakládaného geoparku Stolové hory,
- žádost BKL o příspěvek na činnost klubu,
- nákup antuky na opravu tenisového hřiště za tělocvičnou,
- ustavující valná hromada MAS Stolové hory 6.6.2012 – přihlášky,
- provoz MŠ o letních prázdninách,
- návrh nové smlouvy o přestupkové komisi při MěÚ Police n. Met.,
- veřejná služba – smlouva s Úřadem práce v Náchodě, žádost o pracovníky na veř. službu,
- další požadavky na doplnění žádosti o dotaci na dokončení kanalizace v obci,
- organizace slavnostního rozloučení dětí z MŠ a z 9. třídy ZŠ se školou,
- majetkové záležitosti – návrhy na pronájmy pozemků a na odprodeje pozemků,
- koncert barokní hudby v září 2012 v machovském kostele sv. Václava,
- stav v oblasti investic pro rok 2012 a další.

3. Kulturní a sportovní akce
Červen: 2.6. – Mnoho povyku pro nic – Studentské div. HK - Kolárovo div. Police v 19 hod.
3.6. – Rallye Sudety Tour 2012 – 8. ročník cyklistických závodů – průjezd Machovem
mezi 10,50 – 11,30 hod. (od Bělého do Nízké Srbské), Redpoint Teplice n.M.
5.6. – Signál – komedie ČR, kino Police n. Met. v 19 hod.
6.6. – Od pípy k pípě – 29. ročník silničního běhu, start u Krčmy v Polici n. Met.
9.6. – Taneční zábava na hřišti v N. Srbské – Nanovor, 20 hod., poř. SDH N.Srbská
10.6. – Železná lady – biografický film V. Brit. – kino Police v 19 hod.
15.6. – Koncert Václava Hudečka, kostel Nanebevzetí Panny Marie Police, 19 hod.
16.6. – Přes machovské vršky – pochod Nordic walking a cyklo – pořádá BKL
16.6. – Bělský džbánek – požární soutěž v Bělém, 14,00 hod, poř. SDH Bělý
16.6. – Taneční zábava u rybníka v Bělém – BTK, 19 hod., poř. SDH Bělý

23.6. – Běh z Police do Police
23.6. – Svatojánský jarmark – od 9.00 do 16.00 ve Žďáře nad Metují
30.6. – Tour de Torpedo – cyklistický recesistický závod v Nízké Srbské, od 14 hod.

4. Stomatologická pohotovost v červnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci dubnu 2012 – vždy v době od 9,00. do
11,00 hod.:
- 2. - 3. 6.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov
tel. 491 524 334
- 9. – 10. 6.
MDDr. Houštěk, ZS Machov 119
tel. 491 547 139
- 16. – 17. 6. MUDr. Neoral, ZS Police n. Met.
tel. 491 541 654
- 23. – 24. 6. MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police n.M. tel. 602 304 594
- 30.6. – 1.7. MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
tel. 491 582 381

5. Inzerce

6. Přes machovské vršky – 4. ročník
Borský klub lyžařů Machov pořádá v sobotu 16.června 2012 již 4.ročník pochodu Přes
machovské vršky.
Start pochodu je na náměstí v Machově průběžně od 8:00 do 9:00 hodin. Trať je dlouhá
cca 10 km a zavede Vás do krásného okolí Machova. Letošní novinkou je trasa pro cyklisty
v délce do 25 km.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.

7. Slavnostní ukončení projektu ZŠ Machov
Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na slavnostní ukončení projektu "Z náměstí na dětské
hřiště", které se uskuteční 15. 6. 2012 (pátek) od 15 hodin na hřišti za tělocvičnou.
PROGRAM: - pásmo písní a básní v podání žáků ZŠ Machov
- slavnostní otevření hřiště
- malé pohoštění
- opékání vuřtů z vlastních zdrojů
- volná zábava
V době od 15.00 hodin do 17.00 hodin můžete navštívit základní školu a prohlédnout si
novou žákovskou knihovnu.
Děkujeme panu Mullerovi za výrobu dřevinných hracích prvků, panu Scholzovi
za demontáž a montáž hracích prvků, žákům školy za úpravu terénu a pracovníkům městyse
Machov za pomoc při odstraňování starých prvků a za opravu branky.
Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, Střediska ekologické
výchovy SEVER, SFŽP ČR, MŽP a společnosti Toyota Motor Czech spol.s r. o.
Mgr. Helena Martincová – ZŠ a MŠ Machov

8. Tour de Torpedo 2012
Jako každý rok, tak i letos poslední sobotu v červnu, 30.6.2012, proběhne cyklistický
recesistický závod Tour de Torpédo. To, že může startovat každý, komu je 18 let, má kolo
s torpédem a uhradí 70,- Kč startovné, již každý ví. A tak něco jiného. V letošním roce se
koná již 16. ročník. První tři ročníky se konaly v roce 1978-80. Počty startujících se
nedochovaly, ale byla to tenkrát velká podívaná. Dva ročníky se konaly u hospody U Božky,
poslední ročník se již konal na hřišti v NS. Vždy se jel klasický okruh o délce 5,7 km, který se
jezdí dodnes.
Akce byla obnovena v roce 2000 spolkem Nízkosrbských baronů, kteří ji pořádají dodnes.
Prvního ročníku se zúčastnilo 60 startujících. Závod měl z pohledu účastníků stoupající
tendenci a zastavil se v roce 2010 na počtu 179 startujících. Ovšem je třeba podotknout, že od
roku 2007 je průměr startujících 163 závodníků. Diváky jsme nepočítali, ale určitě hodně.
V roce 2008 jako doplňkový závod, bylo dopoledne startováno dětské Torpédo. Maximální
počet startujících 28. Protože zájem byl stále menší, v letošním roce se již tento závod konat
nebude a bude tedy pouze hlavní závod, který začíná od 13 hod. prezentací. Start je ve 14 hod.
Na závěr nám dovolte pozvat Vás i letos na tento hojně navštěvovaný závod, kde se kromě
závodu můžete těšit na pečený bůček, grilovanou kýtu a další dobroty. K dobré pohodě
zahraje skupina BTK.
Více na www.baroni.estranky.cz
Nízkosrbský baroni

9. Machovská kopačka – 14. ročník turnaje v malé kopané
- termín konání čtrnáctého ročníku – čtvrtek 5. 7. 2012
- kde ? – hřiště fotbalového oddílu Jiskra Veba Machov
- informace a přihlášky do turnaje předem:
Hofman Miroslav - č. telefonu mobil - 604144025
Bartoň Libor
mobil - 737445752
- zápisné a přihlášky před turnajem od 7,30 do 8,00 hodin na hřišti
- rozlosování v 8,00 hodin, začátek turnaje v 8,15 hodin
- hrací doba a systém turnaje bude určen po uzávěrce přihlášek do turnaje
- občerstvení připraveno po celou dobu turnaje
Podmínky účasti v turnaji :
- zápisné za jedno mužstvo 700,- Kč ( zápasy budou rozhodovat delegovaní rozhodčí)
- max. počet hráčů na soupisce je 10 !!!!!!
- každý hráč může hrát pouze za jedno mužstvo
- hraje se dle upravených pravidel kopané – mimo jiné neplatí ofsajd
- počet hráčů při hře 1+5 , střídání hokejovým způsobem , v případě vyššího počtu
hráčů na hřišti nežli je povoleno - následuje pokutový kop proti provinilci z hranice
brankového půlkruhu.
- při přímém kopu zeď nejblíže 3 m od míče
- minimální věková hranice je 15 let , hraje se na vlastní nebezpečí
- zákaz kožených kopaček se šroubovacími kolíky !!!!!!
- každý tým nahlásí jednoho rozhodčího pro případ, že se nedostaví delegovaný
- pořadatel si vyhrazuje, že systém turnaje a hrací doba bude upravena dle počtu družstev
- v případě nebezpečného zákroku na červenou následuje vyloučení na 2min. (družstvo je
po 2 min oslabeno)
konec turnaje v cca 16h, nástup družstev a předávání diplomů a cen
Přijďte si zahrát i zafandit!!!

Srdečně Vás zve pořadatel FO Jiskra Veba Machov

10. Letní noviny „Kladské pomezí“
V tomto měsíci opět vyšly oblíbené turistické noviny „Kladské pomezí“. I v tomto
letošním vydání najdete tipy na výlety, seriál o zámcích v Kladském pomezí i dvoustranu
pro děti. Nechybí ani přehled kulturních, společenských a sportovních akcí pro celou letní
sezonu, přehled hraničních přechodů v regionu a rubrika „Kam v pondělí?“.
Uvedené noviny jsou k dispozici na informačních centrech, k dostání jsou v omezeném
množství i na úřadu městyse Machov.
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