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Sponzorem tohoto vydání Machovského zpravodaje je:
Petr Blecha – Bezděkov n. Met. 139
www.vyklizeninemovitosti.eu
tel.: 603 321 467, email: vyklizenipb@gmail.com

VYKLÍZENÍ NEMOVITOSTÍ
LEVNĚ a RYCHLE
Vyklízíme: - byty
- sklepy, půdy
- sklady
- garáže, kůlny
Odvezeme: - sedačky, křesla, nábytek
- koberce, lustry
- elektrospotřebiče
- kotle
- plasty, železo, dřevo, sklo
- oblečení
- autobaterie, pneumatiky
Zajišťujeme také stěhování.
Kontakt: - telefon: 603 321 467
- e-mail: vyklizenipb@gmail.cz
- web: www.vyklizeninemovitosti.eu
Ceny služeb závisí na množství a druhu odpadu.
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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
je za námi téměř celý červenec, polovina řádných prázdnin, ale na to pravé letní počasí stále
čekáme. Doufám, že i přesto si řada z vás užila hezkou dovolenou, či se na ni teprve chystá, i když
opatření v souvislosti s koronavirem mnohdy nedovolují vše tak, jak jsme byli zvyklí v minulosti.
Jsem rád, že pandemie se nám v Machově zatím vyhýbá a že situace v celém našem kraji je poměrně
příznivá. Musíme doufat, že to tak zůstane i nadále.
Pokud jde o obecní záležitosti, zmíním jen pár nejdůležitějších z uplynulého měsíce:
- projekt rekonstrukce krajských komunikací v Machově a Bezděkově n. Met. zaznamenal dne 14. 7.
závěrečnou kontrolní prohlídku (kolaudaci) za přítomnosti zainteresovaných orgánů. Za městys
Machov jsem se tohoto jednání účastnil a do zápisu z kolaudační prohlídky jsem uplatnil řadu
připomínek, závad a nedodělků. Otázkou samozřejmě nyní bude, zda kolaudující orgán – odbor
dopravy a silničního hospodářství MěÚ Náchod – společně s investorem (ÚS KHK) budou trvat
na odstranění uplatněných závad a donutí zhotovitele všechny tyto věci napravit.
- dne 2. července se na úřadu městyse uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele jednotlivých částí
projektu „Stavební úpravy obecního hřbitova Machov“. Na realizaci stavebních úprav (odstavné
plochy, chodníčky, kolumbárium, oprava zdí) se přihlásily 4 firmy, na realizaci vnitřního osvětlení
hřbitova 3 firmy a na realizaci dendrologických výchovných zásahů do lipového stromořadí se
přihlásily také 3 firmy. Výběr nejvhodnějších firem nyní ještě musí potvrdit na svém jednání
zastupitelstvo městyse.
- v průběhu července jsme uspěli se žádostí o dotací z dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR
„Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“ a na projekt „Oprava drobných sakrálních staveb
v Machově“ jsme získali podporu ve výši 97,4 tis. Kč. Uvedená podpora bude využita na opravu a
rekonstrukci 3 historických křížků v katastru naší obce – na Peteráku, na katolickém hřbitově a u
Machovské studny (cesta k Řeřišnému). Křížky budou opraveny v letošním a příštím roce.
- začátkem července proběhla schůzka v rámci reklamačního řízení na vlastnosti sportovního povrchu
venkovního hřiště u tělocvičny. Reklamace byla uznána jako oprávněná a dodavatel se zavázal provést
určitá opatření k odstranění závady. V případě, že by se ani poté nepodařilo zajistit požadované
vlastnosti sportovního povrchu, byla dohodnuta výměna celého povrchu za nový.
- na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště
Náchod o zahájení mapování pozemků v místní části obce Bělý dnem 14. 8. 2020, vyhlásil městys
Machov obnovu katastrálního operátu v kat. území Bělý zjišťováním průběhu hranic pozemků
a vnějšího obvodu budov. Oznámení městyse je zveřejněno na úřední desce městyse na budově
úřadu i elektronicky na webu městyse Machov. Vlastníci jednotlivých nemovitostí budou zváni ke
zjišťování průběhu hranic v terénu, a to písemně nejméně týden předem.
- dle sdělení zástupců Policie ČR a Údržby silnic Královéhradeckého kraje je od 14. 7. oficiálně
otevřen silniční hraniční přechod Machovská Lhota – Ostra Góra pro osobní automobily do 3,5 t.
- přibližně v polovině srpna by měly začít bourací práce silničního mostu na místní komunikaci
v Nízké Srbské směrem na Peterák. Po vybourání stávající konstrukce dojde ke zhotovení betonových
základů v korytě potoka, na něž následně pomocí jeřábu budou umístěny další betonové segmenty
nového mostu. Umisťování těchto betonových dílů jeřábem si vyžádá krátkodobé přerušení dodávky
elektrického proudu pro některé části obce, neboť nad mostem vede rozvod nízkého napětí a po dobu
práce jeřábem budou muset být vodiče bez proudu. Doba realizace se předpokládá cca 1 měsíc.
Závěrem si dovolím připomenout probíhající soutěž o titul „Strom roku České republiky 2020“.
Mezi dvanáct finalistů se ze čtyřiapadesáti přihlášených návrhů dostala i jabloň rostoucí na zahrádce
restaurace „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě. Finálové klání o získání titulu a zároveň o účast
v soutěži „Evropský strom roku“ odstartovalo 21. července a možnost hlasovat potrvá 3 měsíce.
Sedmdesátiletou lhotskou jabloň můžete podpořit svým hlasem na www.stromroku.cz.
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2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 6. 2020 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.080 obyvatel. V průběhu června se narodili 2 občánci a odhlásili se 4 občané.

Společenská kronika

V průběhu uplynulého měsíce uzavřel manželství před Církví římskokatolickou pár Michal
Bařinka a Tereza Bayerová na louce nad restaurací „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě.
V měsíci červenci 2020 slaví významné životní jubileum tyto naše spoluobčanky:
- paní Marta Švejdarová z Nízké Srbské – dožívá se 95 let.
- paní Květoslava Gacíková z Machova – dožívá se 80 let.
Oslavenkyním přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
Dne 25. července 2020 slaví krásné životní jubileum – zlatou svatbu (50 let společného života)
– občané Machova Vladimíra a Stanislav Lokvencovi. Jménem městyse přejeme oslavencům ještě
mnoho společných let naplněných štěstím, spokojeností a zdravím.

Dovolená praktického lékaře v letošním roce
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům čerpání dovolené v termínu
27. 7. – 7. 8. V nutných případech ho v uvedeném termínu zastupují lékaři ve svých ordinacích
v Hronově takto:
27. – 31. 7. MUDr. David Staš,
3. – 7. 8. MUDr. Alena Zemanová (Wikov), tel. 702 187 889.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 20. 7. se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu bylo mimo jiné
projednání těchto bodů:
- návrh na výměnu svítidel v ZŠ a MŠ Machov,
- reklamace sportovního povrchu – hřiště u tělocvičny,
- změna sazby DPH u pronájmů tělocvičny,
- žádost o změnu podmínek pachtovní smlouvy – obecní restaurace, zastřešení pergoly restaurace,
- žádost o finanční příspěvek na komentovanou procházku Machovem s pracovníkem okr. muzea,
- výběrové řízení na dodavatele jednotlivých částí projektu „Stavební úpravy hřbitova Machov“,
- žádost z. s. Motobanda MACH-OFF,
- přijetí dotace na akci „Oprava drobných sakrálních staveb v Machově“,
- rozpočtové opatření č. 3/2020,
- informace o kolaudaci rekonstruované krajské komunikace v Machově,
- informace o zahájení obnovy katastrálního operátu k.ú. Bělý.

4. Kulturní a sportovní akce
Srpen: 1. 8. – NOTA Rtyně v Podkrkonoší – folk a country festival od 17 hod. na nádvoří Rychty
1. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Bezděkov n. Met. v 18 hod.
5. 8. – 3Bobule – letní kino Police n. M. od 21 hod.
6. 8. – Iva Bittová + Dunaj – Undergroundový klub Eden Broumov od 20 hod.
7. 8. – Jananas – folková kapela v zahradě kláštera Broumov od 18 hod.
8. 8.- Malina Brothers – koncert na louce před muzeem Boženy Němcové v Č. Skalici v 18 h.
8. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Martínkovice. v 18 hod.
12. – 16. 8. – Výstava obrazů Lucie Kubečkové – Pellyho domy Police n. Met. denně 9-17 hod.

12. 8. – Příliš osobní známost – letní kino Police n. Met. od 21 hod.
15. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Božanov. v 18 hod.
14. – 16. 8. – Kvíčerovská pouť a trhy – náměstí v Polici n. Met.
19. 8. – Pupendo – letní kino Police n. Met. od 21 hod.
21. 8. – Fleret – folkrocková kapela – přírodní areál MFF Červený Kostelec
21. - 23. 8. – Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec
22. 8. – Petrovické zatáčky – tradiční závody (kola, koloběžky, inline brusle, odrážedla ….)
22. 8. – Za poklady Broumovska – kostel sv. Petra a Pavla Broumov od 18 hod.
26. 8. – Vystoupení kapely The RockSet (Roxette revival) – Eko farma Bílý Dvůr Bělý od 19 h.
26. 8. – Vlastníci – letní kino Police n. Met. od 21 hod.
27. 8. – Ženy v běhu – letní kino Eko farma Bílý dvůr Bělý od 19 hod. (promítání po setmění)
27. - 30. 8. – Mezinárodní horolezecký festival v Teplicích nad Metují
28. 8. – S čerty nejsou žerty – letní kino Eko farma Bílý dvůr Bělý od 19 hod.
29. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Ruprechtice od 18 hod.
29. 8. – Varhanní koncert v kostele ve Stroužném od 16 hod.
29. 8. – 3 Bobule - letní kino Eko farma Bílý dvůr Bělý od 19 hod. (promítání po setmění)

5. Stomatologická pohotovost v srpnu 2020
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci srpnu 2020 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
1. - 2. 8.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí, Školní 196
491 582 381
8. - 9. 8.
MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 132
15. - 16. 8.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV
775 717 666
22. - 23. 8.
MUDr. Ogriščenko, VEBA Broumov - Olivětín
491 502 425
29. - 30. 8.
MUDr. Neoral ml., ZS Police n. M.
491 541 654, 602 333 427

6. Letní provoz cyklobusů
Kladské pomezí je rájem cyklistů. V turistické sezóně můžete ke své přepravě využít cyklobusy, které
vás zavezou na atraktivní turistická místa a zase zpátky. Přinášíme vám aktuální informace o jejich
provozu.
V době letních prázdnin se můžete i se svými koly svézt cyklobusy každý den. Na konci května se
rozjela červená linka vedoucí z Hradce Králové, přes Náchod, Polici nad Metují, Teplice nad Metují a
Trutnov, až na Pomezní boudy. Z důvodu ukončení uzavírky silnice v Teplicích nad Metují, bude tato
linka od soboty 4. 7. opět jezdit po své původní trase z Teplic přes Adršpach přímo do Chvalče, bez
zajíždění do Jívky a Radvanic.
Zároveň se v tento den rozjede i oblíbená modrá linka k našim polským sousedům na trase
z Náchoda, přes Kudowu-Zdrój do Karlówa.
Více informací a jízdní řády najdete na www.kladskepomezi.cz/aktivity/cyklistika.
Bc. Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností, Kladské pomezí, o. p. s.

7. Varhanní koncert ve Stroužném
V soboru dne 29. srpna 2020 v 16.00 hod. se uskuteční v kostele ve Stroužném (Pstrążna)
varhanní koncert. Účinkovat budou Piotr Pawlik se synem a Tomasz Pawlik.
Další varhanní koncert se bude konat tamtéž v sobotu 12. září 2020 od 16.00 hod. Účinkovat
bude Michał Markuszewski, absolvent varšavské hudební akademie a Univerzity umění v Berlíně.
Varhanní koncerty ve Stroužném mají vždy jedinečnou atmosféru. Srdečně vás zveme.
Wioleta Suzański a Eva Pumrová

8. Inzerce

9. Pozvánka do knihovny
Milí čtenáři,
červenec a srpen, to jsou prázdniny a letní dovolená, kterou budu mít v knihovně i já.
Zavřeno bude tyto čtvrtky: 23. 7. a dále 6. a 13. 8. 2020. Léto je asi nejoblíbenější období roku, tak si
ho zpestřete třeba knihou z nabídky naší knihovny:
TRIGIANI Adriana: OBUVNÍKOVA ŽENA
Příběh dvou lidí, kteří si byli od první chvíle souzeni, začíná krátce po roce 1900 v italské Lombardii. Opojné,
pestré a romantické vyprávění je prodchnuto vším, co činí Itálii Itálií prostým labužnictvím i upřímnou
zbožností, lehkovážným přátelstvím i hloubkou citu, řemeslnou dovedností i rodinnou láskou.

GIBNEYOVÁ Patricia: ANDĚLÉ SMRTI
Irský kriminální thriller s inspektorkou Lottie Parkerovou, která hledá vraha, jehož stopy vedou až do bývalého
dětského domova v klášteře svaté Anděly.

BENEŠOVÁ Monika: MOJE PACIFICKÁ HŘEBENOVKA
Vyprávění mladé Češky, která sama zdolala jednu z nejtěžších pěších tras na světě.

ŠINKOVSKÝ Martin: VINCENT A BÓĎA – TAJEMSTVÍ HRANIČNÍHO LESA
Další prázdninový příběh pro mladší čtenáře. Tentokrát Bóďu a jeho kamarádku Lotku čeká pořádné zimní
dobrodružství na sněhu.

KNOPFOVÁ Hana: HILDA A SOFIE
Dva prolínající se příběhy dvou naprosto odlišných dívek, které však mají jedno společné - vnitřní samotu. Pro
čtenáře 9 – 12 let.

HÁNOVÁ Jenny: OKO ZA OKO
Mary se po několika letech vrací domů na ostrov Jar, který opustila po dlouhém a neúnosném šikanování od
kluka, který si ji navíc dnes ani nepamatuje. Lillia naopak zažila prázdninové zklamání v lásce a nehodlá se s tím
jen tak smířit. Poslední z dívek Kat má zase složitý vztah se svou bývalou nejlepší kamarádkou Rennie. Poté co
tyto tři dívky zjišťují, že je spojuje touha pomstít se svým trýznitelům, vynořuje se v jejich hlavách plán na
pomstu. Místo snů o vysoké a dokonalých šatech na maturitní ples spřádají v prvním dílu trilogie pomstu, která
může vést k činům, kterých mohou jednoho dne litovat. Pro čtenáře 13 – 15 let.

Na Vaši návštěvu se těší knihovnice B.Kratochvílová

10. Vyhlášení zahájení obnovy katastrálního operátu Bělý

11. Farmářské filnové léto – Ekofarma Bílý dvůr, Bělý 4
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