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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
ještě z našich myslí zcela nezmizela vánoční atmosféra a zážitky z novoročních oslav a již je
za námi téměř celý leden. Většina z nás se však rychle musela adaptovat na každodenní starosti, ať už
pracovní, či soukromé. Také zastupitelstvo a úřad městyse začaly fungovat naplno okamžitě od pátého
ledna. Hned první lednový víkend jsme totiž pořádali již posedmé tradiční Machovský obecní ples,
který se konal v pátek 9. ledna. Účast byla tentokrát oproti minulým rokům nižší, přišlo 120 platících.
Tak jako vloni se o zábavu staraly dvě osvědčené kapely - taneční orchestr Relax Band z Hronova pod
vedením Jana Drejsla a skupina BTK z Bezděkova pod vedením Martina Jirmanna. Na parketu byl
dostatek místa pro všechny, kteří si přišli zatančit. Pozitivně byla hodnocena i tombola, ve které se
letos sešlo rekordních 244 (většinou hodnotných) cen. Hlavní cenou byl již tradičně vyhlídkový let
nad Machov z letiště Velké Poříčí. Spoustu hodnotných cen (domácí spotřebiče) dodala zejména firma
budující v Machově kanalizaci – POHL a.s. Roztoky u Prahy. Poděkování však patří i všem ostatním
přispěvatelům do tomboly, kterých letos bylo sedmdesát. Hezké předtančení v rytmu
latinskoamerických tanců tentokrát obstarali tanečníci z tanečního klubu HOP Dobruška. Podle
propočtů příjmů a výdajů nakonec ples vyšel finančně na nulu a podařilo se tak splnit předsevzetí
pořadatelů nepoužít na pořádání plesu žádné finanční prostředky z rozpočtu městyse.
Pokud jde o další události či jednání z přelomu roku, určitě si zaslouží pozornost následující:
- 10. ledna se nad Machovem přehnala vichřice, která způsobila výpadek elektřiny na

celý sobotní večer – proud nešel od deváté večerní hodiny až téměř do půlnoci. Další
škodou způsobenou větrem bylo vyřazení obecního rozhlasu z provozu v důsledku
přetržených vodičů. Také v místních lesích způsobil vítr několik polomů;
- těsně před koncem roku 2014 se ještě podařilo získat od Královéhradeckého kraje
dotaci ve výši 48 tis. Kč na hospodaření v obecních lesích (prostřednictvím DSO Lesy
Policka);
- v posledním prosincovém týdnu se podařilo dotáhnout do úspěšného konce jednání
s náměstkem SFŽP ČR p. Kubicou o převodu neprostavěných finančních prostředků
při budování kanalizace v Machově do roku 2015 bez jakýchkoliv sankcí. Toto
úspěšné jednání znamená možnost dostavět v letošním roce kanalizaci v obci v celém
plánovaném rozsahu (termín dokončení v říjnu 2015);
- hned 5. ledna byly obnoveny stavební práce na budování kanalizace – momentálně
stavba pokračuje na trase J pod Zákopanicí směrem ke Lhotě a dále na trase A4-1
v Nízké Srbské (od Matyskových směrem k Dolům);
- v neděli 18. 1. jsem se zúčastnil výroční schůze místní organizace Českého svazu
včelařů. Součástí schůze byla kromě dalších bodů i volba nového vedení tohoto spolku
– odstupujícího předsedu pana Josefa Kohla ze Lhoty nahradil ve funkci pan Jaroslav
Novák z Machova.
Závěrem ještě jedna informace z kultury – podařilo se dojednat vystoupení polických
ochotníků v Machově s jejich novou komedií „Kdo je tady ředitel“. Na toto nové divadelní
představení se můžete těšit v neděli 19. dubna.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 12. 2015 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.065 obyvatel. V průběhu prosince – se přihlásili
4 občané,
- odhlásili se
3 občané.

Společenská kronika
V měsíci lednu 2015 slaví významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Marie Bittnerová
z Nízké Srbské – dožívá se 80 let. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších
let života.

Vybírání místních poplatků v Bělém
Pro občany Bělého jsme připravili i letos speciální termín ve čtvrtek 12. února 2015 od 14 hod. do 15.30
hod., kdy mohou místní poplatky (likvidace odpadů, psi) pro rok 2015 zaplatit přímo v Bělém. V uvedené době
bude poplatky vybírat pracovnice úřadu p. Thérová v domě Grossových na křižovatce. Využijte tuto možnost a
ušetřete si cestu do Machova.

Uzavření ordinace praktického lékaře
MUDr. Maršík oznamuje svým pacientům, že v měsíci únoru 2015 nebude ordinovat
v následujících termínech:
- 16. – 20. února z důvodu čerpání dovolené,
- 26. – 27. února z důvodu účasti na semináři.
V obou uvedených termínech zastupuje MUDr. Zemanová ve své ordinaci ve firmě Wikov v Hronově.

Výmaz aut v „polopřevodu“ z centrálního registru vozidel
Auta v tzv. „polopřevodu“ stát v polovině roku 2015 vymaže z centrálního registru vozidel a tato vozidla již
nepůjdou znovu přihlásit. Pokud někdo používá vozidlo, které je v centrálním registru vozidel pouze odhlášeno
předchozím provozovatelem, musí podat na příslušný úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a
provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nebude podána do tohoto termínu, vozidlo
administrativně zanikne a už nepůjde znovu přihlásit.
Do budoucna se změna provozovatele v registru bude vyřizovat v úřadě, který je místně příslušný z pohledu
prodávajícího. Prodávající a kupující budou podávat jednu společnou žádost a budou muset být oba přítomni,
nebo mít ověřenou plnou moc.

Oprava chyby – placení poplatků za odpady a psy na účet městyse
V minulém vydání zpravodaje jsme omylem uveřejnili chybné číslo účtu pro placení místních
poplatků. Správné číslo účtu je 1183009319/0800 u České spořitelny. Omlouváme se všem občanům,
kterým uvedení chybného čísla účtu způsobilo problém.

3. Stomatologická pohotovost v únoru
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci únoru 2015 – vždy v době od 9,00. do 11,00 hod.
-31.1. - 1.2.
Bc. Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
491 502 425
7..- 8.2.
Bc. Ogriščenko , ZS Veba Olivětín
491 502 425
14. - 15.2.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
21. - 22.2.
MUDr. Růžička , poliklinika Broumov
603 479 084
28. - 1.3
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 5. 1. se konala první pracovní porada zastupitelů se starostou v letošním roce. Na programu
byla následující témata:
- žádost Nadačního fondu Hospital Broumov o příspěvek na činnost,
- žádosti o odkup pozemků v Nízké Srbské – p. Doležal, p. Mikesková,
- problematika výběrového řízení na nového provozovatele restaurace a sálu „Obecní dům“,
- informace o daňových příjmech městyse za rok 2014 (celostátní sdílené daně),
- příprava obecního plesu,
- zajištění divadelního představení pro jaro 2015,
- problematika zimní údržby komunikací v obci,
- náměty na zhotovení kalendáře městyse pro rok 2016,
- návrh na řešení garážování obecní techniky a uskladnění obecního materiálu,
- informace o průběhu výstavby kanalizace a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Únor: 7.2. – Ples sportovců, Obecní dům Machov, pořádá FO Jiskra Machov, hraje BTK,
7.2. – 37. Ples motoristů, Pellyho domy Police n.M., hraje Ledvin Stones,
8.2. – Rej zvířátek – dětský karneval, Pellyho domy v Polici n.M. od 14 hod.,
13.2. – VIII. Ostrostřelecko-městský ples, Pellyho domy Police, Relax Band,
17.2. – Masopustní průvod po Machovské Lhotě
28.2. – Ples SDH Nízká Srbská, Obecní dům Machov, hraje P+P Broumov,

6. Tříkrálová sbírka 2015
Letos opět proběhla v našem městysu Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity České republiky.
Zachovali jsme pět skupinek, které chodily po obci v sobotu a neděli 10 .- 11. ledna 2015. Neodradila
je ani nepřízeň počasí. V sobotu pršelo a v neděli padal mokrý sníh. Každá skupinka se vydala na svůj
úsek.
Od náměstí až do Nízké Srbské (k p. J. Ducháčovi) prošla skupinka pod vedením Martina
Kujínka. Tři králové byli Alena Maryšková, Berenika Konečná a Tomáš Šandor.
Po Nízké Srbské až po hasičskou zbrojnici chodila skupinka s panem Vladimírem Scholzem.
Třemi králi byli Alena Horáková, Lucie Formanová a Tomáš Forman.
V Machovské Lhotě jste mohli vidět skupinku, kterou doprovázel Tomáš Kujínek. Třemi králi
byla děvčata Edita Straubeová, Anežka Rückerová a Tereza Kujínková.
V Bělém chodila skupinka pod vedením paní Jany Jirmanové. Třemi králi byla děvčata Bára
Koudelková, Julie Konečná a Denisa Luňáčková.
V neděli prošli tři králové ulice za náměstím a kopec pod vedením Aleše Kujínka. Byli jimi
Luboš Matěna, Martin Kujínek a Aleš Kujínek.
Děkuji doprovodu skupinek a zvláště dětem, které se zhostily úkolu pro dobrou věc opět na
výbornou! Děkuji těm, kteří ochotně zastoupili tři nemocné. Chci poděkovat i Vám, kteří jste
jakoukoliv částkou sbírku podpořili. Letos se vybralo 22 103 Kč. Je to o něco víc než loni. Srdečné
díky. Všem spoluobčanům přeji do nového roku 2015 pevné zdraví, štěstí, radost a spokojenost.
Ludmila Kujínková

7. Dopravní omezení v Náchodě
V úterý 6. ledna 2015 se na Ředitelství silnic a dálnic v Hradci Králové sešli zástupci města Náchoda a
Policie ČR. Cílem schůzky bylo upřesnění harmonogramu plánovaných rekonstrukcí dvou okružních křižovatek v
Náchodě, které stát prostřednictvím ŘSD zainvestuje v letošním roce.
"Jde o kruhový objezd u Slávie, který potřebuje neodkladně kompletní opravu a následně bude probíhat
oprava resp. výstavba nové okružní křižovatky "u Čedoku". Ta je nejsložitějším dopravním uzlem ve městě a
její kapacita byla již dávno vyčerpána. Po úpravách bude lépe vyhovovat současné stále se zvyšující intenzitě
dopravy," upřesnil plánované opravy starosta Náchoda Jan Birke.
Práce budou zahájeny, jakmile to počasí dovolí, předběžně v polovině března. "Stavební práce navazují na
již započaté opravy průtahu městem. I v letošním roce významně ovlivní dopravu v Náchodě a okolí, a to až do
podzimu. Proto jednáme s dodavatelem stavby o maximálním prodloužení pracovní doby, abychom co nejvíce
zkrátili dopravní omezení", uvedl ing. Marek Novotný, ředitel ŘSD - Správy Hradec Králové. Předběžně se
uvažuje o možnosti, že by stavaři pracovali od 7 do 22 hodin.
Společně s Policií ČR se již dlouho připravují objízdné trasy. Na přelomu ledna a února proběhne v Náchodě
další koordinační schůzka se všemi, kteří se na opravách budou podílet. Jde o většinu vlastníků inženýrských sítí
uložených v komunikaci - RWE (plyn), Teplárna Náchod (teplovod) nebo Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
(vodovod). Následně budou známy konkrétní termíny a objízdné trasy, o kterých budeme podrobně veřejnost

informovat. Oprava kruhového objezdu u Slávie bude probíhat do poloviny března a hned na to (od 15. 6.
2015) bude navazovat výstavba nové okružní křižovatky u Čedoku, která skončí na podzim.
Už nyní je jisté, že po dobu oprav, tj. přibližně od 15. 3. do konce listopadu, bude z důvodu lepší
propustnosti vozidel a linkových autobusů mimo jiné otočen směr jízdy v ulici Volovnice.
"Plánování objízdných tras a způsobu dopravy je poměrně komplikované, budeme jednat i s polskou
stranou o možnosti dočasného odklonění nákladní dopravy na Ostravu. Musíme řešit také pohyb nadměrných
nákladů, ty během stavby určitě Náchodem neprojedou", upřesnil Bc. David Kult, dopravní inženýr Policie ČR a
dodal: "Řidiči budou o dopravních omezeních v Náchodě informováni již na výjezdu z Hradce Králové, tak aby
mohli, pokud to bude jen trochu možné, využít náhradní trasy."
ŘSD do již započatých oprav silnice I/33 ve dvou úsecích v Náchodě investovalo v loňském roce přibližně 30
mil. Kč, v letošním roce si zhruba 15 mil. korun vyžádá oprava kruhové křižovatky u Slávie a dalších cca 35 mil.
Kč kruhová křižovatka u Čedoku. Všechny zmíněné termíny budou ještě upřesněny, vlastní zahájení stavebních
prací bude totiž záviset na aktuálním vývoji počasí.

8. Vostatkovej maškarní průvod po Lhotě
Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a pan Norbert Wintr, náš kamarád a
hlauni Nouzinskej mecenáš, pořádaj

v úterý dne 17. února 2015

„Vostatkovej maškarní průvod“
krz celou Lhotu, až do Nouzina,
s nevobyčejnym překvapenim u hranic
a veselici na sále u Lidmanů s hudbou pana Emila Maryšky
za laskavýho přispění a pochopení
Úřadu městyse Machov, Kvíčerouský pekárny a mnoha jednotliuců.
Po celý cestě bude vyhrávat tradičně dechouka

„Broumovanka“

Začátek bude u mostku na Řejšnej v 15.30
Z vozu se budou prodávat túze dobrý jitrnice řeznika pana Hampla z Trutnova, po
kerejch se voblizuje i sám Krakonoš.
K máni budou i předobrý, pořánně cukrovaný koblihy, kerý jediný na sjetě umí upíct
Kvíčerouská pekárna z Police.
Veškerý vobecenstvo z širokýho vokolí,na tu slávu do Lhoty, dovolujeme si
s úctou pozvat. Špalír, aby pořánnej kolem cesty zmáklo, na průvod mávalo
a kořaukou nepančovanou v dobrý náladě porád pryč udržovalo.
Soukromý a uzauřený zábavy v hospodě se može účasnit každej, kdo se jen malinko
vochomejtne kolem průvodu.
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