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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
je za námi téměř celý červenec a tedy i polovina prázdnin. Přestože si počasí začátkem července
zejména děti, ale i spousta z vás představovala lepší, určitě si nyní užíváte návrat letních teplot. Na
úřadu městyse dochází k postupnému čerpání dovolené jednotlivých úředníků, ale i tak se snažíme
zejména v oficiálních úředních hodinách zajistit zastupitelnost u většiny důležitých agend. Hůře se
situace jeví z pohledu údržbářských prací pro obec, neboť došlo na delší dobu k oslabení naší
technické čety a zbylí dva pracovníci rovněž musejí vyčerpat dovolenou, takže realizace některých
akcí při údržbě obce bude pomalejší, některé neakutní záležitosti budou muset být odloženy.
Úspěch jsme začátkem července zaznamenali při získávání dotačních finančních prostředků pro
městys, konkrétně nám bylo schváleno 1,3 mil. Kč z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na akci „Obnova školního hřiště Machov“. Jedná se o velký
úspěch z toho pohledu, že z uvedeného dotačního titulu bylo žádáno o 10x více peněz na různé akce,
než byly alokované zdroje ministerstva. Také ta skutečnost, že z náchodského okresu uspěly pouze
čtyři obce a Machov je jednou z nich, je jistě potěšitelná. V rámci této investiční akce dojde k celkové
rekonstrukci hřiště u tělocvičny – zhotovení nových podkladních vrstev, instalaci drenáží, rekonstrukci
oplocení, položení nového švédského bezúdržbového povrchu na hřiště, zhotovení rozběhové dráhy
a doskočiště pro skok daleký a instalaci venkovního osvětlení na hřiště. Dotace pokryje téměř 64 %
nákladů z předpokládané hodnoty přes 2 mil. Kč, přičemž práce bude provádět firma SMI-ČR group
s.r.o. z Broumova, která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele stavby.
Ke svému závěru naopak dospěly další stavební akce realizované v uplynulém období v obci:
- v první polovině července byla dokončena oprava márnice u katolického hřbitova, při které byla
opravena okna a dveře a dále zhotoveny nové venkovní omítky budovy márnice.
- kolaudací dne 23. 7. bylo završeno budování nové místní komunikace na Záduší. Tuto stavební akci
prováděla firma Rostislava Dudka z Přibyslavi a na financování byly využity částečně i dotační
prostředky z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve výši 414 tis. Kč, což pokrylo
50% hodnoty díla.
- do finálních úprav dospěly také stavební práce na další investiční akci „Rekonstrukce místní
komunikace č. 4c k.ú. Nízká Srbská“, která je spolufinancována z dotačního titulu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“. Firma Rostislava Dudka z Přibyslavi provede
v srpnu ještě úpravy krajnic a vjezdů k jednotlivým nemovitostem.
- téměř ve své polovině je také „Rekonstrukce lesní cesty Bor I. etapa“, při které se rekonstruuje
původní pískovcová cesta novými pískovcovými bloky v úseku dlouhém cca 300 m. Tato akce v rámci
Dobrovolného svazku obcí „Lesy Policka“ je spolufinancována městysem Machov a dotačními
prostředky Ministerstva zemědělství ČR prostřednictvím MAS Stolové hory.
- více jasno je také v záležitosti výměny oken a dveří na budovách ZŠ a MŠ Machov. S firmou RI
OKNA a.s. Bzenec, která zvítězila ve výběrovém řízení, byla uzavřena smlouva o dílo a domluven
harmonogram prací. Stavební práce by měly být zahájeny začátkem srpna a dokončení je plánováno
na polovinu září. Zároveň byla uzavřena smlouva na zajištění technického dozoru investora - tuto
činnost bude pro městys provádět firma SVS Malé Svatoňovice, konkrétně pan Miloš Haase.
Začátkem července byly spuštěny nové webové stránky městyse Machov, přičemž adresa
www.machov-obec.cz se nezměnila. Provozovatelem stránek je firma Galileo Corporation s.r.o.
a údržbu obsahu stránek si bude zajišťovat městys sám. Nyní se já i pracovníci obce seznamujeme
při postupných školeních s obsluhou stránek a věřím, že tyto nové stránky budou po plném
zprovoznění sloužit lépe jak obyvatelům Machova, tak i turistům i ostatním zájemcům o informace
z obce a okolí.
Pokud jde o rekonstrukci krajských komunikací v Machově a Bezděkově n. Met., proběhl v pátek
12. 7. teprve druhý kontrolní den stavby v letošním roce. Rovněž do zápisu z tohoto kontrolního dne
byly uplatněny za městys Machov stížnosti a připomínky městyse i jeho občanů ke způsobu provádění
stavby, tak jak je průběžně uplatňujeme u investora stavby a jeho technického dozoru či u příslušných
politických orgánů (náměstek hejtmana apod.). Zejména jsme rozporovali způsob provedení povrchů
příčných překopů silnice v obci, prašnost křižovatky ke Kukuldě a další. Odpověď na naše připomínky
ze strany náměstka Údržby silnic HK pana Ing. Koutníka zveřejňujeme v další části tohoto zpravodaje.

K termínům a harmonogramu stavby jsme se dozvěděli, že celá rekonstrukce vozovek by měla být
hotova do poloviny září tohoto roku a do poloviny října by se měly řešit drobné dokončovací práce.
Špatnou zprávu jsme v závěru července obdrželi od nájemců naší obecní restaurace – manželé
Mikešovi se rozhodli s okamžitou platností ukončit své působení a k datu 26. 7. se restaurace zavírá.
Nastane tedy opět obtížné shánění nového provozovatele, navíc uprostřed letní sezony.
Na závěr bych vám všem rád popřál hezké prožití letních týdnů s mnoha příjemnými zážitky a
trochu více tepla a sluníčka než v průběhu července.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 6. 2019 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.083 obyvatel. V průběhu června se narodil 1 občánek.

Společenská kronika
V měsících červnu a červenci 2019 uzavřely před Úřadem městyse Machov manželství tři páry:
- v obřadní síni městyse Miloslav Háze a Jana Bauerfeindová,
- v penzionu Bělský dvůr Michal Ševčík a Michaela Rózsová,
- u křížku nad čp. 41 Machov Ondřej Klimša a Nikola Macháčková.
V měsíci červenci 2019 slaví významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Jolana
Dostálová z Machovské Lhoty – dožívá se 80 let. Oslavenkyni přejeme hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.

Dovolená praktického lékaře v letošním roce
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům termín čerpání dovolené v r. 2019:
5. – 9. 8. V nutných případech ho v uvedeném termínu zastupuje MUDr. Zemanová ve své ordinaci
v Hronově (Wikov), tel. 702 187 889.

Kalendáře 2020
Oznamujeme všem případným zájemcům, že úřad městyse zajišťuje pro rok 2020 nástěnný i
stolní kalendář s fotografiemi z Machova i blízkého okolí:
- v prodeji již nyní je na úřadu městyse nástěnný měsíční kalendář s fotografiemi z Machova od
Dagmar Prokopové, jehož prodejní cena byla stanovena na 150,- Kč;
- v přípravě je stolní týdenní kalendář s leteckými fotografiemi L. Jenky z Policka, Machovska a okolí.

Vstupenky na koncert Stromboli v Machově
Všem zájemcům o koncert legendární kapely Stromboli Michala Pavlíčka, který se uskuteční na
sále Obecního domu v Machově v sobotu 5. října 2019, sdělujeme, že vstupenky jsou již v prodeji na
úřadu městyse v Machově. Jako předkapela vystoupí se svojí bubenickou show Drumming Syndrome
Miloš Maier. Začátek akce v 19,30 hod., předpokládaný začátek vystoupení Stromboli ve 21 hod.

Ukončení činnosti nájemců obecní restaurace
V pondělí 22. července oznámili nájemci obecní restaurace na náměstí manželé Mikešovi, že
pátkem 26. 7. 2019 končí provozování své činnosti. Důvody jsou především ekonomické, kdy oproti
stejnému období loňského roku došlo ke značnému poklesu tržeb a dále k výraznému růstu cen
vstupních surovin pro výrobu jídel i cen dalšího zboží. Výpadek tržeb zřejmě souvisí s rekonstrukcí
krajských komunikací a v důsledku toho s poklesem návštěvnosti turistů. Přes veškerou snahu se ani
nepodařilo získat takové množství stálých strávníků, které by zajišťovalo prosperitu restaurace.
Úřad městyse se samozřejmě bude snažit o získání jiného provozovatele restaurace, ale je jasné,
že uprostřed letní sezony to bude velice obtížné i s ohledem na nedostatek pracovníků pohostinských
profesí na trhu práce. Snahou bude zajistit provoz restaurace alespoň na jednotlivé kulturní akce, ať už
jde o avizovaný koncert skupiny Stromboli, divadlo či plesy.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 23. 7. se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu bylo mimo jiné
projednání těchto bodů:
- dotazník ke Strategii rozvoje městyse na 2020-2025,
- ukončení činnosti nájemců obecní restaurace,
- informace o výrobě stolního i nástěnného kalendáře pro rok 2020,
- informace o průběhu opravy márnice,
- návrh rozpočtového opatření č. 2/2019,
- jednání s Kladským pomezím o možnosti dalšího členství městyse Machov,
- žádost o změnu OZV č. 1/2018 o nočním klidu,
- návrh smlouvy na zajištění služby TDI pro akci „Obnova školního hřiště Machov“,
- informace o výsledku schvalování žádostí o dotace na MMR ČR,
- problematika statických prohlídek mostů na místních komunikacích městyse Machov,
- informace o získání stavebního povolení na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Nízké Srbské,
- informace z kontrolního dne na rekonstrukci krajských komunikací a odpověď náměstka ÚS na
stížnosti a připomínky úřadu městyse a občanů Machova,
- schválení převodu pozemků z majetku státu do majetku městyse (komunikace k Řeřišnému),
- projekt výstavby nové místní komunikace na Záduší – kolaudace,
- nové webové stránky městyse,
- Výměna oken a dveří na budovách ZŠ a MŠ Machov – vývoj realizace projektu,
- postup prací na rekonstrukci lesní cesty pod Bor a další.

3. Kulturní a sportovní akce
Srpen: 3. 8. – Za poklady Broumovska – koncert v kostele sv. Vojtěcha v Broumově od 18 hod.
2. – 10. 8. Jiráskův Hronov
3. 8. – Vycházka Polickem – mechorosty na Hejdě a v Kočičích skalách – pořádá CHKO
3. 8. – Mezinárodní jízda historických vozidel – náměstí Police n.M 9,00 – 10,30 hod.
3. 8. – NOTA Rtyně – folk a country festival od 16 hod.
7. 8. – Teroristka – letní kino Police n.M. od 21.30 hod.
9. 8. – Karel Plíhal – koncert v ArtCafé klášter Broumov od 19 hod.
10.–31. 8. - Výstava ke 100 letům skautingu v Polici n.M., Pellyho domy
10. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Bezděkov n. Met. v 18 hod.
14. 8. – Špunti na vodě – letní kino Police n. M. od 21,30 hod.
14. - 18. 8. – Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec
14. 8. – Richard Krajčo a Nikos Grigoriadis – Červený Kostelec od 18 hod.
15. 8. – svěcení sochy Panny Marie v klášteře v Polici n.M. od 15 hod.
17. – 18. 8. – Kvíčerovská pouť a trhy – náměstí v Polici n. Met.
17. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Otovice v 18 hod.
21. 8. – Pelíšky – letní kino Police n. M. od 21,30 hod.
22. - 25. 8. – Mezinárodní horolezecký festival v Teplicích nad Metují
22. 8. – Energit – „Guma“ Kulhánek slaví 75 let – klub Eden Broumov od 20 hod.
24. 8. – Jiskra Machov - SK Babí od 17 hod., OP v kopané mužů
24. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Teplice n. M. v 18 hod.
28. 8. – Na střeše – letní kino Police n. M. od 21,30 hod.
31. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Božanov od 18 hod.

4. Stomatologická pohotovost v srpnu 2019
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci srpnu 2019 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
3. - 4. 8.
MDDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466
10. - 11. 8..
MUDr. Blažek, ZS Police n. Met.
491 543 844

17. - 18. 8.
24. - 25. 8.
31. 8. – 1. 9.

MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí, Školní 196
MUDr. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín 66
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n. Met.

491 582 381
491 502 425
602 333 460

5. Svěcení sochy Panny Marie v Polici n. Met.
Zveme širokou veřejnost na svěcení nové sochy Panny Marie, která bude od srpna stát nedaleko
polického kostela. Svěcení se uskuteční v klášteře s kostelem Nanebevzetí P. Marie v Polici nad
Metují 15. srpna 2019 od 15 hod..
Program:
15:25 - modlitba růžence v kostele
16:00 - shromáždění účastníků svěcení před polickým kostelem, hraje mini Polický symfonický
orchestr
16:25 - proslovy - Milan Schirlo, sochař Petr Váňa, starosta Police nad Metují Ing. Jiří Beran, arciopat
břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.
16:40 - přednes básně o Panně Marii
16:45 - modlitba a vlastní svěcení sochy
17:00 - mše svatá - vede arciopat břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek O.S.B.
18:00 - koncert: Irena Budweiserová v kostele
18:40 - raut na I. nádvoří - hraje PSO

6. Úspěch děvčat z Machova v Přeboru ČOS ve sport. všestrannosti
O víkendu 8. - 9. června 2019 se v Praze konal Přebor České obce sokolské ve sportovní
všestrannosti, neboli v závodech v gymnastice, atletice, plavání a šplhu. Tohoto republikového finále
se zúčastnila i dvě děvčata z Machova startující pod hlavičkou Sokola Police nad Metují – Barbora
Notková a Tereza Scholzová. Obě si ve svých kategoriích čítajících přes 40 soupeřek vedly velmi
dobře. Bára vyhrála závody v gymnastice, byla třetí v atletice a třetí i v celkovém hodnocení. Terka
získala druhé místo v plavání, třetí v gymnastice a v celkovém pořadí byla těsně čtvrtá.

7. Dotace na podporu podnikání v cestovním ruchu v Machově
Území městyse Machov bylo vybráno do seznamu 57 lokalit, ve kterých mohou podnikatelé
v oblasti cestovního ruchu získat až 45% dotací pro jejich podnikání. Z dotace lze například financovat
následující aktivity:
- rekonstrukce objektu (zateplení, okna, střešní krytina, vytápění …),
- pořízení nových technologií (vybavení kuchyně ….),
- oplocení areálu, garáže, parkoviště, chodníky, osvětlení …,
- počítačové sítě, přípojky kanalizace, ČOV, technologické rozvody,
- vzduchotechniku, klimatizaci a mnohé další.
V případě zájmu majitelů nemovitostí sloužících cestovnímu ruchu máme na úřadu městyse
kontakty na firmy, které jsou ochotny a schopny poradit či zpracovat žádost o dotaci.

8. Tour de Torpédo 2019
Stejně jako každý rok poslední sobotu v červnu (letos to vyšlo na 29.6.2019) se konal v Nízké
Srbské již 23. ročník cyklistického recesistického závodu Tour de Torpédo. Bylo nádherné slunečné
počasí a tak se závodu zúčastnilo 198 závodníků. Závod je specifický tím, že se jede na jízdních
kolech vybavených torpédem, umožňující brzdění našlápnutím vzad. A proto zde bylo vidět
nepřeberné množství těchto, povětšinou z různých půd a kůlen vyndaných, modelů. Je třeba uvést, že
zde byly i velmi krásné zachovalé a udržované modely starých kol, moderní kola, ale i zajímavé
domácí úpravy kol.

Pořadatelé preferují dobovou ústroj a tak i účastníci se snaží přizpůsobit svému stroji. Protože však
toto není podmínkou účasti, bylo zde vidět i plno originálních modelů a masek. Ty nejoriginálnější
také byly komisí vyhodnoceny a odměněny malou cenou. Dále je vyhodnocována soutěž o nejlehčího,
nejtěžšího a nejstaršího účastníka. Podmínkou účasti je věk 18 let a startovní kolo s torpédem.
Poté přišel v 14:15 hod. start jednotlivých kategorií. Trať je dlouhá 5,7 km. V polovině závodu je
podáván občerstvovací nápoj zdarma, který převážná většina závodníků využila k doplnění tekutin.
A protože se přeci jedná o závod, tak v kategorii žen se na 1. místě umístila Jarmila Dvořáčková,
v kategorii mužů nad 50 let Jan Klepáček a v kategorii mužů do 50 let Martin Šimek v nejrychlejším
čase 14:21 min. Ovšem vítězem závodu je každý, kdo si tuto nádhernou akci užil.
Po ukončení závodu byl každému účastníkovi předán pamětní list a cena za účast. Poté následovala
volná zábava, kdy zde hrála skupina Juno z Náchoda až do pozdních hodin. Podával se, mimo jiné,
pečený bůček na lorně, grilovaná kýta, klobásy z udírny, utopenci a nesměl chybět tradiční nápoj
„Poser se“ podávaný zdarma.
Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této specifické akce, a to
jak účastníkům, kteří vytvořili nádhernou atmosféru, divákům, kteří závodníky přišli podpořit,
pomocným pořadatelům za nezištnou pomoc a v neposlední řadě sponzorům, kteří ať svou propagací
či věcným darem umožnili udržet vysoký standart této již tradiční místní akce.
Více informací o této akci se dozvíte na našich webových stránkách www.baroni.estranky.cz.
Nízkosrbský Baroni

9. Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019 u nás v MŠ Machov
Letošním námětem našeho celoročního plánu bylo téma ,,Veselá školka s kamarádem Františkem
a zahradníkem Kytičkou“. Celé téma vycházelo ze ŠVP pro PV s názvem ,,Človíček a hra“.
Mateřská škola nabízí předškolnímu dítěti všestranně zdravé a podnětné prostředí, příjemné klima
a partnerský přístup k dětem. Snažili jsme se o to, aby čas prožitý v MŠ byl pro děti radostí, příjemnou
zkušeností, zájmem objevovat a ukazovat co všechno zvládnou, upevňovat mravní návyky ve
společnosti, rozvíjet informační a jazykovou gramotnost dětí. U dětí rozvíjíme zdravé sebevědomí
cestou přirozené výchovy. Všem dětem dáváme základy celoživotnímu vzdělávání. Celý program je
postaven na hře a prožitkovém učení.
Rodiče se svými dětmi využívali i službu logopedické poradny, která tu funguje již od roku 1982
a logopedickou asistentkou je učitelka Jana Cvikýřová.
Děti z MŠ letos dvakrát vystoupily se svým programem na „Vítání občánků“ pod vedením paní
učitelky Jany Cvikýřové.
Na předních dveřích MŠ je tablo předškoláků, kteří odchází z MŠ a nastupují do ZŠ.
Na internetových stránkách si rodiče mohou prohlédnout nebo i objednat fotky z jednotlivých
aktivit a dění v MŠ.
Spolupráce s rodiči je na velice dobré úrovni. Dle potřeby se konají třídní schůzky rodičů dětí z
MŠ. Na požádání je možnost i individuálních schůzek s rodiči. Rodiče mají k dispozici kontakty na
paní ředitelku ZŠ i vedoucí učitelku MŠ a mají možnost domluvy individuální schůzky a řešení
problémů. Rodiče mohou využít i schránku v šatně, kam mohou vhazovat svá přání a dotazy. Rodiče
jsou pravidelně informováni o vzdělávání svých dětí, pracovních výsledcích, chování, akcích MŠ,
právních předpisech…atd. K informovanosti rodičů slouží nástěnky v MŠ, informace pro rodiče
v šatně MŠ, e-mail MŠ, fotodokumentace MŠ, kroniky MŠ ……atd.
V letošním roce se uskutečnilo několik společných akcí se ZŠ ( návštěva prvňáků v MŠ, návštěva
předškoláků v 1. třídě ZŠ, Den dětí, Machovské kufrování …atd.).
V letošním roce odchází do první třídy ZŠ Machov celkem 13 žáků.
Předškoláci MŠ, se zúčastnily plavecké výuky v plavecké škole v Broumově.
Pravidelně každé 1. úterý v měsíci mají děti – Den hračky.
Po obědě si každý den čistíme zoubky a dvakrát do roka chodíme na preventivní prohlídky
k zubnímu lékaři v Machově.
Oslavujeme narozeniny a svátky dětí.
Rodiče měli možnost nechat vyšetřit zrak svému dítěti firmou VISUS.

Další činnosti a akce v MŠ:
- bramborový den,
- návštěva hasičů v NS
- vánoční focení, Mikuláš, vánoční besídka,
- Karneval - pohádkové postavy,
- Den knihy - beseda s knihovnicí a návštěva místní knihovny v Machově,
- oslava velikonočních svátků,
- divadlo Kozlík z HK -přijelo s pohádkou ,,O Červené Karkulce“
- žlutý den, Den Země,
- oslava čarodějnic a hledání pokladu
- zeleninový den,
- kytičkový den a oslava svátku maminek
- námořnický týden,
- výlet do ZOO Dvůr Králové
Všechny pořádané akce jsou zaznamenávány a dostupné pro rodiče. Též vedeme kroniku MŠ
s přesnými daty jednotlivých akcí.
A to je z našeho krátkého ohlédnutí za školním rokem vše.
Závěrem bych chtěla všem popřát hodně zdraví, štěstí a pěknou a klidnou dovolenou.
Jana Cvikýřová vedoucí učitelka MŠ Machov

10. Rozpis utkání mužů FO Jiskra VEBA Machov
Rozpis utkání podzim 2019
Fotbalový oddíl Jiskra VEBA Machov - Muži
Kolo

Datum a čas

Domácí

Hosté

1

17.8.2019 17:00

Slavoj Teplice nad Metují

Jiskra Machov

2

24.8.2019 17:00

Jiskra Machov

SK Babí

3

1.9.2019 17:00

Sokol V. Jesenice

Jiskra Machov

4

7.9.2019 17:00

Jiskra Machov

TJ Velichovky

5

14.9.2019 17:00

Sokol Stárkov

Jiskra Machov

6

21.9.2019 16:30

Jiskra Machov

Jiskra Martínkovice

7

29.9.2019 16:30

AFK Hronov

Jiskra Machov

8

6.10.2019 16:00

TJ V. Poříčí B

Jiskra Machov

9

12.10.2019 15:30

Jiskra Machov

Sokol Mezilesí

10

20.10.2019 10:00

TJ Č. Kostelec B

Jiskra Machov

11

26.10.2019 14:30

Jiskra Machov

Sokol Zábrodí

Za podporu v minulé sezóně Vám všem moc děkujeme ! ! !
Společně s Vámi se těšíme na sezonu novou. Pevně věříme, že se budete zůčastňovat
a fandit ve stejném nebo větším počtu i nadále . . .
Cíl je jasný ! ! !

11. Pozvánka do knihovny
Vážení čtenáři,
kromě nové nabídky knih mám pro Vás dvě zprávy:
- díky paní ředitelce knihovny Police Věře Plachtové a správě IT knihovny Police panu Zdeňku
Hamerskému byly vytvořeny a zprovozněny webové stránky knihovny Machov –
www.machov.knihovna.cz
- ve čtvrtek 25. 7.2019 a 15. 8. 2019 bude knihovna z důvodu čerpání dovolené zavřena.
A jelikož k létu neodmyslitelně patří nejen prázdniny a dovolená, ale i dobrá kniha, tak si zkuste vybrat
z nové nabídky knih naší knihovny:
HARTL Patrik: Nejlepší víkend
Na Silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel dají zásadní novoroční předsevzetí. Žádný z
nich ale nikomu neřekne, jaké je to jeho. Všichni touží změnit svůj život a doufají, že se jim to během
nového roku podaří…
MONTEFIORE SEBAG Simon: Sašenka
Dramatický, poutavý příběh o krásné ženě, žijící v předrevolučním Rusku a poté ve Stalinově sovětském
pekle.
PONCAROVÁ Jana: Podbrdské ženy
Příběh o nelehkých lidských osudech v podhůří Brd na pozadí událostí minulého století. Emílie zažije
bolesti války i nástup komunismu – ale možná ještě horší jsou pro ni samota a odcizení, které pociťuje v
manželském životě. Také její dcera Jana se cítí zavržená, rodičovské lásky zažila málo a sama ji neumí
předat dál. Dokáže poslední z podbrdských žen Johanka zlomit rodinnou kletbu a zbavit se tíže samoty?
McKINLEY Tamara: Poslední valčík
Jenny zdědí po svém manželovi, který tragicky zemřel, v pustém australském vnitrozemí osamělou ovčí
farmu. Potřebuje nalézt klid a sílu k dalšímu životu a zjišťuje, že nejsnadněji ji načerpá právě zde. Farma
je navíc opředena tajemstvím, které se váže k bývalé majitelce. Jenny jednoho dne objeví její deníky a v
nich se seznámí se šokující historií.
ADLER – OLSEN Jussi: Vzkaz v láhvi
V zapadlém koutě Skotska, na policejní stanici ve Wicku, leží už dlouhý čas na okenním parapetu
zapomenutá láhev. Uvnitř láhve je sotva čitelný lístek. Jisté je jen to, že první slovo je dánský výraz pro
POMOC a je to napsáno krví. Když se tahle hrůzná zpráva konečně dostane na stůl Carla Morcka z
Oddělení Q, dánského oddělení pro "případy hodné zvláštní pozornosti", začnou se dít děsivé události.
Carl Morck a jeho asistent Assad se ponoří do hrůzného případu sekt a zmizelých dvojčat, jejichž rodiče
nikdy nenahlásili jejich zmizení. Náhle zjistí, že čas se krátí..
HOLCOVÁ Milena: I města mají vši
Portréty 20 měst z Evropy, Asie, Kuby a Afriky, oblíbená autorka próz s cestovatelskou tematikou
přidává své zážitky a pocity z těchto míst, včetně doporučení co zažít a co si naopak klidně můžete
odpustit.
BŘEZINOVÁ Ivona: Ňouma z áčka
Příběh o čtvrťákovi, trochu nešikovném a bojácném Toníkovi, který se snaží vyrovnat svým spolužákům
a dostat se do jejich party. Pro mladší školní věk.
CARMEN Patrik: Elyonova země
Všude tam, kde se oceán setkává se zemí, kde útesy jsou tajemné a skály rozeklané, leží Elyonova země
plná magických tajemství. Odhalte společně s Alexou, co se skrývá za vysokými hradbami chránícími
město před zlem, které dříme v okolních Temných horách. Dokáže sama čelit prastarému prokletí, pravdě
o sobě samé, a zachránit Elyonovu zemi před nebezpečím, které by ji mohlo navždycky změnit? Pro
starší školní věk.
Na Vaši návštěvu se těší Blanka Kratochvílová – knihovnice

12. Odpověď na stížnosti na rekonstrukci silnice III/303.17
V průběhu uplynulého období jsme několikrát uplatňovali u příslušných orgánů
připomínky a stížnosti městyse Machov na průběh a kvalitu rekonstrukčních prací při opravě
krajských komunikací III/303.17 a III.303.15. Stížnosti od řady občanů jsme se rovněž snažili
tlumočit těmto orgánům a pokud byly podány na úřadu městyse písemně, předávali jsme je
rovněž jak zástupcům investora, tak i politickým orgánům kraje. Níže zveřejňujeme odpověď

Ing. Jiřího Koutníka – technicko-obchodního náměstka Údržby silnic Královéhradeckého kraje,
kterou jsme obdrželi jako reakci na uplatněné připomínky a stížnosti.

13. Z činnosti mladých hasičů SDH Nízká Srbská
Po čase Vám opět chceme povědět něco o činnosti našich mladých hasičů.
Letošní rok jsme zahájili soutěží u nás v Nízké Srbské během okolo Rzu, která se bohužel
nezapočítává mezi postupové soutěže na okres, protože se nám povedla. Pak jsme v říjnu jeli do
Mezilesí na závod požární všestrannosti, kde mladší zvítězili a starší skončili druzí. Podzimní
prázdniny jsme strávili společně na chatě Májce v Krkonoších. Téma pobytu se jmenovalo
Cesta za Ohnivým pohárem, které bylo inspirováno Harrym Potterem. Celý pobyt jsme hráli
hry, chodili na procházky, učili se a opakovali hasičské disciplíny. Myslím, že si to děti i
vedoucí moc užili. Před Vánocemi jsme si poslední hasičák udělali besídku. Každý přinesl pár
kousků cukroví, uvařili jsme si čaj a zpívali koledy. Poté jsme se rozešli a první soutěž, na
kterou jsme po Novém roce jeli, byla Uzlovka v České Metuji, kde mladší opět zvítězili a starší
obsadili pěkné čtvrté místo. V půlce dubna jsme jeli do Nahořan na ZPV a tam obě kategorie
skončily na druhém místě. Následovala soutěž CTIV v Náchodě, kde mladší opět vyhráli a
starší byli druzí. Na začátku května se konala naše domácí soutěž v Nízké Srbské. Tady nám
opět obě kategorie udělaly velkou radost, neboť v letošní první soutěži v technických
disciplínách oboje braly zlaté medaile. Na druhé technické soutěži v Bohdašíně znovu obě
kategorie zlaté. Na jaře se nám moc dařilo, protože mladší i starší hasiči postoupili do okresního
kola. Celý den se všichni moc snažili, a proto není divu, že mladší vyhráli okresní kolo a starší
byli druzí, což znamená, že postoupili na kraj. Letos se krajské kolo konalo v Trutnově a v
Malých Svatoňovicích. V sobotu ráno jsme přijeli, postavili stany a připravili se na soutěž. I
přes velkou bojovnost a snahu jsme bohužel skončili desátí, ale dlouho jsme se tím netrápili a
byli jsme rádi za zkušenosti, které jsme nasbírali během soutěží.
Děkujeme všem rodičům, prarodičům, sourozencům a kamarádům za podporu v celém
školním roce 2018/2019. Také děkujeme úřadu městyse a našemu sboru za pomoc a podporu
v celoroční činnosti. Doufáme, že v nadcházející sezoně budou naše děti znovu úspěšné a
zopakují skvělé výkony a výsledy, nebo se jim alespoň přiblíží.
Krásný zbytek prázdnin Vám přeje
kolektiv vedoucích a instruktorů MH Nízká Srbská

14. Tvorba nové „Strategie rozvoje městyse“ – dotazník
V návaznosti na 1. veřejné projednání tvorby nové Strategie rozvoje městyse Machov na
roky 2020 – 2025 konané 26. června a v souladu se schválenou metodikou tvorby strategií byl
firmou Envipartner s.r.o. vytvořen dotazník pro občany obce, který je vložen do tohoto vydání
Machovského zpravodaje. Občané, kteří se prostřednictvím dotazníku zapojí do tvorby návrhu
strategie, mohou vyplněný formulář doručit do 30. 8. na úřad městyse, nebo jej vhodit do
poštovní schránky vedle úřední desky před vchodem na úřad. Pokud by v některých rodinách
bylo potřeba více výtisků dotazníku, budou k dispozici na úřadu městyse do uvedeného data pro
sběr odpovědí.
Dotazník bude vyhodnocen zpracovatelskou firmou a výsledky budou prezentovány na
2. veřejném projednání v týdnu po 16. září 2019, přesný termín bude v dostatečném předstihu
zveřejněn.

15. Nabídka rozvozu obědů do Machova
V důsledku ukončení provozu Machovského hostince se úřad městyse pokusil zajistit náhradní
řešení zajištění obědů. Podařilo se domluvit možnost dovážení obědů občanům Machova z hostince
„U Hanušů“ ve Velkém Poříčí. Na webových stránkách hostince je vždy s předstihem k dispozici
jídelní lístek s cenami jídel – pro rozvoz obědů do Machova je domluven příplatek 5,- Kč ke každému
jídlu za dovoz (je třeba tedy připočítat k ceně jídla). Zájemce o dovoz jídla si musí zajistit dva

jídlonosiče popsané svým jménem a telefonicky si dohodnout zajištění rozvozu, objednání jídla a
místo dovozu. Rozvoz bude probíhat každý den (Po – Pá) mezi 11.00 až 12.00 hod. Peníze za obědy
bude vybírat dovozce jídla jednou týdně.
Kontakty na hostinec: tel.: 776 248 348
e-mail: host.uhan@seznam.cz
web: hostinecuhanusu.webmium.com
Bližší informace na úřadu městyse, nebo na telefonu hostince „U Hanušů“.

16. Nabídka pronájmu restaurace Obecní dům Machov

MĚSTYS MACHOV nabízí

pronájem restaurace Obecní dům
v Machově na náměstí
Městys Machov nabízí pronájem zavedené restaurace Obecní dům na
náměstí v Machově formou pachtovní smlouvy s následujícími
podmínkami:
- zahájení provozu dle dohody,
- vaření vlastních jídel v době oběda,
- možnost pronájmu společenského sálu včetně soc. zázemí (není
podmínkou),
- možnost pronájmu služebního bytu 4+1 (není podmínkou).

Bližší informace o podmínkách pronájmu lze získat na Úřadě
městyse Machov (ing. Krtička, Ing. Kryl) na tel. 491 547 121, nebo
e-mailem: j.krticka@machov-obec.cz, m.kryl@machov-obec.cz.
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