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1. Koncert vážné hudby v kostele sv. Václava v Machově

Městys Machov s laskavým svolením
Římskokatolické farnosti Machov
uvádí

BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Umělecký vedoucí Josef Krečmer

Jiří Vodička - housle
Na programu:
J. S. Bach, A. Vivaldi
Kostel sv. Václava v Machově
dne 16.8. 2007 v 18:00 hodin
Srdečně zveme všechny příznivce vážné hudby na tento koncert,
který se uskuteční souběžně s tradičním cyklem koncertů
v kostelích na Broumovsku „Za poklady Broumovska“.
Vstupné dobrovolné.

Program koncertu:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Jesus bleibet meine Freude BWV 147

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Le Quattro Stagioni:
Koncert E dur "Jaro"
I. Allegro, II. Largo e pianissimo sempre, III. Allegro
Koncert g moll "Léto"
I.Allegro non molto, II. Adagio, III. Presto
Koncert F dur "Podzim"
I.Allegro, II. Adagio molto, III. Allegro
Koncert F moll "Zima"
I.Allegro non molto, II. Largo, III. Allegro

Jiří Vodička zaujímá přes své mládí již dnes významné místo mezi nejlepšími českými houslisty. Jeho
mimořádný talent se dynamicky rozvíjel již od dětských let, kdy postupně získával v národních i
mezinárodních houslových soutěžích první ceny. Od dětství je žákem významného houslového
pedagoga prof. Zdeňka Goly, u něhož nyní pokračuje v řádném studiu houslové hry na Ostravské
univerzitě. Současně je sólistou

Janáčkovy filharmonie Ostrava. S tímto orchestrem pravidelně

účinkuje jako sólista již od svých dvanácti let na prestižních koncertech v České republice i v
zahraničí. Mezi jeho největší úspěchy patří první cena v mezinárodní soutěži L. v. Beethovena v
Hradci nad Moravicí, triumfem byla též jeho účast na mezinárodní soutěži Luise Spohra v německém
Výmaru, kde mezi 109 účastníky z celého světa získal absolutní vítězství !
Řada jeho výkonů byla zaznamenána na nahrávkách v Českém rozhlase i v České televizi,
koncertoval v Německu, Švédsku, Španělsku, Polsku, Rakousku, Japonsku, Číně a na Slovensku.
Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní soubor složený ze špičkových mladých
hudebníků – absolventů a posluchačů konzervatoří v Pardubicích a v Praze, JAMU Brno a AMU
Praha. Byl založen v roce 2004 violoncellistou Josefem Krečmerem. Tento, dnes již renomovaný
komorní soubor, má za sebou celou řadu významných koncertů, nahrává na CD, vystupuje v televizi
a pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem. Mladí interpreti se věnují především hudbě mistrů
evropského baroka, klasicismu a též hudbě soudobých autorů. Každý člen BSG je nejen komorním
hráčem, ale vystupuje na pódiích též jako sólista v některém z mnoha instrumentálních koncertů, které
má soubor v repertoáru. Barocco sempre giovane spolupracuje pravidelně s houslistou Václavem
Hudečkem, dalšími špičkovými sólisty a s celou řadou vynikajících mladých interpretů - zpravidla
vítězů významných mezinárodních interpretačních soutěží.

2. Placená inzerce

Monika Jakoubková
krejčovství
nabízí: šití oděvů na zakázku
opravy či úpravy starších oděvů
příjem zakázek na adrese: Jiřího z Poděbrad 579, HRONOV
informace na tel.: 776 138 223

PRODÁVÁTE*KUPUJETE*PRONAJÍMÁTE
NEMOVITOST?

www.novakova.avareality.cz
Věra NOVÁKOVÁ – obchodní partner
Výhoda plošné pokrytí celé ČR a SR
*osobní makléř v daném regionu*
financování nemovitostí*aktivní vyhledávaní klientů
Skype:veramitulenovakova
mob.:
.:608280563
.:608280563

e-mail:vera.novakova@avareality.cz tel.:491 547 215
3. Informace starosty
V měsíci červnu vydaly společnými silami některé obce na policku a broumovsku nový
propagační materiál „Broumovské stěny nás nedělí“, který by měl sloužit zejména rozvoji
turistiky v našem regionu. Tato brožurka přináší informace a zajímavosti o obcích na obou
stranách Broumovských stěn – Božanově, Martínkovicích, Otovicích, Křinicích, Polici n.M.,
Suchém Dole, Machově a polském Radkově, dále pak panoramatickou mapu Broumovských
stěn a turistickou mapku této oblasti. Doplněna je řadou fotografií – dominant jednotlivých
obcí. Brožurka je k dostání zdarma na úřadu městyse i pro potřebu našich občanů.
Dne 3. července jsem spolu s ing. Plným absolvoval jednání v advokátní kanceláři
Všetečka a Seifert v Hradci Králové a další jednání s ved. ekonomického odboru Krajského
úřadu. Cílem bylo projednat další postup při splácení dluhu městyse Machov vůči dodavateli
čistírny odp. vod (fy. Norex) a zároveň zjistit možnosti pomoci při splácení tohoto dluhu ze
strany Královéhradeckého kraje v příštím roce.
Ve druhém červencovém týdnu byly konečně shromážděny všechny potřebné podklady
pro podání žádosti o dodatečné povolení stavby garáží a skladu městyse u bývalého obecního
úřadu. Na úpravě dokumentace a zajištění podkladů se nejvíce podílel člen zastupitelstva
ing. Notek. Zároveň bylo zažádáno o kolaudaci obou částí stavby – TJ Jiskra žádá o kolaudaci
garáží a městys Machov o kolaudaci svého skladu.
Ve třetím červencovém týdnu byla vedle parkoviště pod náměstím instalována první část
dětského hřiště. Další části se vyrábějí a předpokládané dokončení celé sestavy je do konce
prázdnin. V tomto týdnu rovněž byly zahájeny plánované úpravy v naší škole – byly
instalovány průtokové ohřívače vody na všechny záchody (požadavek OHS) a dokončují se
rozvody elektřiny k těmto spotřebičům.

Dne 18. července jsem absolvoval (společně se členy fin. výboru p. Doležalovou a ing.
Plným) jednání s ředitelkou Finančního úřadu v Náchodě. Smyslem schůzky bylo předjednání
podmínek pro podání žádosti o odpuštění části dluhu městyse Machov vůči finančnímu úřadu
(vůči státu), který máme v souvislosti s výstavbou kanalizace a ČOV.
Dne 20. července se v polském Radkově uskutečnilo setkání pozvaných zástupců
samospráv obcí DSO Policko se zástupci gminy Radkov. Setkání proběhlo v rámci kulturní
akce Jarmark Stolowogorski a Machov zde reprezentovala členka zastupitelstva Petra
Hofmanová a bývalý starosta Jiří Ducháč, který zde obdržel jako jeden ze tří vyznamenaných
čechů polskou kulturní cenu „Prometeusz“ za příspěvek k rozvoji kultury v česko-polském
pohraničí v minulých letech.
Dne 24. července proběhlo jednání se zástupcem firmy Šindlár s.r.o. ohledně
vypracování studie dalšího budování kanalizace v Machově. Byly zkonzultovány možnosti
dobudování dalších úseků kanalizace v obci (Lhota, Machov, Nízká Srbská) s cílem
zapracovat tyto úpravy do Plánu rozvoje kanalizací Královéhradeckého kraje, aby bylo možno
na tuto záležitost žádat o dotace v příštích letech.
V pátek 27. července byly pogratulovat členky našeho zastupitelstva p. Doležalová a
p. Hofmanová jménem všech našich spoluobčanů p. Ducháčové ze Lhoty k významnému
životnímu jubileu – 85. narozeninám.

4. Informace z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse na svém pracovním zasedání dne 4.7.2007 projednalo mimo jiné:
- žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu městyse ;
- výměnu dopravního značení na místních komunikacích;
- informace z DSO Policko (studie dalšího rozvoje kanalizací, podpora vybudování
chirurgické ambulance v Polici n. Met. …)
- rozbor nákladů na provoz tělocvičny za r. 2006;
- nabídky firem na úpravy hřiště u tělocvičny (oplocení, kanalizace, opěrná zeď …).
Na svém dalším pracovním zasedání dne 19.7. zastupitelstvo projednalo např.:
- stanovení sazeb za pronájem tělocvičny;
- uspořádání koncertu vážné hudby v kostele sv. Václava;
- způsob provedení úprav hřiště u telocvičny (nákup materiálu, rozsah prací dodavatelsky
i vlastními pracovníky);
- stav v oblasti financování městyse a nástin dalších jednání o oddlužení;
- provedení oprav střechy a jejího nátěru na úřadu městyse a provedení nátěru dřevěného
obložení a podbití na nákupním středisku;
- vybudování části kanalizace a jedné kanalizační šachty z důvodu nové výstavby rodinných domků „na záduší“;
- pronájem obecního bytu v čp. 1 na dobu určitou (1 rok).

5. Výzva sportovním oddílům a dalším zájemcům o využití tělocvičny
Vyzýváme tímto všechny sportovní oddíly i další tělovýchovné spolky, které chtějí
pravidelně využívat místní tělocvičnu, aby jejich zástupce navštívil úřad městyse k projednání
podmínek uzavření nájemních smluv na další období. Stávající smlouvy uzavřené ještě se
základní školou přestaly platit k 30.6.2007.
Pro informovanost celé veřejnosti je třeba k této problematice uvést, že byla provedena
analýza nákladů na provoz tělocvičny v roce 2006. Byly vyčísleny skutečné náklady na
cvičební hodinu v tomto roce a i když se nevynaložily téměř žádné náklady na opravy a
údržbu (čímž by se náklady ještě zvýšily), vychází cena cvičební hodiny 564,- Kč (včetně
odpisů budovy), resp. 221,- Kč (bez započtení odpisů). Nechceme touto informací vystrašit

uživatele tělocvičny nějakým enormním zvýšením sazeb, pouze bychom chtěli, aby si
všechny oddíly i jednotliví sportovci uvědomili, kolik městys Machov doplácí na provoz
tohoto zařízení a že i toto je forma podpory sportu v obci (což se většinou bere jako
samozřejmost). Na druhou stranu jistě všichni pochopí, že při neustálém nárůstu cen energií
(a v tělocvičně jde především o spotřebu tepla, ohřev vody a svícení) není možno
donekonečně udržovat historicky stanovenou cenu 60,- Kč za hodinu pronájmu. Pro nejbližší
období bylo rozhodnuto o sazbě 80,- Kč za hodinu v letním období a 120,- Kč za hodinu
v topném období.

6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 30.6.2007 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem 1 125
obyvatel.V průběhu června 2007: se přihlásila
1 osoba
se odhlásily
2 osoby
zemřela
1 osoba.

Společenská kronika
V měsíci červenci oslavila významné životní jubileum paní Božena Ducháčová ze Lhoty.
Dožila se úctyhodných 85 let – gratulujeme a přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let.
Dne 20. července uzavřeli sňatek v obřadní síni městyse Machov paní Lenka Kleinerová
a pan Petr Kohl z Bělého. Přejeme hodně štěstí do dalších společně prožitých let.

7.Kulturní a sportovní akce
Srpen - 3. – 11. 8. – „Jiráskův Hronov“ – festival amatérských divadelních souborů
- 9.8. – 11.8. – „Lojzíkův Machov“ – 3. ročník divadelních představení (divadelní
soubor Černí Šviháci z Kostelce nad Orlicí)
- 11.8. – Nota 2007 – country festival ve Rtyni v Podkrkonoší (od 16,00 hod.) - vystoupí
např. Nadoraz, AG Flek, Pevná vůle ….
– 16.8. – vystoupení komorního orchestru „Barocco Sempre Giovanne“ v kostele
Sv. Václava v Machově od 18,00 hod. (hudba mistrů evropského baroka
i klasicismu).
- 17. – 19.8.- tradiční Polická pouť na náměstí v Polici nad Metují
- 18.8. – IV. podborský auto hifi tuning sraz v Nízké Srbské (pořádá M. Řehůřková)
- 18. – 19.8. – výstava kaktusů v odborovém domě Hvězda v Polici nad Metují.
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