Machovský zpravodaj 5/2019
Periodický tisk Městyse Machov

Toto číslo vyšlo 27. května 2019

Uvnitř dnešního vydání zpravodaje najdete:
1. Informace starosty
2. Informace úřadu městyse
3. Informace z jednání zastupitelstva
4. Kulturní a sportovní akce
5. Stomatologická pohotovost v červnu 2019
6. Taneční zábava v Nízké Srbské - Nanovor
7. Tour de Torpédo
8. Seminář „Vlci na Broumovsku“
9. Upozornění ke sběru a likvidaci odpadů
10. Svatojánský jarmark ve Žďáru n. Met.

Zpráva po uzávěrce:
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům, že ve dnech 13. – 14. června 2019
čerpá řádnou dovolenou. V nutných případech ho zastupuje MUDr. Zemanová ve své ordinaci
v Hronově (Wikov), tel. 702 187 889.

Soukromý sponzor z Machova.
Zájemci o sponzorování jednotlivých vydání zpravodaje mohou získat za
500,- Kč inzertní prostor v rozsahu jedné strany formátu A4. Inzerci je
možno objednat telefonicky na tel. č. 491 547 293, nebo e-mailem na adrese:
machov-obec@machov-obec.cz

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
ve dnech 24. – 25. května se v Machově, stejně jako v ostatních městech a obcích ČR, uskutečnily
volby do Evropského parlamentu. Výsledky voleb v Machově jsou vyvěšeny na úřední desce úřadu
i na webových stránkách městyse.
Dne 29. dubna jsme na úřadu městyse absolvovali Přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018.
Přezkoumání provedly pracovnice oddělení kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Nejprve bylo zkontrolováno účetnictví obce, hospodaření s majetkem, dodržování různých zákonů
a vyhlášek. V další části auditu byly přezkoumány procesy výběrových řízení a vypořádání některých
dotací získaných za uplynulý rok. Může nás těšit, že kontrola hospodaření obce a vedení s tím
souvisejících agend dopadla bez připomínek. Poděkování v tomto směru patří nejen účetní, ale všem
zaměstnancům úřadu, kteří s hospodařením městyse a příslušnými evidencemi přicházejí do styku.
Závěrečný výrok z přezkoumání celoročního hospodaření městyse zní „nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 6. 5. 2019 schválilo žádost městyse Machov o dotaci
z Programu obnovy venkova 19POVU1 na akci s názvem „Obnova místní komunikace č. 4c Machov
– Nízká Srbská“. Dotace bude poskytnuta jako investiční ve výši 799.000,- Kč. Konkrétně budou
přidělené finanční prostředky použity na obnovu poškozené místní komunikace na parcelách p.č.
105/49 a 580/1 k.ú. Nízká Srbská (okolí bývalé Drany) – budou ofrézovány stávající zbytky
asfaltového povrchu, zpevněny podkladové vrstvy vozovky, obnoveno odvodnění a položen nový
asfaltový povrch. V již proběhlém výběrovém řízení na dodavatele uspěla firma Rostislav Dudek
z Přibyslavi u Nového Města nad Metují, která by měla se stavebními pracemi začít již na přelomu
května a června a celá akce by měla být hotova do konce června tohoto roku. Celková vysoutěžená
hodnota zakázky je 2.331,5 tis. Kč (vč. DPH).
Úspěšní jsme byli s dotační žádostí i v rámci DSO Lesy Policka, kdy byla svazku, jehož členem
je i městys Machov, schválena dotace ve výši 95 tis. Kč na projekt „Profesionalizace DSO Lesy
Policka“ z dotačního programu Královéhradeckého kraje 19RRD02 – Podpora svazků obcí.
V průběhu týdne od 29. 4. do 3. 5. 2019 proběhla rekonstrukce místní komunikace od kostela sv.
Václava až po čp. 35 (Ducháčovi). Nejprve došlo k rozšíření vozovky, nakolik to skalní svah
dovoloval – práce prováděla technická četa úřadu ve spolupráci s bagristou Václavem Kohlem ze
Suchého Dolu. Po nich nastoupila firma REPARE Trutnov, která po dalším urovnání vozovky položila
asfaltový povrch v prudké části úseku komunikace a dále v rovnějším úseku zpevnila vozovku
asfaltovým recyklátem zpevněným penetračním asfaltovým zástřikem. Následně byly upraveny
krajnice vozovky. Nyní ještě zbývá obnovit poničené zábradlí v prudkém úseku komunikace.
Rozběhly se také práce na dokončení výstavby nové místní komunikace na Záduší. Firma
Rostislav Dudek z Přibyslavi, která akci provádí, by měla stavbu dokončit do poloviny června. Akce je
spolufinancována Královéhradeckým krajem z dotačního titulu Program obnovy venkova. Asfaltování
jakožto poslední část stavby by měla zajistit subdodavatelsky firma Repare Trutnov.
Městys Machov uspěl se svojí žádostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, která se
týkala obnovy katastrálního operátu novým mapováním v katastru Bělý. Stávající katastrální mapa se
zde vyznačuje značnými nepřesnostmi, a proto zastupitelstvo městyse rozhodlo zažádat o nové
mapování a digitalizaci v tomto území. Žádosti bylo vyhověno a byl stanoven termín pro zahájení
obnovy na přelomu let 2020 a 2021. Všichni majitelé nemovitostí v Bělém budou po tomto termínu
vyzváni k součinnosti při mapování.
Na den 17. května se úřadu městyse podařilo uspořádat jednání v záležitosti nánosů sedimentů
a tím snížení průtočného profilu mostu na toku Třeslice v Machovské Lhotě u pomníku padlým. Tento
problém se dlouhodobě nedaří s příslušnými orgány a firmami řešit a teprve po intervenci starosty
městyse u náměstka hejtmana p. Červíčka došlo konečně k posunu v jednání. Schůzky se zúčastnili
zástupci Povodí Labe, Údržby silnic KHK, Vodoprávního orgánu (OŽP MěÚ Náchod) a městyse
Machov. Výsledkem jednání je předběžná dohoda, podle které vodoprávní orgán na základě podnětu
městyse rozhodne co nejdříve o uložení povinností ve věci odstranění sedimentů správci toku, přičemž
zástupci ÚS KHK a městyse Machov přislíbili součinnost při řešení problému.
Pokud jde o rekonstrukci krajských komunikací v Machově, práce by dle posledních informací
měla zahájit firma Eurovia od 3. 6. 2019, bližší harmonogram prací nám zatím není znám.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 4. 2019 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.082 obyvatel. V průběhu dubna: - se odhlásili 3 občané,
- narodili se 2 občánci.

Společenská kronika
V měsíci květnu 2019 slaví významné životní jubileum naše spoluobčanky:
- paní Božena Walterová z Bělého – slaví 90 let,
- paní Jana Švorčíková z Machova – slaví 80 let,
- paní Alžběta Wietková z Machova – slaví 80 let.
Oslavenkyním přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.
V průběhu uplynulého měsíce uzavřeli před Úřadem městyse Machov manželství na louce nad
penzionem „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě Matěj Hejl a Andrea Teunerová.

Vítání občánků
V neděli 18. května 2019 se uskutečnilo v obřadní síni městyse Machov první vítání nových
občánků v letošním roce. Členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová společně s matrikářkou paní
Dagmar Krtičkovou Heritesovou slavnostně přivítaly mezi občany Machova tyto malé občánky:
- Violu Klimšovou z Machova,
- Tamaru Scholzovou z Bělého,
- Václava Rýgla z Machova,
- Ludmilu Scholzovou z Nízké Srbské,
- Emu Hauschke z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly tradičně svým vystoupením i děti z místní mateřské
školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové. Fotografie z vítání budou k dispozici na webových
stránkách městyse v sekci Fotogalerie.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 22. 5. se uskutečnila pracovní porada starosty se zastupiteli. Na programu bylo mimo jiné
projednání těchto bodů:
- přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018, návrh závěrečného účtu městyse za rok 2018,
- projednání žádosti o převod místní komunikace Machov – Bělý do majetku Královéhradec. kraje,
- návrh Rozpočtového opatření č. 1/2019,
- výběrové řízení na akci „Výměna oken a dveří na budovách ZŠ a MŠ Machov“,
- žádosti občanů (účelová komunikace v N. Srbské, místní komunikace v Machově),
- žádost organizace „Linka bezpečí“,
- finanční transfer do DSO Lesy Policka – spoluúčast na rekonstrukci lesní cesty pod Bor,
- nové mapování a digitalizace katastru – k. ú. Bělý,
- přijetí dotace z POV Královéhradeckého kraje – obnova místní komunikace 4c v Nízké Srbské,
- informace o průběhu prací v souvislosti s rekonstrukcí krajských komunikací v Machově a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Červen: 1.6. – Skautfest na Žděřině od 17 hod. – Heebie Jeebies, Benjamings Clan, Annabase
Jaksi Taksi, Vivian, Three Wild Guns, Bez šance …..
1.6. – Dřevíčská lávka od 13 hod. – Nanovor, Sunday Jam, Warování, Vivian ….
1.6. – Karel Kahovec – vzpomínka na Petra Nováka – klub Eden Broumov ve 20 hod.
2.6. – Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ Police – Kolár. divadlo v 18 hod.
3.6. – Volný vstup do Muzea papírových modelů v Polici n. Met. 9,00 – 17,00 hod.

4.6. – Můžem i s mužem – divadlo Police n. Met. od 19 hod.
8.6. – Pouťové posezení s občerstvením u zvoničky v Bělém od 13 hod., Zvoničkáři
8.6. – Polická zelňačka – soutěž ve vaření zelňačky s doprovodným programem na
náměstí v Polici n. Met. (řemesla, hudba ….) 9,00 – 13,00 hod.
8.6. – Nanovor – rocková zábava na hřišti v Nízké Srbské
8.6. – Vinum et Cetera – veřejná ochutnávka vín v klášteře Broumov od 13 hod.
8.6. – Pivofest Trutnov náměstí – MIG 21, Wohnout, Roxette revival, J. Děkan …..
10.-30.6. – výstava Národní geoparky ČR – Pellyho domy v Polici n. Met.
15.6. – Vycházka Polickem II. – architektura Bezděkova a Radešova – přihlášky v IC
15.6. – Hasičská soutěž o Bělský džbánek – od 13 hod. u rybníka v Bělém, SDH Bělý
15.6. – Taneční zábava – u rybníka v Bělém od 20 hod., hraje skupina Ledvin Stones
15.6. – Broumovská kytara – tradiční hudební festival – dětské hřiště Broumov
21.6. – Tata Bojs + filharmonie HK – klášterní zahrada Broumov od 19,30 hod.
22.6. – Svatojánský jarmark na rynku ve Žďáru nad Metují
23.6. – Cash Savage and The Last drinks – Undergr. klub Eden Broumov od 14 hod.
26.6. – Po čem muži touží – letní kino v Polici – Malé Ledhuji od 21.45 hod.
28.6. – Seminář Návrat vlků na Broumovsko – hostinec U Lidmanů v Machovské
Lhotě od 17 hod., pořádá hnutí DUHA
29.6. – Tour de Torpédo – recesistická akce v Nízké Srbské od 14 hod.
29.6. – Vycházka Polickem III. – geologie Policka – přihlášky v IC Police
29.6. – Za poklady Broumovska – sólisté a orchestr Nár. divadla v klášterním kostele
sv. Vojtěcha v Broumově od 18 hod.

5. Stomatologická pohotovost v červnu 2019
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci červnu 2019 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
1. - 2. 6.
MUDr. Ogriščenko, ZS VEBA Olivětín 66
491 502 425
8. - 9. 6.
MUDr. Farná, Tyršova 327, Police n. Met.
491 512 277
15. - 16. 6.
MUDr. Neoral ml., ZS Police n. Met.
491 541 654, 602 333 427
22. – 23. 6.
MUDr. Růžička, Poliklinika Broumov
603 479 084
29. – 30. 6.
MUDr. Blažek, ZS Police n. Met.
491 543 844

6. Taneční zábava v Nízké Srbské
SDH Nízká Srbská v letošním roce pořádá opět zábavu se skupinou NANOVOR, která se koná v
sobotu 8. 6. 2019 od 20 hodin na hřišti v Nízké Srbské. Akce je hojně navštěvována místními i
přespolními účastníky. Věříme, že i vy si přijdete poslechnout 35-letou hudební stálici našeho regionu.
Výbor SDH Nízká Srbská, www.sdhns.estranky.cz

7. Tour de Torpédo 29. 6. 2019
Tak jako každý rok pořádá Spolek Nízkosrbských baronů a hospůdka „U Božky“ i letos
cyklistický závod „Tour de Torpédo“. Tento se koná opět poslední sobotu v červnu, tedy 29. 6. 2019
v Nízké Srbské v areálu hospody U Božky. Protože vše funguje jak má, neplánujeme žádné změny
(pokud nás k tomu nedonutí např. stavba silnice). Tudíž vše jako v minulých ročnících.
Prezentace závodníků je od 13 do 14 hodin, start závodu ve 14.15 hod. Na start se může postavit
každý, kdo dosáhl 18 let, zaplatí startovní poplatek a má jakékoliv kolo s torpédem. Délka trasy je 5,7
km. Startují 3 kategorie a to v pořadí ženy, muži nad 50 let včetně a muži do 49 let. Dobová či jiná
ústroj velice vítána.

Připraveno bude pro startující na trase závodu opět občerstvení zdarma a při vyhlášení výsledků
věcný dar skoro pro všechny.
Přítomným divákům pak nabídneme pečený bůček se zeleninou na lorně, grilovanou kýtu a
klobásy z udírny. K tomu se točí Radegast 10° a Primátor 12°. Pro všechny zdarma vyhlášený nápoj
„Poserse“. V hospůdce se dále podávají klasická hotová jídla. K tanci a poslechu do nočních hodin
zahraje skupina JUNO. Závod se koná za každého počasí, neboť stany proti dešti budou postaveny.
Prostě mladí, staří, velcí, malí - všichni si tu najdou své.
Dalších plno informací najdete na www.tdt.estranky.cz.
Realizační tým Nízkosrbských baronů

8. Seminář „Vlci na Broumovsku“

Pozvánka na seminář
Vlci na Broumovsku: monitoring šelem a efektivní ochrana stád

Pátek 28. 6. 2019 od 17:00
Restaurace U Lidmanů (Machovská Lhota 40), Machov

Na semináři se dozvíte, jaká je aktuální situace vlků na Broumovsku, co zjistili mapovatelé
o jejich počtech, o složení potravy a jaké jsou efektivní způsoby zabezpečení stád u nás
i v Evropě. Budeme také informovat o možnostech a zkušenostech podpory chovatelům na
preventivní opatření.
VSTUP zdarma, kapacita semináře je omezena,
prosím přihlaste se předem na jan.koranda@hnutiduha.cz

9. Upozornění ke sběru a likvidaci odpadů
V období od května do konce října lze kontejnery na bioodpad rozmístěné v obci (u Vrbových
v Nízké Srbské, u fotbalového hřiště, na parkovišti pod náměstím, u horní zdrže v Bělém a u hasičské
zbrojnice v Machovské Lhotě) pro sběr nedřevitých biologicky rozložitelných odpadů, tj. trávy,
květin, plevelů, drnů, zbytků rostlin, listí, sena slámy, popele ze spalování dřeva, dřevní štěpky (pilin),
spadaného ovoce, zeleniny. V letním období nebude probíhat kontejnerový sběr dřevitého
odpadu, tj. větví stromů a keřů, a pokud tedy v tomto období budete mít nějaký dřevitý odpad, je
nutné ho odvézt na skládku větví u ČOV. Prosíme občany, aby tento požadavek respektovali a
do kontejnerů na bioodpad žádné větve neodkládali!!! Bioodpad neodkládejte do popelnic, ani,
jako „přílože“ v pytlích ke svozu komunálního odpadu. Děkujeme.
Rovněž tak žádáme občany, aby důsledněji třídily ostatní odpad (plasty, sklo, papír) a neodkládali
do kontejnerů a ke kontejnerům odpad, který tam nepatří (např. porcelán, lepená skla, oděvy a látky,
obuv, kovové odpady, stavební suť, gumu, zbytkový komunální odpad, elektrospotřebiče aj.).
Děkujeme.
Upozorňujeme, že sběrná místa jsou průběžně monitorována.
Ing. Miroslav Kryl

10. Svatojánský jarmark ve Žďáru n. Met.
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