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KADEŘNICTVÍ „NA VLÁSKU“

Šárka Hubková
Srdečně Vás zvu do nově otevřeného
kadeřnictví a holičství v prostorách
machovské tělocvičny (1. patro).
Zahájení provozu od 6. března 2019.
Kontakt (objednávky): tel. 731 331 235

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, KOLÁČNÝ
Otevírací doba v kanceláři
v machovské tělocvičně bude každé
pondělí 15,00 – 17,00 hod.
Kontakt: Jan Koláčný – 737 816 295

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
na úřadu městyse dospěly do svého závěru práce na tvorbě rozpočtu příjmů a výdajů na letošní
rok. Rozpočet by měl být projednán na veřejném zasedání zastupitelstva ve druhé polovině měsíce
března a stejně jako vloni je navržen jako schodkový, kdy výdaje jsou rozpočtovány vyšší než příjmy.
Je to umožněno zapojením finančních prostředků z minulých let deponovaných na našich bankovních
účtech. Důvodem vyšších rozpočtovaných výdajů jsou hlavně plánované výdaje na investiční akce především jde o projekt zateplení místní školy a dále o dokončení financování rekonstrukce
tělocvičny, dokončení výstavby nové místní komunikace na Záduší, spoluúčast městyse na opravě
lesní cesty pod Bor a několik drobnějších investičních akcí, jako např. výměna oken v obecních bytech
v čp. 126 apod. Návrh rozpočtu bude v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce úřadu městyse.
V průběhu února se na úřadu městyse uskutečnila dvě výběrová řízení na dodavatele plánovaných
investičních akcí, které ještě nejsou v návrhu rozpočtu na letošní rok zakomponovány. Nejprve
proběhlo výběrové řízení na dodavatele akce „Obnova místní komunikace č. 4c k.ú. Nízká Srbská“.
Ekonomicky výhodnější nabídku ze dvou uchazečů předložila stavební firma Rostislava Dudka
z Přibyslavi u Nového Města n. Met. Další výběrové řízení se uskutečnilo na dodavatele akce
„Obnova školního hřiště Machov“ – na realizaci této akce podala nejvýhodnější nabídku firma SMIČR group s.r.o. Broumov.
Obě výše uvedené akce se budou realizovat jen v případě získání dotací. V průběhu února byly
zpracovány žádosti o dotace na a byly uplatněny z dotačních titulů programu „Podpora obnovy a
rozvoje venkova“ na Ministerstvu pro místní rozvoj. V případě úspěchu by z těchto dotačních
programů bylo uhrazeno 70% uznatelných výdajů, z rozpočtu městyse by se hradilo zbývajících 30 %.
Další dotační alternativou pro akci „Obnova MK č. 4c k.ú. Nízká Srbská“ je možnost získání dotace
z krajského Programu obnovy venkova, kdy jsme rovněž zpracovali žádost o dotaci. V případě
úspěchu by zde bylo hrazeno Královéhradeckým krajem 50 % uznatelných výdajů.
Další žádostí o dotaci, která byla zpracována a podána v únoru tohoto roku, je žádost
z podprogramu PORV MMR ČR s názvem „Oprava drobných sakrálních staveb v Machově“. V této
žádosti se jedná o opravu tří drobných památek v Machově – kamenného kříže u Machovské studny,
sochy p. Marie na Peteráku a kamenného kříže na katolickém hřbitově.
Ve druhém únorovém týdnu byla definitivně dokončena investiční akce „Rekonstrukce školní
tělocvičny Machov“ v hodnotě 3.313 tis. Kč. Na financování akce se podílelo dotací ve výši 2.313 tis.
Kč Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zbývající 1 mil. Kč hradil městys Machov ze svého rozpočtu.
V průběhu akce byla rekonstruována podlaha v tělocvičně – byl instalován speciální sportovní povrch
SPORT COURT-DEFENSE dovezený z USA. Na nový povrch byly zhotoveny lajny pro různé sporty
– volejbal, nohejbal, badminton, florbal či košíkovou. Dále bylo vyměněno obložení stěn v tělocvičně,
očištěna a natřena střešní krytina, byly nainstalovány nové žlaby a svody, došlo k výměně veškerých
osvětlovacích těles v budově tělocvičny a byla vyměněna okna a všechny venkovní dveře. Celou
stavbu prováděla broumovská firma SMI-ČR group s.r.o., která vzešla z výběrového řízení na
dodavatele díla.
Práce pokročily i na přípravě Změny č. 2 Územního plánu městyse Machov. Jednotlivé
požadavky byly zpracovány projektantem a následně poskytnuty k projednání orgánům městyse.
V první fázi projednal navržené změny dne 30. ledna Stavební výbor zastupitelstva. Dalším krokem
bylo předběžné projednání jednotlivých návrhů na Správě CHKO Broumovska dne 20. února. Nyní
bude následovat předložení navržených úprav jednotlivým dotčeným orgánům k vypracování
závazných stanovisek.
V pondělí 18. února jsem se zúčastnil Krajského shromáždění Sdružení místních samospráv ČR
v Hradci Králové. Tato organizace zastupuje a hájí zájmy zejména menších obcí v rámci celé
republiky. V minulosti se zasadila zejména za zvýšení příjmů obcí ze sdílených daní, pomohla zabránit
zrušení matričních úřadů na menších obcích, hájí zachování pošt na venkově apod. Momentálně
pomáhá členským obcím zejména v oblasti administrace veřejných zakázek, hájí práva představitelů
obcí v oblasti střetu zájmů, bojuje proti rušení stavebních úřadů a zasazuje se o zmírnění návrhů na
vyšší zpoplatnění odpadového hospodaření v obcích. Toto únorové shromáždění bylo zároveň
volebním – předsedou Krajského shromáždění SMS ČR Královéhradeckého kraje byl zvolen starosta

Nového Hrádku pan Zdeněk Drašnar, místostarosty na další období pak byli zvoleni starosta Machova
Ing. Jiří Krtička a starostka Hoříněvsi paní Jana Kuthanová.
Pokud jde o kulturu v obci, skončila již letošní plesová sezona, která v Machově a ve Lhotě čítala
čtyři plesy. Obecní ples navštívilo 140, ples sportovců kolem 160 a ples SDH Lhota (na sále U
Lidmanů) 90 zájemců o tanec a dobrou zábavu. Největší zájem byl již tradičně o ples SDH Nízká
Srbská, který letos navštívilo 196 platících návštěvníků.
Z připravovaných akcí bych chtěl upozornit na divadelní komedii „Detektor lži“, kterou odehrají
ochotníci z DS „Na tahu“ z Červeného Kostelce na sále Obecního domu v neděli 7. dubna.
Z březnových akcí pak stojí za zmínku tradiční Šibřinky, masopustní průvod po Machovské Lhotě či
dětský karneval. Pozvánky na všechny tyto akce najdete v dnešním vydání zpravodaje.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 1. 2019 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.082 obyvatel. V průběhu ledna: - se odhlásilo z evidence 7 občanů,
- se přihlásilo do evidence 7 občanů,
- zemřeli
2 občané.

Poděkování
Jménem zarmoucené rodiny děkujeme všem přátelům a známým za účast na posledním
rozloučení s panem Stanislavem Létalem z Machovské Lhoty a za projevy soustrasti po jeho úmrtí.
Rodina Létalova

3. Stomatologická pohotovost v březnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci březnu 2019 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
2. - 3. 3.
MDDr. Houštěk, zdr. středisko Machov
602 333 466
9. - 10. 3.
MUDr. Neoral, ZS Police n. Met.
602 333 452, 491 541 654
16. – 17. 3.
MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police
602 304 594
23. – 24. 3.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí, Školní 196
491 582 381
30. – 31. 3.
MUDr. Ogriščenko, Olivětín 66, ZS VEBA
491 502 425

4. Kulturní a sportovní akce
Březen: 2.3. – Bezděkovský masopustní rej – Vojtěchova hospoda od 16 hod., průvod od 14 h.
5.3. – Vostatkovej maškarní průvod po Lhotě – od 15,30 hod.
8.3. – Sendwitch Nahoru dolu tour – Střelnice Broumov od 19,30 hod.
9.3. – Šibřinky, poř. Nízkosrbský baroni, Obecní dům, 20 hod., kapela PRORADOST
13.3. – První člověk (Apollo 11 na Měsíci) – kino Police n. Met. od 19 hod.
15.3. – Irský večer – Walzel Meziměstí od 20 hod. – hudba, pivo, whiskey …..
16.3. – Dětský karneval – sál Obecního domu v Machově od 14 hod, pořádá SDH
Machovská Lhota, hraje EMMA Machov
16.3. – Krucipüsk – koncert v klubu Eden v Broumově, 20,00 hod.
20.3. – Postel, hospoda, kostel – Zb. Czendlik – divadlo Hronov od 18 hod.
21.-24.3. – Jeden svět – filmový festival v Polici n. Met.
23.3. – Ples sportu – sál J. Čapka Hronov, hraje Reflex, 20 hod.
27.3. – Hradišťan a Jiří Pavlica – Kolárovo divadlo Police n. M. od 19 hod.
28.3. – Petr Rezek – z technických důvodů zrušeno
30.3. – Imodium: Jiná místa – koncert v divadle Broumov od 19 hod.

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

v úterý dne 5. března 2019

„Vostatkovej maškarní průvod“
krz celou Lhotu, až do Nouzina,
s nevobyčejnym překvapenim u hranic,
no a přenáramnou veselici na sále u Lidmanů s hudbou
pana Matysky z Bezděkova
za laskavýho přispění a pochopení
Úřadu městyse Machov, Kvíčerouský pekárny z Police 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 našich hošu šikounejch, po kterejch 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.

6. Upoutávky na kulturní akce v březnu
Spolek Nízkosrbský Baroni
pořádá v sobotu
9. března 2019 od 20 hodin
na sále Obecního domu v Machově

ŠIBŘINKY
aneb
maškarní merendu
k reji masek hraje PRORADOST
Vstupné 80,- Kč, masky 50,- Kč + malé občerstvení zdarma
Kdo neviděl – neuvěří, kdo viděl – ví, do čeho jde

7. Festival zážitků 2019 v Kladském pomezí
Druhý ročník Festivalu zážitků už začíná odkrývat program
Kladské pomezí i letos nabídne po celý červenec a srpen zábavně-naučný program na každý den
v týdnu. Téma osobností v létě 2019 vystřídá vojenská historie. Celkem osmi zážitků se budou moci
návštěvníci zúčastnit na české i polské straně regionu – za každého počasí a zdarma.
Druhý ročník Festivalu zážitků představí způsob obrany měst od dob středověku přes raný
novověk až po druhou světovou válku. V záplavě historických uniforem a za hradbami opevnění si
bude návštěvník moci vyzkoušet, jaké to bylo chránit město před nepřáteli, seznámí se s různými
druhy zbraní a procvičí i hlavu při řešení různých úkolů.
Pro lepší orientaci v nabídce aktivit je k dispozici katalog Festivalu zážitků, který si svou
premiéru odbyl na lednovém veletrhu GO Regiontour 2019 v Brně. Do širší distribuce v rámci
informačních center se dostane v druhé polovině dubna 2019, k dispozici bude i na úřadu městyse
Machov.
Zájemci o nevšední zážitky pro všechny generace ovšem nemusí čekat až na jaro. Na webu
www.festivalzazitku.cz naleznou výčet všech aktivit již dnes. Každý týden bude vždy jeden ze zážitků
představen podrobně včetně dalších možností, co podniknout v dané lokalitě. Upozornění na nové
příspěvky týkající se Festivalu zážitků naleznete také na webu www.kladskepomezi.cz a pochopitelně
i na facebooku a Instagramu.
Mgr. Jiří Švanda, šéfredaktor turistických novin Kladské pomezí

8. Poděkování SDH Machovská Lhota
Dobrý den, jménem Sboru dobrovolných hasičů z Machovské Lhoty bychom rádi touto cestou
poděkovali všem, kdo nám pomohli uspořádat a zúčastnili se Hasičského bálu, který jsme se rozhodli
uskutečnit po dlouhých letech na sále v hostinci U Lidmanů dne 16. února 2019. Jmenovitě
děkujeme manželkám a manželům hasičů, kteří pomohli k hladkému průběhu plesu, velmi děkujeme
majiteli hostince U Lidmanů panu Šturmovi za propůjčení sálu, respektive celého hostince i zařízení

pro tento večer. Nesmíme zapomenout na hudební skupinu EMMA, která bez vyčerpání hrála do půl
třetí ráno - moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Bál se vydařil nad naše očekávání, již v
pondělí odpoledne před plesem bylo prodáno nebo již zamluveno 74 míst z 84 celkových na sále.
Nakonec přišlo 90 platících. Tombola čítala 195 cen, za což také patří velký dík všem štědrým
sponzorům. Kdo přišel, nelitoval účasti. Už v těchto chvílích pro širokou veřejnost , hlavně pro Vaše
děti, připravujeme tradiční karneval na sále Obecního domu v Machově, a to dne 16. března 2019 (viz.
pozvánka v tomto zpravodaji). Rádi Vás uvidíme.
Za Sbor dobrovolných hasičů z Machovské Lhoty: jednatel Zdeněk Tauc

9. Inzerce

10. Informace z MAS Stolové hory
Podpoříme vaše projekty i v roce 2019
Místní akční skupina (MAS) Stolové hory vyhlásila na počátku roku několik výzev a další
plánujeme vyhlásit na jaře. O tom, že jsou zaměřeny na zlepšení kvality života na venkově, což je
poslání MAS, svědčí následující řádky.
Budeme vybírat nejlepší žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Jistě mnohé
z vás v souvislosti s touto zkratkou napadne pouze zemědělství, ovšem PRV zahrnuje i dotační tituly
určené pro lesníky (či majitele lesů o minimální výměře 3 ha) a také pro živnostníky a malé firmy.
Místní zemědělci mohou žádat o podporu na investice do staveb, strojů a technologií v živočišné i
rostlinné výrobě. V oblasti lesnictví můžete přes MAS žádat finanční prostředky ve výši 50 % na

nákup stroje ke zpracování potěžebních zbytků, pořízení stroje pro sortimentaci a pořez dříví nebo na
investice do výstavby či modernizace dřevozpracujícího provozu. Dotaci nabízíme i podnikatelům a
malým firmám v různých oblastech, jako jsou elektoinstalační a instalatérské práce, výroba nábytku,
nápojů, potravinářských a cukrářských výrobků, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a
údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, činnosti cestovních kanceláří a
agentur, administrativní a kancelářské činnosti nebo opravy počítačů. Pokud chcete rozvíjet své
podnikání například formou modernizace provozovny, kanceláře nebo malého penzionu či si pořídit
stroje nebo technologie, tak je tato nabídka určená právě vám. Pro ilustraci uvádíme i projekty, které
jsme již podpořili: pořízení IT vybavení a specializovaného softwaru do firmy zpracovávající
energetické audity a posudky, nákup automatické olepovačky do truhlářské dílny nebo dovybavení
rodinného penzionu průmyslovou pračkou.
Na výsadbu dřevin na území MAS a současně na území CHKO Broumovsko nabízíme více než
1, 3 mil. Kč. Konktrétně se jedná o výsadbu stromořadí, remízů, založení nebo obnovu krajinného
prvku, založení a zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES. Nově v této výzvě mohou
žádat i fyzické osoby nepodnikající.
Další dvě výzvy se týkají hasičů. Finanční prostředky nabízíme na výstavbu, stavební úpravy,
úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic jednotek požární ochrany. Zároveň podpoříme
pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných
sněhových srážek a masivních námraz a pro výkon činností spojených s extrémním suchem. Obě
výzvy jsou zaměřené na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III.
Kontakt a bližší informace najdete na webu www.mas-stolovehory.cz nebo na FB MAS Stolové
hory.
Za MAS: Mirka Soldánová

11. Zrušení koncertu Petra Rezka
Koncert Petra Rezka s kapelou Centrum plánovaný na 28. 3. se dle sdělení pořadatele
z technických důvodů neuskuteční. Prodané vstupenky je možno dodat v úředních hodinách
na podatelnu Úřadu městyse Machov s tím, že budou vráceny peníze.
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