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1. Informace starosty
Vážení občané,
letošní nepříliš teplé léto je téměř u konce a s ním většině z nás končí čerpání dovolených a stejně
tak všem žákům a studentům prázdniny. Nový školní rok v machovské škole opět začne výukou
v osmi třídách (třetí a čtvrtá třída jsou sloučeny), do kterých letos nastoupí celkem 120 žáků.
Mateřskou školu bude od září navštěvovat 26 dětí. Na děti z mateřské školy bude mimo jiné čekat
nová výuková zahrada za tělocvičnou, která je těsně před dokončením.
Ani v průběhu prázdnin se nezastavily některé rozpracované akce v naší obci a další se postupně
začínají připravovat. Za zmínku určitě stojí následující:
- v polovině srpna byla dokončena instalace veřejného osvětlení v Nízké Srbské v úseku od hasičské
zbrojnice po bývalou budovu Drany. Tato část nebude svítit stále, ale každý si bude moci zapnout
osvětlení jen na průchod uvedeným úsekem – momentálně je interval svícení nastavený na 15 minut.
Cílem této investice bylo zejména zvýšení bezpečnosti dětí při cestě z hasičské zbrojnice (nebudou
muset chodit po silnici).
- zcela dokončeno bylo nové dětské hřiště v Machově pod náměstím a od samého začátku je o něj
velký zájem. Všechny instalované herní prvky jsou hojně využívány, bohužel ale stále některé děti
chodí na skluzavky v obuvi s měkkou černou podrážkou, která na nich zanechává nehezké stopy a
zhoršuje tak skluz.
- v průběhu srpna byla dokončena rekonstrukce místní komunikace 10c v Nízké Srbské. Po položení
asfaltových vrstev zbývá nyní pouze dokončit některé terénní úpravy za obrubníky, což by měla
dodavatelská firma pana Dudka dokončit ještě v srpnu. Uvedená akce byla podpořena z dotačního
titulu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 80% z uznatelných nákladů.
- zároveň bylo dokončeno asfaltování příjezdové cesty ke hřbitovu, čímž je akce s názvem „Stavební
úpravy obecního hřbitova Machov“ téměř u konce. Zbývá již pouze dokončit výsadbu některých
okrasných dřevin a budeme moci přikročit k závěrečnému vyúčtování této akce, kterou finančně
podpořil Královéhradecký kraj v rámci dotačního Programu obnovy venkova. K hezkému vzhledu
hřbitova podstatnou měrou přispěli i pracovníci technické čety městyse Machov.
- před dokončením je také projekt zaměřený na obnovu drobných sakrálních staveb, finančně
podpořený Státním fondem životního prostředí. Socha na hřbitově, křížek u Machovské studny
a socha na Peteráku prošly fází umytí pískovce a hrubých oprav, nyní bude ještě následovat tmelení
drobnějších závad a konzervování.
- ve fázi projektování je momentálně nový projekt zaměřený na vybudování nové učebny přírodních
věd v naší základní škole, doprovázený požadovaným vybudováním bezbariérových WC i samotné
učebny. O finanční podporu na tuto záležitost budeme žádat prostřednictvím Místní akční skupiny
Stolové hory. Dále se uvažuje o zpracování projektu na využití podkroví ve škole ve spojení
s výměnou stávající střešní krytiny a opravou střešní vazby.
- nečekaným výdajem z našeho rozpočtu v tomto měsíci pak byla výměna plynového kotle v ordinaci
praktického lékaře, když revizní technik konstatoval neopravitelnost stávajícího kotle.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 7. 2021 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.071 obyvatel. Za uplynulý měsíc došlo k následujícím změnám v evidenci obyvatel Machova –
odhlásili se 4 občané a zemřeli 2 občané.

Honební společenstvo – pozvánka
Myslivecký spolek Bor Machov zve členy Honebního společenstva na opékání divočáka. Akce se
koná v sobotu 11. září 2021 od 16 hod. v pensionu „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě. Zvou
pořadatelé.

3. Stomatologická pohotovost v září 2021
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci září 2021 – vždy v době od 9,00
do 11,00 hod.:
4. - 5. 9.
MUDr. Růžička ml., Poliklinika Broumov
603 479 132
11. – 12. 9. MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV
775 717 666
18. – 19. 9. MDDr. Šejvlová, Husova 931, Jaroměř
491 812 944
25. – 26. 9.
NEOBSAZENO (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
28. 9. MUDr. Ogriščenko, ZS VEBA Olivětín 66
491 502 425

4. Kulturní a sportovní akce
Září: 3. 9. – Noční komentovaná prohlídka kláštera v Polici n. Met. od 21 hod.
3. 9. – Skoroňáci – dechová hudba z Kyjova – sál Pellyho domů v Polici n. M. v 18 hod.
4. 9. – Posvícenské posezení u zvoničky v Bělém od 13 hod. – pořádá Bělská Zvonička
11. 9. – Rallye Sudety – závod horských kol
11. 9. – Hasičská soutěž „O veteránskou hůl“ v Bělém
18. 9. – Teplicko – adršpašská 33 – turistický pochod, několik různých tras, Teplice n.M.
19. 9. – Zamilovaný sukničkář – divadelní představení v Kolárově divadle v Polici v 19 h.
25. 9. – Katovská třicítka – turistický pochod ve Stárkově od 7,30 hod.
28. 9. – Prague Cello Quartet – koncert v Dřevníku v Broumově od 18 hod.

5. Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta městyse Machov oznamuje
podle § 15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra
č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů, že:
1. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
- v pátek dne 8. října 2021 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
- v sobotu dne 9. října 2021 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Machov je volební místnost, kterou je
obřadní síň Úřadu městyse Machov, čp. 119, a to pro všechny voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu ve všech místních částech městyse Machov (Bělý,
Nízká Srbská, Machovská Lhota a Machov). Volební místnost nemá bezbariérový přístup. Občané
Se zdravotním postižením mohou nahlásit požadavek volit do přenosné urny na tel. 491 547 121.
3. voličům bude umožněno hlasování poté, kdy prokáží svoji totožnost a státní občanství
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem či
cestovním průkazem) a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
4. každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Jiří Krtička, starosta

6. Rozpis utkání FO Jiskra VEBA Machov – muži – podzim 2021
Datum a čas

Domácí

Hosté

28.08.2021 17:00

Ji. Machov

AFK Hronov

04.09.2021 16:30

Ji. Machov

SK Babí

12.09.2021 16:30

Sokol Provodov

Ji. Machov

18.09.2021 16:00

Ji. Machov

So. Stárkov

26.09.2021 15:30

Sp. Police n/M B

Ji. Machov

28.09.2021 15:00

So. Zábrodí

Ji. Machov

02.10.2021 15:00

Ji. Machov

TJ Č. Kostelec B

09.10.2021 15:00

TJ Velichovky

Ji. Machov

16.10.2021 14:30

Ji. Machov

Sl.Teplice n/M

23.10.2021 14:30

TJ Dolany

Ji. Machov

7. Borský pohár 2021

BORSKÝ KLUB

LYŽAŘŮ

MACHOV

pořádá

Borský pohár 2021
RKZ žactva v severské kombinaci a ve skoku
Pořadatel:
BKL Machov z pověření Svazu lyžařů ČR
Datum:
4. září 2021 - sobota
Místo:
Machov, areál skokanských můstků Hůrka
Kategorie a disciplíny: skok a severská kombinace
Předžactvo
2014 a ml.
K 4 metry+ kros 0,5 km
Žáci, žačky 9+10
2012-2013
K13 metrů+ kros 1 km, cert.č: 135/C35/SL
žačky 11+12
2010-2011
K23 metrů+ kros 1 km, cert.č: 133/C33/SL
žáci 11+12
2010-2011
K23 metrů+ kros 2 km, cert.č: 133/C33/SL
žačky 13+14
2008-2009
K40 metrů+ kros 2 km, cert.č. 133/C33/SL
žáci 13+14
2008-2009
K40 metrů+ kros 3 km, cert.č. 133/C33/SL
Stravování: malé občerstvení na můstku ve stanu
Časový program:
8.00 – 8.30 presentace u můstků
9.00 – jedno ofic.trénink..kolo na K 4m - následně 2 soutěžní kola kat. předžactvo 2014 a ml.
následně na K 13m 1 jedno ofic. tréninkové kolo., 2 soutěžní kola kat.Žci a Žky 2021-2013
následně na K 23m 1 jedno ofic tréninkové.kolo, 2 soutěžní kola kat. Žci a Žky 2010-2011
následně na K 40m 1 jedno ofic. tréninkové.kolo, 2 soutěžní kola kat. Žci a Žky 2008-2009
13:00 hodin II. část sev. kombinace - kros po jednotlivých kategoriích
14:00 hodin vyhlášení všech výsledků pod můstky
Přijďte povzbudit naše malé závodníky. Těší se na Vás pořadatelé.
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