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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok se mílovými kroky chýlí ke svému konci a stejně tak dospěly do finále některé akce
a záležitosti městyse, které musí být ještě letos dokončeny:
- v průběhu celého listopadu pokračovaly rekonstrukční práce na opravě sociálního zařízení šaten
v tělocvičně – v této etapě byly opraveny sociálky na pravé straně šaten. Instalatérské práce prováděl
pan Diviš a bourací a obkladačské práce pan Petříček.
- dokončena byla poslední z letošních investičních akcí městyse s názvem „Obnova školního hřiště
Machov“. Po dokončení zemních prací a podkladních vrstev hřiště byl položen nový sportovní povrch
dovezený ze Švédska, a to jak na hlavní plochu hřiště umožňující míčové hry (tenis, volejbal,
nohejbal), tak i na rozběhovou dráhu pro skok daleký. Bylo instalováno nové osvětlení hřiště, které
umožní jeho využití i ve večerních hodinách. Se zprovozněním hřiště pro veřejnost se počítá v jarních
měsících, kdy bude ještě nutné zbytek plochy hřiště zatravnit, aby se hlína nedostávala na nový
sportovní povrch a neničila jej.
- v průběhu října i listopadu proběhla další jednání s architektem ve věci plánovaných úprav
katolického hřbitova a na závěr jsme obdrželi zpracovanou projektovou dokumentaci stavebních úprav
hřbitova i prostoru před hřbitovem. Nyní se pokusíme získat na uvedený záměr dotaci buď od
Ministerstva pro místní rozvoj, či od Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova.
- do svého závěru dospěla také realizace projektu „Posílení vybavení technikou a věcnými prostředky
JPO Machov“. Jednotka požární ochrany městyse si v rámci tohoto projektu s využitím dotačních
prostředků Ministerstva pro místní rozvoj pořídila nové motorové pily, velkokapacitní stan,
automobilový přívěs za požární osobní automobil a vyprošťovací kladkostroj pro odstraňování
popadaných stromů.
- u autobusové zastávky v Machovské Lhotě byla osazena nová dřevěná masivní lavice z půlkuláčat,
která nahradila starou shnilou lavici. Nová lavice byla ošetřena hloubkovou impregnací a snad vydrží
alespoň tak dlouho, jako ta původní.
Z dalších záležitostí projednávaných v průběhu listopadu stojí za zmínku následující:
- na přelomu října a listopadu proběhla jednání se zástupci Povodí Labe, s projektanty a zástupci
stavební firmy ve věci opěrné zdi pro zpevnění krajnice a břehu potoka naproti továrně Ekomach.
Následně byla zaslána žádost na CHKO o vyjádření k uvedenému stavebnímu záměru a s tím
souvisejícímu kácení břežních stromů. Na základě projekčních výpočtů a výši předpokládané hodnoty
díla bude rozhodnuto o realizaci stavby.
- v prvním listopadovém týdnu byly zástupcem odborné firmy dokončeny prohlídky mostních
konstrukcí všech mostů, propustků a lávek v majetku městyse. Byly zpracovány mostní listy, proveden
soupis závad a navrženy způsoby a termíny odstranění závad. Většina prohlídek dopadla dobře
(nutnost pouze údržbářských prací), v havarijním stavu je bohužel most na místní komunikaci okolo
Strakových směrem na „Peterák“. Městys zadal zpracování projektové dokumentace a položkového
rozpočtu na rekonstrukci mostu a po jejich zpracování bude nutno neprodleně začít s opravou či
výstavbou nového mostu (po posouzení, která varianta vyjde finančně lépe).
- v průběhu listopadu proběhla jednání se zástupci dvou firem, které nabízejí služby tzv. „mobilního
rozhlasu“. Po vyhodnocení nabídek se zastupitelstvo rozhodne, zda některou z nich využít a začít
zavádět systém informování občanů pomocí SMS, e-mailů, mobilních aplikací apod., který by nahradil
veřejný rozhlas v obci. Zároveň se podařilo zajistit dočasnou opravu vysílacího pracoviště rozhlasu
s minimálními náklady.
- dne 13. listopadu se uskutečnila další pracovní schůzka se zástupci firmy Envipartner, která pro
městys i pro okolní obce DSO Policka zpracovává návrh Strategie na roky 2020-25. Byly projednány
dílčí dokumenty týkající se rozvoje sportu, cestovního ruchu, školství. Další jednání v této záležitosti
proběhlo v rámci zasedání DSO Policko o den později. Na začátek prosince se pak připravuje poslední
veřejné projednání návrhu strategie v Machově.
- dne 13. listopadu rovněž proběhlo jednání starostů Machova a Police nad Metují za přítomnosti
vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Police, týkající se problematiky zajišťování terénní pečovatelské

služby pro občany Machova. Zájem o tuto službu mezi občany obce vzrůstá, a proto bude třeba hledat
jednak personální posílení služby a dále zajištění automobilu pro návštěvy klientů v naší obci.
- zasedání DSO Policko dne 14. 11. v Suchém Dole mělo na programu kromě již zmíněné Strategie
rozvoje obcí na Policku také např. problematiku zajištění pediatra pro Polici a okolní obce, projekt
výsadby zeleně s využitím dotačních prostředků MŽP, řešení další spolupráce s destinačními
společnostmi Kladské pomezí a SDM Broumovska apod.
- dne 19. listopadu jsem se zúčastnil na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje jednání Krajského
shromáždění Sdružení místních samospráv ČR. Na programu jednání bylo mimo jiné projednání
problematiky veřejných zakázek obcí, cestovního ruchu v menších obcích či předpokladu nových
dotačních příležitostí pro venkov v novém programovacím období Evropské unie.
- na 20. listopadu svolal náměstek hejtmana p. Hečko do Meziměstí jednání o návrhu Územní studie
oblasti Broumovsko, která by měla nastínit řešení problémů s neúměrným zatížením některých
turistických lokalit cestovním ruchem. Jednání se zúčastnili zástupci obcí Broumovska a Policka,
zástupci dalších zainteresovaných organizací, spolků, zástupci zpracovatele studie a další. Jednání na
uvedené téma bylo svoláno rovněž na Správu CHKO v Polici nad Metují na následující den.
Kromě výše uvedených záležitostí bych zmínil i dosud známé termíny kulturních akcí:
- v sobotu 30. 11. pořádá Spolek Nízkosrbských baronů tradiční Mikulášskou merendu na sále
hospody „U Božky“ v Nízké Srbské;
- kvapem se přiblížila plesová sezona – zde je přehled letos naplánovaných plesů na sále Obecního
domu v Machově: - 11. ledna Obecní ples (místenky od 11. 12. na úřadu městyse)
- 8. února Ples fotbalového oddílu Jiskra Veba Machov
- 29. února Ples SDH Nízká Srbská
- 14. března Šibřinky (Spolek Nízkosrbských Baronů);
- dobrovolní hasiči z Machovské Lhoty připravují tradiční ples SDH na termín 15. 2. 2020 na sále
hospody U Lidmanů a dětský karneval na termín 22. února 2020 na sále Obecního domu Machov;
- tradiční „Štědrovečerní vytrubování“ se opět uskuteční na Štědrý den v 15 hodin před úřadem
městyse, nebo na sále Obecního domu (dle počasí).

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 10. 2019 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.082 obyvatel. V průběhu října: - zemřel
1 občan,
- přihlásil se 1 občan.

Společenská kronika
V měsíci listopadu 2019 slaví významné životní jubileum dva naši spoluobčané:
- pan Jaroslav Foglar z Machova se dožívá 80 let,
- paní Božena Volavková z Nízké Srbské se dožívá 95 let.
Všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Uzavření ordinace praktického lékaře
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem svým pacientům, že ordinace v Machově i
v Hronově budou uzavřeny ve dnech 12. prosince, 23. – 27. prosince a 31. prosince 2019. V těchto
dnech zastupuje v nutných případech MUDr. Zemanová v ordinaci ve firmě Wikov, nebo ve své
ordinaci v Pražské ulici 1759 v Náchodě.

Stolní kalendář Policko 2020 + nástěnný kalendář Machov 2020
Upozorňujeme všechny občany, že na úřadu Městyse Machov je v prodeji stolní kalendář
„Policko 2020“, který vydal DSO Policko, za cenu 70,- Kč. Tématem kalendáře jsou letos letecké
snímky pana Libora Jenky z celého Policka – samozřejmě tedy i z Machova a blízkého okolí.

V prodeji je na úřadu městyse také nástěnný měsíční kalendář na rok 2020 s fotografiemi
z Machova od Dagmar Prokopové, jehož prodejní cena byla stanovena na 150,- Kč. Tento kalendář je
možnou zakoupit i v prodejně průmyslového zboží v Machově.

Sběr a likvidace bioodpadu v zimním období (větve, dřevitý odpad)
V období 1. - 15. prosince 2019 bude probíhat sběr pouze dřevitého odpadu. Větve stromů a keřů ze
zahrádek můžete odkládat do velkoobjemových kontejnerů, rozmístěných na obvyklých místech:
- na lesní manipulační ploše u Vrbových
- u fotbalového hřiště
- u parkoviště pod náměstím
- v Bělém u bývalé váhy
- v Machovské Lhotě u hasičské zbrojnice.
V období od 16. prosince 2019 až do konce února 2020 budou kontejnery staženy a mobilní sběr
probíhat nebude. Pokud v tomto období budete potřebovat zlikvidovat bioodpad, můžete ho odvézt
přímo na stacionární skládky:
- bezdřevý odpad na plochu u kravína v Machovské Lhotě a za kravínem v Nízké Srbské.
Upozorňujeme, že na těchto dvou místech lze odkládat pouze bezdřevý odpad ze zahrad a parků lehce
rozložitelný, tj. trávu, květiny, plevel, drny, zbytky rostlin, listí, seno, slámu, popel ze spalování dřeva,
dřevní štěpku, spadané ovoce, zeleninu.
- dřevitý odpad (větve stromů a keřů) lze odvážet na skládku u ČOV Machov v Nízké Srbské.
Žádáme Vás: - do kontejnerů a na příslušné skládky odkládejte pouze biologicky rozložitelný odpad;
- respektujte druh sbíraného bioodpadu (kontejnery i skládky jsou označeny tabulkami
se stručným a jednoznačným textem, co lze v daném místě odložit)!
- udržujte u kontejnerů a na skládkách pořádek !
Děkujeme.
Ing. Miroslav Kryl

3. Stomatologická pohotovost v prosinci 2019
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci prosinci 2019 – vždy v době od
9,00 do 11,00 hod.:
1. 12.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
7. - 8. 12.
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084
14. - 15. 12.
MUDr. Daniel Blažek, ZS Police n. M.
491 543 844
21. - 22. 12.
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n. M.
602 333 460
24. 12.
MUDr. Miloš Pastelák, Sadová 44, Broumov
775 717 666
25. 12.
MUDr.Růžička, poliklinika Broumov
603 479 084
26. 12.
MUDr. Jan Kubec, ZS Police n. M.
491 543 398
28. - 29. 12.
MUDr. Jan Kubec, ZS Police n. M.
491 543 398
1. 1. 2020
MUDr. Ludvík Neoral, ZS Police n. M.
491 541 654

4. Kulturní a sportovní akce
Listopad: 22. – 24. 11. Vánoční výstava – penzion U Lidmanů Machovská Lhota
24. 11. – Sborovna – divadelní komedie na sále Obecního domu v 16,00 hod.
30.11. – Mikulášská merenda – hospoda U Božky v Nízké Srbské od 20 hod.
30.11. – Rozsvícení vánočního stromu v Machovské Lhotě (SDH ML) v 17 hod.
Prosinec: 3.12. – Adventní koncert v divadle v Polici n.M. v 19 hod. (Hložek, Vojtko …)
11.12. – Česko zpívá koledy – Police n.M. před radnicí v 18 hod.
12.12. – Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše v Polici n.M. – divadlo v 19,30
13.12. – Krucipüsk – Undergroundový klub Eden Broumov od 20 hod.
15.12. – Adventní trhy v klášteře Broumov od 8,30 hod.
24.12. – Štědrovečerní vytrubování – Machov, náměstí, 15 hod.

5. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 20. 11. se konala pracovní porada zastupitelů se starostou. Na programu byla následující
témata:
- příprava divadelního představení „Sborovna“, příprava obecního plesu městyse Machov,
- veřejná finanční podpora – čtyřleté zaškolení pediatra v Polici n. Met.,
- návrh OZV 1/2019 – stanovení poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2020,
- návrh OZV 2/2019 – o místních poplatcích,
- návrh Rozpočtového provizoria na leden – březen 2020,
- Studie řešení cestovního ruchu na Broumovsku a Policku,
- koncepce úprav katolického hřbitova – příprava projektu a žádosti o dotaci,
- darovací smlouva – Hospic Anežky České Červený Kostelec,
- žádost Hospitalu Broumov o finanční dar, majetkové záležitosti,
- návrh Plánu provedení inventarizace majetku a závazků městyse k 31. 12. 2019,
- návrh na rekonstrukci nátokové šachty včetně výměny čerpadel na ČOV Machov,
- návrh na doplnění veřejného osvětlení v dalších částech městyse.

6. Cenové oznámení – cena stočného pro rok 2019
Zastupitelstvo Městyse Machov projednalo dne 23. 10. 2019 kalkulaci ceny stočného pro rok
2020 a usnesením č. 3/7/2019 vyhlašuje v souladu se zněním zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích a v souladu s dalšími platnými právními předpisy od 1. 1. 2020 následující výši ceny za
odvádění a likvidaci odpadních vod prostřednictvím kanalizace městyse zakončené čistírnou
odpadních vod:
bez DPH
včetně 15% DPH
Stočné (Kč za 1 m3)
25,61
29,45
Podkladem pro stanovení ceny stočného je kalkulace, která je k dispozici na Úřadu Městyse
Machov a je zveřejněna rovněž na webové stránce městyse Machov www.machov-obec.cz.
Cena stočného je v souladu s finanční analýzou projektu „Machov – dostavba splaškové
kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě“ a byla odsouhlasena SFŽP ČR dne
1. 10. 2019 (č.j.: 617/2019).
V Machově 24. 10. 2019

Ing. Jiří Krtička v.r.

7. Mikulášská merenda
Spolek Nízkosrbských Baronů
pořádá

MIKULÁŠSKOU MERENDU
koná se v sobotu 30. listopadu 2019 od 20 hod.
U Božky v Nízké Srbské
Zahraje skupina Domamazec,
sousedská atmosféra, vstupné sál 80,- Kč.
Sál otevřen od 18 hodin, kapacita sálu 70 osob, rezervace se nepřijímají.
Spolek Nízkosrbských baronů, Nízká Srbská 2, Machov, IČ: 06139141, www.baroni.estranky.cz

8. Rozsvícení vánočního stromu v Machovské Lhotě

9. 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 Úřadu městyse Machov (Ing.
Krtička, Ing. Kryl) na tel. 491 547 121, nebo e-mailem: j.krticka@machov-obec.cz,
m.kryl@machov-obec.cz.

10. Pozvánka na obecní ples

Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
ve spolupráci s SDH Nízká Srbská

pořádá
na sále

„Obecního domu“ v Machově

v sobotu 11. ledna 2020 od 20 hod.

12. Machovský ples
K tanci i příjemnému posezení vám zahraje kapela Reflex Hronov
Taneční vystoupení: Taneční klub TK Akcent Dobruška
Vstupné 80,- Kč – v ceně je vstupenka a místenka – místenky je možno zakoupit
od 11. prosince na úřadu městyse v pracovní době úřadu.
Hodnotná tombola.
Teplá jídla i nápoje v restauraci zajistí provozovatel restaurace Sokolovna v Polici n. Met.
Společenský úbor, vstup od 16 let. Odvoz po skončení plesu zajištěn do Hronova a Police.

K tanci či příjemnému posezení zvou pořadatelé.
11. Sazby pronájmu tělocvičny od 1. 1. 2020
1) Sál tělocvičny mimo topné období (za hodinu):
Bez DPH
a) místní spolky a občané Machova:

dospělí:
děti:
b) ostatní zájemci:
dospělí:
děti:
2) Sál tělocvičny v topném období (za hodinu):
a) místní spolky a občané Machova:
dospělí:
děti:
b) ostatní zájemci:
dospělí:
děti:
3) Herna na stolní tenis (za hodinu)
Uživatelé bez rozdílu a bez ohledu na topení

123,97 Kč
41,32 Kč
206,61 Kč
82,64 Kč

Cena s DPH
150,- Kč
50,- Kč
250,- Kč
100,- Kč

206,61 Kč
82,64 Kč
330,58 Kč
123,97 Kč

250,- Kč
100,- Kč
400,- Kč
150,- Kč

41,30 Kč

50,- Kč

Sazby byly schváleny zastupitelstvem městyse Machov na veřejném zasedání dne 23.10.2019
usnesením č. 4/7/2019.

12. Pozvánka na Vánoční výstavu

13. Divadelní představení „Sborovna“ – 24. 11. 2019

Městys Machov
uvádí původní českou komedii J. Břehového

Sborovna
v podání Divadelního spolku F.A.Šubert DOBRUŠKA
Hra se odehrává ve sborovně středního odborného učiliště, kde se učitelé
snaží zvládnout naprosto nezvladatelné žáky s jejich šikanou, vulgaritou a
chybějícími morálními a etickými hodnotami. Ovšem ani pedagogický sbor není
ideální - zkorumpovaný ředitel, cynická učitelka odborného výcviku, učitel
technologie navštěvující se žáky hostinec …
Hra plná vtipných situací na jedné straně pobaví, ovšem vybídne také k zamyšlení.

Představení se uskuteční

v neděli 24. listopadu 2019 v 16,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč

14. Veřejné projednání návrhu Strategického plánu rozvoje městyse

15. Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé zářivky, úsporky či LED žárovky rozhodně nepatří do běžné popelnice na
směsný odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale zářivky navíc obsahují i malé
množství rtuti, a proto nesmějí skončit na skládce, odkud by rtuť mohla uniknout do půdy,
ovzduší a spodních vod.
Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších
koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je ve světelných zdrojích
obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít
v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé
plastové komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá
zejména jako technický materiál. Znovu je tak možné pro další výrobu použít více než 90 % materiálu,
ze kterého byly světelné zdroje vyrobeny.
Odneste je „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou zářivkou nebo LED žárovkou naložit a kde ji odevzdat
k recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat vysloužilý světelný zdroj v elektro obchodě při nákupu nového.
Také můžete nefunkční zářivku či LEDku spolu s dalším elektroodpadem odvézt do sběrného místa,
které zřídil městys Machov ve skladu nákupního střediska (vchod z nákladové rampy). Sběrné

místo je přístupné po telefonické nebo osobní domluvě s odpovědným pracovníkem úřadu
v pracovních dnech – v pondělí a ve středu od 8°° do 12°° a od 13°° do 17°° hodin, v ostatní dny
od 8°° do 12°° hodin. Sběrné místo mohou využít všichni občané a dále také živnostníci
podnikající v katastru Machova, kteří mají s městysem uzavřenou řádnou smlouvu o nakládání
s komunálním odpadem. Obsluha ve sběrném místě je zdarma převezme a vloží do speciální
sběrné nádoby, aby se nerozbily.
Světelné zdroje pak můžete zanést také do malých sběrných nádob, které jsou umístěny
na Úřadu městyse Machov a ve vestibulu nákupního střediska.
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá na
náklady provozu sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy
i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří městys Machov finanční prostředky, které bychom jinak museli
vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními
dočtete na www.ekolamp.cz.

16. Okénko z naší školičky
Medová snídaně s Ministerstvem zemědělství
V letošním školním roce jsme se nově zapojili do projektu Medové snídaně na školách. Cílem je
v mateřských školách a na prvním stupni základních škol podporovat zdravý životní styl a propagovat
kvalitní potraviny – především med, jako potravinu přírodního charakteru. Celý program seznamuje
děti s procesem vzniku medu, informuje o významu chovu včel pro zemědělství a biodiverzitu krajiny
a také o včelařství jako o samostatném profesionálním oboru.
Naší školu navštívil lektor z Českého svazu včelařů a provedl děti zábavně naučným tematickým
pásmem. Celý blok byl zakončen ochutnávkou medu.
Jako před 30 lety
Ve čtvrtek 14. listopadu jsme si ve škole všichni společně připomněli 30 let od výročí sametové
revoluce. Do příprav projektové hodiny se výrobou poutačů a transparentů zapojili žáci 7. ročníku pod
vedením paní učitelky Petry Bornové Řehounkové. Pásmem nás provedl 8. ročník pod odborným
dohledem třídního učitele a nechyběl ani zpěv žáků 5. ročníku za doprovodu kytar paní učitelky
Gabriely Nawratové a pana učitele Jana Nawrata. Zazněly písně Marty Kubišové, Karla Kryla.
Videoprojekce byla poutavě doplněna o texty a písně, vzduchem se vznášela různá hesla, bylo
slyšet cinkání klíčů jako před lety. Musím přiznat, že nám pamětníkům místy přeběhl i mráz po
zádech. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na této vzpomínkové akci podíleli.

Vážení rodiče, přátelé školy ,
rádi bychom Vás pozvali na vánoční koncert, který se uskuteční
10. prosince 2019 od 16.00 hod. v kostele sv. Václava v Machově.
Jste srdečně zváni také na vystoupení našich nejmenších dětí, a to
12. prosince 2019 od 15.30 hod. do mateřské školy.
Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Machov

17. Pozvánka do knihovny
Z nové nabídky knih :
LINK Charlotte: DŮM SESTER
Westhill house, osamělý farmářský dům na vysočině yorkshirských vřesovišť. Dříve býval jevištěm
pestré rodiné historie - a stal se také výchozím bodem neklidného života jedné ženy. Po dlouhá
desetiletí skrýval svá hrozivá tajemství. Pak přichází žena z ciziny a jakoby mimochodem zboří zdi
mlčení.
COLEMAN Rowan: RODINA ZE DNE NA DEN
Sophie se nejprve stala matkou, ale teď ji čeká nová role. Louis by rád jejich vztah zlegalizoval a vše
se zdá být ideální, dokud se snoubenci nesetkají s Louisovou bývalou školní láskou. Na povrch
vyplouvají počáteční pochybnosti a nejistoty, které Sophii nutí k přemýšlení nad správným
rozhodnutím. Do cesty se jí navícMysticky laděná romance, v níž mladá německá žena přijíždí na
Nový Zéland, kde na ni čekají temná rodinná tajemství - i životní láska. nepřiplete jen atraktivní
soupeřka, ale také nečekané překvapení. Jeho řešením hlavní aktérka spustí celou lavinu událostí, a
tak se brzy ocitá před volbou, zda zůstat v domě na venkově nebo se vrátit do města, kde vše opustila
TEMPLE Emma: TANEC MAORA
Mysticky laděná romance, v níž mladá německá žena přijíždí na Nový Zéland, kde na ni čekají temná
rodinná tajemství - i životní láska.
GERRITSENOVÁ Tess: ZÁVĚJE
Bostonská soudní lékařka Maura Islesová, která přiletěla do Wyomingu na konferenci, se zúčastní
lyžařského výletu. Když terénní vůz uvázne na zaváté horské silnici, ocitne se skupina bez pomoci v
pustině. Za soumraku doputují do odlehlé osady jménem Říše věčné blaženosti, kde stojí dvanáct až
přízračně stejných domů a kde se muselo odehrát něco hrozného. Auta jsou v garážích, na stolech
zůstalo nedotčené jídlo. Obyvatelé jako by se rozplynuli. Šlápoty na sněhu však prozrazují, že Mauru
a její přátele někdo v mrazivé tmě nespouští z očí...
KOLÁŘ Pavel: LABIRINT POHYBU
"Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny," tvrdí
profesor Pavel Kolář, renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let působí na poli rehabilitační
medicíny, potažmo i té sportovní.
SCHMELZE Karin: MOJE ZAHRADNÍ KUCHAŘKA
Návody ke zpracování sezónních výpěstků z vlastní zahrádky, prověřené kuchařské recepty. Tipy, jak
pečovat o různé druhy ovoce a zeleniny, použité v receptech. Zpracování
sezónních druhů ovoce a zeleniny. Recepty rozdělené podle ročních období.
PEROUTKOVÁ Ivana: VALENTÝNKA A NAROZENINY
První díl série o svérázné holčičce Valentýnce, která má úžasné nápady a se svými kamarády
Jonášem, Péťou a Zuzkou je neváhá uskutečnit. Pro děti od 7 let.
JURKOVÁ Pavlína: VIKTOR A ZÁHADNÁ TETA BOBINA
Devítiletý Viktor je ve škole samý průšvih. Teď dokonce dostal na vysvědčení trojku z chování. A tak
ho rodiče na prázdniny odvezou ke staré tetě, místo moře a tábora, na které se těšil. Pro děti od 8 let.
GIER Kerstin: ZÁMEK V OBLACÍCH
Dívčí román protkaný humorem a náznakem magie. Do hotelu Château Janvier se sjížději hosté na
vánoční prázdniny a na velkolepý silvestrovský bál. Ne všichni jsou však skutečně těmi, za koho se
vydávají.

Na Vaši návštěvu se těší Blanka Kratochvílová -knihovnice

18. Cestování veřejnou dopravou s pomocí systému IREDO
Vážení obyvatelé obcí Královéhradeckého kraje,
Obracíme se na vás s informací o doplňkových službách veřejné dopravy v integrovaném
dopravním systému IREDO.
V uvedeném systému existuje možnost využití mobilní aplikace IDS IREDO a call centra IDS.
Tyto služby pomáhají cestujícím orientovat se v dopravním systému, zjišťovat aktuální informace o
jednotlivých vlakových a autobusových spojích, zjišťovat případná zpoždění a jejich návaznosti.
Bližší informace je možno získat v call centru IREDO či na internetových stránkách krajského
úřadu Královéhradeckého kraje www.kr-kralovehradecky.cz.
Ing. Jana Šafářová, veřejná doprava KHK, 495 817 631, 728 987 140
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