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Aktuální nabídka nemovitostí:
Prodej pozemku se stavební parcelou 1082 m2, Velké
Petrovice
Prodej bytu 3+1, 64 m2 v OV v Machově
Prodej vě tší usedlosti v Č eské Metuji se dvě ma byty a s
pozemkem 6650 m2

Podrobně jší informace na telefonu 608 280 563

Nákup a prodej nemovitostí, posouzení
ceny nemovitostí pro potřeby řízení
pozůstalosti, soudy atd.......

1. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 1. 2022 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.066 obyvatel. V průběhu uplynulého měsíce zemřel 1 občan a přihlásilo se 6 občanů.

Společenská kronika
V měsíci únoru 2022 slaví významné životní jubileum naše spoluobčanky:
- paní Anna Smržová z Machovské Lhoty se dožívá 95 let,
- paní Jarmila Kišová z Nízké Srbské se dožívá 85 let.
Oslavenkyním přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

ON-LINE prodej vstupenek – Pellyho domy
Od ledna 2022 je spuštěn on-line prodej vstupenek na vybrané akce, pořádané v Pellyho domech
v Polici nad Metují. Vybírat je možné na adrese www.pellyhodomy.cz v záložce „Předprodej
vstupenek“.

2. Stomatologická pohotovost v březnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci březnu 2022 – vždy v době
od 8,00 do 12,00 hod.:
5. - 6. 3.
MUDr. Hýbl, Hálkova 367, Náchod
491 428 636
12. - 13. 3.
MUDr. Blažek, 17. listopadu 388, Police n. M.
491 543 844
19. - 20. 3.
MUDr. Jelenová, Denisovo nábř.. 665, Náchod
491 431 104
26. - 27. 3.
MUDr. Čábelková, Jiřího z Poděbrad 937, Hronov 491 482 911

3. Inzerce

Sháním pozemek na kraji obce s možností výstavby menšího RD + chovu drobného
zvířectva, tj. ideálně malý stavební pozemek + navazující kousek louky (min. 2000 m2).
Přístup po zpevněné cestě; elektřina, voda + kanalizace poblíž; ne pod vysokým napětím.
Kontakt na e-mail: zeleznicek@seznam.cz

HLEDÁM PRONÁJEM BYTU V MACHOVĚ
pro čtyřčlennou rodinu
(jsme řádní plátci nájmu – lze ověřit na MěÚ Police n. Met.)
Kontakt: Jitka Zemanová, tel.: 735 940 315

4. Nabídka pachtu (pronájmu) restaurace Obecní dům v Machově
Městys Machov nabízí provozování restaurace Obecní dům na náměstí
v Machově (bez sálu OD) formou pachtovní smlouvy s následujícími
podmínkami:
- zahájení provozu dle dohody,
- provozní doba dohodou (ideálně 5 dnů v týdnu včetně So a Ne)
- vaření vlastních jídel v době oběda,
- možnost pronájmu společenského sálu včetně soc. zázemí (není
podmínkou),
- možnost pronájmu služebního bytu 4+1 (není podmínkou),
- nutnost zajištění vytápění restaurace mimo pracovní dobu úřadu obce.
Bližší informace o podmínkách pronájmu lze získat na Úřadu městyse Machov
(Ing. Krtička, Ing. Kryl) na tel. 491 547 121, 604 569 525, nebo e-mailem:
j.krticka@machov-obec.cz, m.kryl@machov-obec.cz

5. Přátelé Na Městečku informují
Vážení občané!
Je konec února. Dny se prodlužuji a noci zkracují. Zima se však ještě v žádném případě
nevzdává. Přesto je nejvyšší čas zamyslet se nad tím, co bude, až se jaro vrátí. To, že bude ráj, napsal
už před více než sto lety J. V. Sládek. My, Přátelé Na Městečku, však přemýšlíme o tom, čím obohatit
naše každodenní životy, jak a kde se s Vámi sejít a co společně podniknout.
Nápadů je dost, teď však vybrat ty pravé.
Letos na jaře si připomeneme sto šedesát let od narození řídícího učitele Jaroslava Petra,
na podzim pak sto let od jeho úmrtí. Projektem ZŠ Machov v roce 2009 nazvaném „Vlastivědná
stezka řídícího učitele Jaroslav Petra“ se podařilo postavu významného pedagoga a spisovatele
přiblížit široké veřejnosti. A protože ani po více než sto letech nepozbyla jeho činnost na aktuálnosti,
rozhodli jsme se jeho dílo a život připomenout i letos.
Pokud nám naše plány vyjdou, chtěli bychom hned na jaře připravit přednášku o životě a díle
tohoto významného učitele. Přednášet by měla Mgr. Petra Martincová, která osobnost Jaroslava

Petra studovala a o jeho životě a díle napsala diplomovou práci. Naší snahou je také vydání publikace
o Jaroslavu Petrovi (připravuje Petra Martincová). Pokud se i tento ambiciózní plán podaří,
plánujeme na listopad její slavnostní pokřtění na Úřadu městyse Machov.
K osobě Jaroslava Petra se bude vztahovat i další plánovaná akce. Tentokrát půjde o
turistickou vycházku po Vlastivědné stezce Jaroslava Petra (duben 2022). Pro ty, kteří budou mít
zájem, připravíme i malý kviz zaměřený na život a dílo Jaroslava Petra. Mnozí z vás tuto trasu
rozšířenou o plnění úkolů již před mnoha lety absolvovali. Tenkrát akci připravila základní škola.
Součástí našich plánů je i vycházka do Nouzína. Rádi bychom se od pamětníků, kteří kvůli
2. světové válce museli opustit své domovy, dozvěděli, jaké to tenkrát bylo. Nouzínem nás provede
pan Ladislav Bitnar, který zde prožil své dětství. Jeho vyprávění může doplnit každý, kdo má k této
zaniklé obci co říci. Termín vycházky je pevně stanoven na 14. května 2022. Podrobnosti
samozřejmě včas sdělíme. Těšíme se i na další plánovanou vycházku, kterou nás bude provázet pan
Manfred Koláčný. I ten má na co vzpomínat! Zavede nás na opačnou stranu Boru na Bukovinu a do
Stroužného, kde by naše vycházka měla končit koncertem v evangelickém kostele. To už ale bude
podzim. Počítáme s tím, že tato vycházka se uskuteční začátkem září.
Naše další plány navazují na předchozí vycházky (Nouzín, Bukovina). Obě tyto krásné
vesnice, plné života, musely zaniknout v důsledku 2. světové války. O tom, že i na našem území se
lidé na válku připravovali a válku zažili, z mladších téměř nikdo nic neví. Rádi bychom jim proto
přiblížili například budování opevnění na Machovsku. V rámci tohoto projektu by měla vzniknout
malá naučná stezka se dvěma zastaveními s připomínkou budování a zániku opevnění. Slavnostnímu
otevření stezky bude předcházet přednáška Ing. Petra Charváta, člena Klubu vojenské historie
Náchod, který se problematice československého opevnění na Náchodsku věnuje celý život (říjen
2022).
Výše zmíněné aktivity bude možné realizovat za předpokladu, že se nám podaří uspět ve všech
výběrových řízeních a získat tak na letošní činnost finanční příspěvky.
Jedna aktivita, kterou plánujeme na Velikonoce, však žádné finanční náklady nevyžaduje.
Pergola pod lípou Na Městečku je už od Tří králů prázdná. Chceme ji proto znovu oživit a připravit
zde pro vás malou velikonoční výstavu. Pevně věříme, že nám s přípravou výstavy pomůžete. Výstava
„U Velikonočního zajíce“ bude veřejnosti přístupná od 14. dubna do 19. dubna 2022. Co budeme
vystavovat? Rádi bychom ukázali spoluobčanům velikonoční kraslice vyrobené zručnými občany naší
vesnice (malými i velkými). Vyrábět může každý, kdo má zájem. Kraslice můžete odevzdávat od
1. dubna do 12. dubna paní Maryškové, paní Martincové nebo paní Prušové. Kdo nám chce pomoci
s výrobou velkého velikonočního zajíce, nechť se neprodleně přihlásí u výše jmenovaných žen.
Až se jaro zeptá, co jsme dělali v zimě, představíme mu náš ambiciózní plán a budeme doufat,
že nám většina plánovaných aktivit vyjde a že nám žádný covid naše letošní snažení nepokazí.
Přejme vám všem krásné prožití konce zimy, příjemné předjaří a těšíme se na shledanou Na Městečku.
Za Přátele Na Městečku

Helena Martincová a Marie Prušová

6. Kulturní a sportovní akce
Březen: 1.3. – Vostatkovej maškarní průvod po Lhotě se dle informace pořadatelů nekoná
1.3. – Stingl – Malý velký Okima – dok. film o M. Stinglovi – kino Police v 19 hod.
4.3. – Gin Game – divadlo Police nad Metují od 19 hod. (Z. Kronerová a D. Sitek)
10.3. – Tejemství staré bambitky 2 – pohádka ČR – kino Police od 17,30 hod.
14.3.-16.4. – Prodejní velikonoční výstava výrobků z regionu – IC Pellyho domy
15.3. – Myši patří do nebe – animovaný film - kino Police od 17,30 hod.
24.3. – Věra Martinová – koncert v KD Střelnice Broumov od 18 hod.
25.-27.3. – Jeden svět 2022 – filmový festival v Kolárově divadle v Polici n. Met.
29.3. – Poslední závod – kino Police – české drama (Hanč, Vrbata, Rath)
-5–

7. Kladské pomezí slaví 25 let
Před 25 lety se zrodila myšlenka k založení organizace, která bude propagovat okolí Náchoda jako
turistický cíl. Byl to revoluční počin, protože v České republice tehdy bylo jen několik takových
organizací, dnes jich je téměř padesát.
Odborně se nazývají organizace destinačního managementu a mezi jejich hlavní cíle patří marketing
a komunikace, spolupráce s národními institucemi, tvorba produktů cestovního ruchu či prohlubování
spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Právě poslední zmiňované je jedním z hlavních principů
fungování organizace Kladské pomezí, která sdružuje 42 členů.
Letem světem:







V letech 2000–2005 se organizace podílela především na komplexní tvorbě a značení
cyklostezek celého regionu.
Od roku 2005 se stále více orientuje na marketingové aktivity, spolupráci s aktéry cestovního
ruchu a usiluje o soustavné zkvalitňování služeb.
Každoročně zajišťuje provoz cyklobusů a úpravu lyžařských běžeckých tratí.
Díky evropským dotacím se Kladské pomezí stalo investorem při výstavbě tří rozhleden –
Čáp, Na Signálu a Žernov.
Je nositelem značky Regionální produkt Kladské pomezí. Výrobky jsou oceňovány s ohledem
na původ surovin, podíl ruční práce i ekologii.
Pyšní se nabídkou zajímavých produktů cestovního ruchu. Toulavý baťoh je bezmála deset let
stálicí v nabídce turistických možností pro rodiny s dětmi. Festival zážitků je projekt, který
nabízí zážitkové akce jako program pro týdenní pobyt a podporuje spolupráci mezi českými
a polskými turistickými cíli. Další produkty představují region prostřednictvím českých
velikánů, kteří zde prožili své dětství. Jsou to Karel, Josef a Helena Čapkovi a Božena
Němcová.

Co chystáme v jubilejním roce?
Letní turistické noviny dostanou po 13 letech nový kabát. Pro podnikatele připravujeme podporu
v podobě kampaně „I my tvoříme příběh Kladského pomezí“, pro členy z veřejného sektoru bude
vytvořena individuální on-line kampaň. Stěžejními tématy letní sezóny budou vojenské pevnosti,
ale také osobnost Boženy Němcové. Hlavním motivem vizuálního stylu a marketingové komunikace
se stane vodní nádrž Rozkoš, jako jeden z nejvýraznějších krajinných prvků celého regionu,
s přesahem na téma vody obecně (řeky, lázně).
Postřehy našich členů, přínosy spolupráce i přání k výročí zveřejníme ve speciální „narozeninové“
sekci našeho webu www.kladskepomezi.cz. Těšit se můžete také na postupné představení našich
nejvýznamnějších aktivit, a ke konci roku oslavy uzavřeme soutěží o zajímavé ceny.
S pozdravem a přáním pěkných dní Bc. Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností
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