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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
je za námi téměř celý červenec, polovina řádných prázdnin a většina z nás si opět může užívat
postupné rozvolnění proticovidových opatření – můžeme na kulturní, sportovní a společenské akce,
otevřely se i vnitřní prostory restaurací, usnadnilo se cestování na dovolené. Doufám a přeju nám
všem, aby tento trend vydržel co nejdéle a že se Covid-19 nevrátí s takovou silou, jako tomu bylo
v uplynulém roce. Obnáší to samozřejmě i nadále rozumné chování a dodržování všech hygienických
návyků, na které jsme si v uplynulém období museli zvyknout.
Bohužel však existují i jiné hrozby, než nemoci – svou ničivou sílu nedávno ukázalo tornádo na
jižní Moravě. Poděkování určitě zaslouží ta obrovská míra solidarity, podpory postiženým a také
dobrovolné pomoci, které se zasaženým obcím dostalo od občanů celé republiky. Řada z vás nějakým
způsobem podpořila postižené rodiny a také zastupitelstvo městyse odsouhlasilo poskytnutí finančních
darů z obecního rozpočtu obcím Hrušky a Lužice. Bohužel se opět negativně projevila naše vláda – ta
sice primárně schválila dotace pro postižené, ale zároveň rozhodla o jejich krácení o výši poskytnutých
darů od občanů a o pojistné plnění od pojišťoven. Myslím si, že zrovna v takovéto situaci šetřit státní
pokladnu, když na jiné záležitosti se nesmyslně rozhazuje, je projevem neúcty a necitlivosti k neštěstí
obyčejných lidí.
Pokud jde o obecní záležitosti, zmíním jen pár nejdůležitějších z uplynulého měsíce:
- v úterý 6. července zahájila v prostoru za tělocvičnou odborná zahradnická firma „Zahrady
Chocenský“ z Nepolis práce na realizaci projektu „Přírodní zahrada MŠ v Machově“. Po odstranění
starých herních prvků byly provedeny úpravy terénu a bylo zahájeno budování pískoviště s opěrnou
zídkou, pokládání obrubníků pro oddělení chodníků od jednotlivých ploch budoucí výukové zahrady,
budování odvodnění plochy (dešťové kanalizace) a příprava pro montáž herních prvků.

- pokročily stavební práce na rekonstrukci obecního hřbitova – vnitřní úpravy jsou v podstatě hotové
(chybí dokončit odkládací plochu pro květiny pod urnovou zdí a vysadit některé dřeviny) a v plném
proudu je budování příjezdových a parkovacích ploch před hřbitovem. Práce by měly být zakončeny
do poloviny srpna vyasfaltováním části příjezdové plochy.
- v polovině července byly rovněž započaty zemní práce v rámci dotačního projektu „Rekonstrukce
části místní komunikace č. 10c Nízká Srbská“, který je spolufinancovaný z programu PRV
ministerstva pro místní rozvoj. Po odstranění obtoku mostu je budována dešťová kanalizace v celém
rekonstruovaném úseku a následovat bude pokládka obrubníků a v polovině srpna asfaltování
vozovky.
- v průběhu uplynulého měsíce se bohužel opět rozšířila kalamita kůrovce v obecních lesích, přestože
to na jaře letos vypadalo příznivěji než v uplynulých letech. Například pouze v oblasti na Peteráku je
zasaženo více než 500 m3 dřeva, které se musí vytěžit a odvézt. Podobná situace je i v dalších
lokalitách – pod Borem, ve Rzu apod.
- v předposledním červencovém týdnu zahájila firma Monotrend s.r.o. z Jamného u Tišnova budování
dětského hřiště v Machově pod náměstím. Po terénních úpravách byly postupně osazeny jednotlivé
herní prvky. Nakonec budou položeny bezpečnostní dopadové plochy z lité pryžové štěpky.
- v pátek 16. července byla po kladně vyřízené reklamaci zahájena výměna umělého bezúdržbového
povrchu na tenisovém a sportovním hřišti za tělocvičnou. Práce bohužel přerušila nepřízeň počasí,
dokončit výměnu se podařilo až v následujícím týdnu. Na hřišti tedy bude nyní opět možno hrát kromě
obvyklých míčových her (volejbal, nohejbal…) i tenis. Zapůjčení hřiště včetně potřebného vybavení
(sloupky, síť) je možno od 1. srpna domlouvat s jeho správcem panem Chalupníčkem na telefonním
čísle 725 002 392. Ceník za zapůjčení hřiště a provozní řád jsou zveřejněny na webu městyse v sekci
Kultura a sport.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 6. 2021 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.077 obyvatel. V průběhu uplynulého období se přihlásilo 5 občanů, odhlásil se 1 občan a narodil se
1 občánek.

Společenská kronika
V průběhu uplynulého měsíce uzavřel manželství před Úřadem městyse Machov pár Jiří Doležal
a Jana Jirmanová na zahrádce rodinného domu.
V měsíci červenci 2021 slaví významné životní jubileum náš spoluobčan pan Josef Crhák
z Machova – dožívá se 85 let. Oslavenci přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let života.

Dovolená praktického lékaře v letošním roce
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům čerpání dovolené v termínu
23. – 28. 8. V nutných případech ho v uvedeném termínu zastupuje MUDr. Alena Zemanová
(Wikov), tel. 702 187 889.

Slavnostní vítání občánků městyse Machov
V neděli 19. června 2021 se uskutečnilo tradiční přivítání nových občánků žijících se svými
rodiči v městysu Machov. Díky krásnému letnímu počasí se obřad uskutečnil ve venkovním prostředí
na palouku za úřadem městyse, a to na dvě etapy. V deset hodin začalo přivítání první trojice občánků
a od jedenácti hodin pokračovalo další trojicí. Členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová společně
s matrikářkou paní Dagmar Krtičkovou Heritesovou slavnostně přivítaly mezi občany Machova tyto
malé občánky:
- Marii Štěpánskou z Machova
- Josefínu Ševců z Nízké Srbské
- Matyáše Karlece z Nízké Srbské
- Jana Doležala z Machova
- Jakuba Nováka z Machova
- Viktorii Divišovou z Nízké Srbské.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní základní školy.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 28. 6. se uskutečnilo 3. zasedání Zastupitelstva městyse Machov v letošním roce. Na
programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o stanovení obec. systému odpadového hospodářství,
- schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpad. hosp.,
- realizace projektu „Rekonstrukce dětského hřiště v Machově pod náměstím“ – schválení SoD,
- výběr zhotovitele pro projekt „Veřejné osvětlení – Nízká Srbská“,
- schválení finančních darů místním spolkům – BKL, FO Jiskra, Zvoničkáři Bělý,
- rozhodnutí o realizaci rekonstrukce kotelny v nákupním středisku v roce 2021,
- rozhodnutí o přijetí dotace pro ZŠ a MŠ Machov od MŠMT „Šablony III Machov“,
- majetkové záležitosti – pronájmy pozemků, úplatná směna pozemků,
- rozhodnutí o realizaci opravy ČOV Machov – výměna pochozích lávek, výměna aerace obou linek,
- udělení práva oddávat pro jednoho ze zastupitelů,
- zamítnutí žádosti města Teplice n. M. o finanční podporu MHFF 2021,
- schválení realizace stavebních úprav hasičské zbrojnice v Mach. Lhotě – výměna oken a dveří,
- schválení finančního daru z rozpočtu městyse pro obce postižené tornádem na Moravě a další.

4. Stomatologická pohotovost v srpnu 2021
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci srpnu 2021 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
1. 8.
7 . - 8. 8.
14. - 15. 8.
21. - 22. 8.
28. - 29. 8.

SLUŽBA NEOBSAZENA
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
SLUŽBA NEOBSAZENA
MUDr. Blažek, ZS Police n. M.
MUDr. Kubec, ZS Police n. M.

603 479 084
491 543 844
491 543 398

5. Tour de Torpédo 2021
Po roční přestávce jsme se opět sešli poslední sobotu v červnu, kdy letos to vyšlo na 26.6.2021,
v Nízké Srbské na již 24. ročníku cyklistického recesistického závodu Tour de Torpédo. Bylo
nádherné slunečné počasí a tak se závodu zúčastnilo 191 závodníků. Opět zde bylo vidět nepřeberné
množství jízdních kol vybavených brzdným systémem s torpédem, jak opečovávaných a tzv.
vymazlených, nebo naopak nálezových stavů z kůlen.
Pořadatelé preferují dobovou ústroj a tak i účastníci se snaží přizpůsobit svému stroji. Ovšem
protože toto není podmínkou účasti, bylo zde vidět plno originálních modelů a masek. Ty
nejoriginálnější také byly komisí vyhodnoceny a odměněny malou cenou. Dále je vyhodnocována
soutěž o nejlehčího, nejtěžšího a nejstaršího účastníka. Podmínkou účasti byl věk 18 let a startovní
kolo s torpédem.
Poté přišel v 14:15 hod. start jednotlivých kategorií. Zde se zúčastnilo v kategorii mužů do 50 let
rekordních 101 startujících. Trať je dlouhá 5,7 km. V polovině závodu je podáván občerstvovací nápoj
zdarma, který převážná většina závodníků využila k doplnění tekutin. A přesto, že se přeci jen jedná o
závod, nebudeme vyzdvihovat jednotlivé vítěze. Vítězem byl totiž každý účastník závodu, který si
tento dovedl užít jak sám, tak i společně s jinými účastníky závodu.
Po ukončení závodu byl každému účastníkovi předán pamětní list a cena za účast. Poté
následovala volná zábava, kdy zde hrála skupina Adept Blues Band z Police nad Metují, až do
pozdních hodin. Letos se mimo tradičního pečeného bůčku na lorně, grilovaných kýt, klobás z udírny
a utopenců podávala také gulášová polévka a halušky se zelím s uzeným. A samozřejmě nesměl
chybět tradiční nápoj „Poser se“ poskytovaný závodníkům zdarma.

Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této specifické akce,
jak účastníkům, kteří vytvořili nádhernou atmosféru, divákům, kteří závodníky přišli podpořit a
kterých bylo opravdu hodně, pomocným pořadatelům za nezištnou pomoc a v neposlední řadě
sponzorům, kteří ať svou propagací či věcným darem, umožnili udržet vysoký standart této již tradiční
místní akce.
Více informací o této akci se dozvíte na našich webových stránkách www.baroni.estranky.cz.
Nízkosrbský Baroni

6. Telefonická krizová pomoc
Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov v tomto roce rozšířilo své služby o
Telefonickou krizovou pomoc. Jedná se o sociální službu registrovanou dle zákona č.
108/2006 Sb. Cílem této služby je pomoci klientovi prostřednictvím telefonického rozhovoru
s vyškoleným pracovníkem vyřešit jeho nepříznivou sociální situaci, najít zdroje podpory v
rodině a přirozené komunitě, podpořit dovednosti klienta při řešení nepříznivé situace a
předcházet dalším situacím, které by mohly představovat ohrožení zdraví a života. Velkou
výhodou této služby je úzká návaznost na další sociální a zdravotní služby poskytované
v CDZ.
A jak konkrétně služba funguje?
Služba je tu pro Vás nepřetržitě 24 hodin denně. Jsme připraveni Vám naslouchat,
poskytnout informace, hledat společně s Vámi cestu, jak nepříznivou situaci zvládnout.
Můžete se na nás obrátit například pokud: Prožíváte složitou situaci a potřebujete si o tom
promluvit? Máte obavy o své duševní zdraví? Trpíte duševním onemocněním a potřebujete se
zeptat? Trápí Vás úzkost, smutek, zažíváte něco, s čím si nevíte rady? Potřebujete o své
složité situaci s někým mluvit? Cítíte se osamělí a potřebujete pomoci najít cestu k druhým?
Pečujete o duševně nemocného a potřebovali byste si o tom promluvit? Potřebujete pro řešení
své situace informace? Potřebujete pomoci se zprostředkováním nějaké služby? Pokud budete
souhlasit, pomůžeme Vám i zprostředkovat potřebnou pomoc. Váš věk ani místo, odkud
voláte, není rozhodující. Budeme rádi, pokud budeme vědět, s kým mluvíme, není to ale
podmínkou. Službu můžete čerpat i zcela anonymně nebo si např. určit nějakou přezdívku,
kterou budeme užívat.
Pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. To znamená, že bez Vašeho souhlasu
nebudou žádné informace z rozhovoru s Vámi s nikým dalším sdílet. Výjimku tvoří situace,
ve kterých jsou ze zákona povinni jednat.
Služba je poskytována zdarma. Volající hradí běžnou cenu telefonního hovoru. Pokud
Vám finanční situace brání v tom, abyste mohli čerpat službu, upozorněte pracovníka a
požádejte ho, aby Vám zavolal zpět. Maximální doba 1 hovoru je 60 minut. Službu můžete
využít opakovaně, pokud je to nezbytné. Krizová linka CDZ: 702 256 762

7. Kulturní a sportovní akce
Červenec: 30.7. – 7.8. Jiráskův Hronov
31. 7. – Crazy Dogs – park A. Jiráska od 20 hod. – rock and rollová kapela
Srpen: 1. 8. – BraAgas – dámská kapele – park A. Jiráska Hronov od 20 hod.
2. 8. – 6 NaChodníku – park Al. Jiráska Hronov od 18 hod.
3. 8. – Warování – koncert v parku A. Jiráska v Hronově od 17,30 hod.
3. 8. – Laura a její tygři – koncert známé kapely v parku A. Jiráska v Hronově od 19,30 hod.
6. 8. – Noční komentovaná prohládka kláštera v Polici n. M. od 21 hod.
6. 8. – Devítka – koncert folkové kapely v parku A. Jiráska v Hronově od 19,30 hod.
7. 8. – Kouzlo orientu – tanečně-divadel. show skupiny Sahar v parku A.J. v Hronově v 19,30
7. 8. – Dechový orchestr ZUŠ Hronov v parku A. Jiráska v Hronově od 20,30 hod.
13. – 15. 8. – Kvíčerovská pouť a trhy – náměstí v Polici n. Met.
14. 8. – Hronovký rockový festival – park A. Jiráska od 14,30 hod. (Citron, Maxim Turbulenc)
14. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Šonov. v 18 hod. – The Six a Sax duo
18. 8. – Police Symphony Orchestra – koncert v přírodním areálu Červený Kostelec v 18 h.
18. - 22. 8. – Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec
21. 8. – Petrovické zatáčky - tradiční závody (kola, koloběžky, inline brusle, odrážedla ….)
21. 8. – Za poklady Broumovsko – kostel Martínkovice – Moyzesovo kvarteto – od 18 hod.
26. - 29. 8. – Mezinárodní horolezecký festival v Teplicích nad Metují
27. 8. – Bachovská noc v Broumovském klášteře za svitu svíček – od 21 hod.
28. 8. – Svatba bez obřadu – divadlo na Kačeří v Lachově od 19,30 hod.
28. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Petra a Pavla Broumov v 18 hod. – Epoque Quartet
29. 8. – Police Symphony Orchestra – Sousedská – náměstí Police nad Met. od 19 hod.

8. Autobusová linka Police n.M. – Machov – Karlów
Dle sdělení Mgr. Prymše z odboru dopravy Královéhradeckého kraje se předpokládá zahájení
provozu nové autobusové linky z Police nad Metují přes Machov do polského Karlówa od 1. srpna.
Uvedená linka by měla být v provozu každý víkend až do 30. září. Autobusový řád bude zveřejněn
na autobusových zastávkách i na webu městyse Machov, jakmile bude k dispozici.

9. Sportovní hřiště za tělocvičnou opět v provozu
V průběhu července byla kladně vyřízena reklamace sportovního povrchu na sportovním hřišti
za tělocvičnou a od 1. srpna je možno hřiště používat k různým míčovým hrám. Zájemci si můžou
zapůjčit hřiště na volejbal, nohejbal, tenis či florbal.
Zapůjčení hřiště i potřebného vybavení (sloupky, síť) je možno domlouvat se správcem hřiště
panem Chalupníčkem v jeho bydlišti v tělocvičně či telefonicky na tel. č. 725 002 392. Ceník za
zapůjčení hřiště a provozní řád jsou zveřejněny na webu městyse v sekci Kultura a sport.
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