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1. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 6. 2016 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.072 obyvatel. V průběhu června se přihlásili 2 občané.

Společenská kronika
V měsíci červenci 2016 oslavil významné životní jubileum náš spoluobčan pan Josef Crhák
z Machova – dožil se 80 let. Oslavenci přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Dovolená praktického lékaře v letošním roce
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům termín čerpání další dovolené
v letošním roce, a to 15. 8. – 19. 8. - v nutných případech zastupuje MUDr. Zemanová v Hronově
v areálu firmy Wikov - telefon 702 187 889 (ve čtvrtek ordinace Hamra Náchod tel. 491 424 526).

Stolní kalendář Machova pro rok 2017
Upozorňujeme všechny občany, že na úřadu Městyse Machov je v prodeji omezené množství
stolního kalendáře na rok 2017, který vydal DSO Policko. Tématem tohoto kalendáře jsou kresby dětí
ze základních škol obcí Policka (tedy i z Machova), k nimž jsou vždy přiřazeny fotografie míst, které
děti nakreslily. Prodejní cena tohoto velice zdařilého počinu byla stanovena na 80,- Kč.

Dovolená v obecní knihovně
Pan Michal Plný oznamuje všem uživatelům machovské obecní knihovny, že tato bude uzavřena
po celý měsíc srpen z důvodu čerpání dovolené. Od září bude opět knihovna v provozu každý čtvrtek.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti při úmrtí pana Blahoslava Krtičky
z Machova a za účast na posledním rozloučení s ním.
Rodina Krtičkova

2. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 13. 7. se uskutečnila pracovní porada starosty a zastupitelů. Na programu jednání byly
následující záležitosti:
- informace o průběhu výstavby kanalizace v obci a připojování nemovitostí na kanalizaci,
- informace o zahájení provozu restaurace Obecní dům,
- návrh obecné závazné vyhlášky 1/2016 (noční klid),
- nabídka na spolupráci při pořádání Cecilského posezení s tancem a hudbou (Relax Band),
- plynofikace kuchyně restaurace Obecní dům a bytů v čp. 126,
- návrh na dokončení výstavby kanalizace v obci – stoky E3 a A3,
- záměr rekonstrukce hasičské zbrojnice v Nízké Srbské,
- podání žádosti o dotaci na činnost jednotky SDH,
- žádost ZŠ a MŠ Machov – výjimka z počtu žáků v ZŠ,
- návrh na rekonstrukci hřiště u tělocvičny – bezúdržbový povrch,
- žádost o příspěvek z rozpočtu obce – stacionář Cesta Náchod,
- informace o zařazení akce „Rekonstrukce ČOV Machov“ do programu MZe ČR,
- návrh rozpočtového opatření č. 3/2016,
- žádost o souhlas s oplocením pozemku p.č. 22 Nízká Srbská,
- majetkové záležitosti a další.

3. Kulturní a sportovní akce
Srpen: 5.8. – Noční prohlídky kláštera v Broumově
6.8. – Kvíčerovskej šmajd – Hospůdka U Pavla od 7 hod. – pěší, kola, koloběžky
6.8. – Za poklady Broumovska – Musica Braunensis, kostel Božanov v 18 hod.
8.8. – Nanovor v Teplicích nad Metují
12.-14.8. – Polická pouť
13.8. – Za poklady Broumovska – kostel Vižňov v 18 hod.
14.8. – Den otevřených dveří firmy Hauk Police n.M. – 10-16 hod. (P. Janů ….),
17.-21.8. – Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec
20.8. – In-line bruslení v Petrovických zatáčkách
25.-28.8. – Mezinárodní horolezecký festival v Teplicích nad Metují
30.8. – Když se v Polici setmí… - koncert Police Symphony Orchestra na polickém
náměstí od 21:00 hod.
Září: 9.9. – Barocco Sempre Giovane – koncert v kostele sv. Václava v Machově od 19 hod.

4. Stomatologická pohotovost v srpnu 2016
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci srpnu 2016 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
6. - 7. 8.
13. - 14. 8.
20 .- 21. 8.
27. - 28. 8.

5. Inzerce

MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
MUDr. Růžička, poliklinika Broumov
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
MUDr. Neoralová, Teplice n. M.

491 541 654
603 479 084
491 543 844
491 581 394

6. Tour de Torpedo 2016
Tak jako každý rok poslední sobotu v červnu (letos to vyšlo na 25. 6. 2016) se konal
v Nízké Srbské již 20. ročník cyklistického recesistického závodu Tour de Torpédo. Počasí si
sice s námi hrálo od vedra až po přeháňku, přesto se závodu zúčastnilo 184 závodníků. Závod
je specifický tím, že se jede na jízdních kolech vybaveným torpédem, umožňující brzdění
našlápnutím vzad. A proto zde bylo vidět nepřeberné množství těchto, povětšinou z různých
půd a kůlen, vyndaných modelů. Je třeba uvést, že zde byly i velmi krásné zachovalé a
udržované modely starých kol, moderní kola, ale i zajímavé domácí úpravy kol.
Pořadatelé preferují dobovou ústroj a tak i účastníci se snaží přizpůsobit svému stroji.
Přestože toto není podmínkou účasti, bylo zde vidět nepřeberné množství modelů a masek.
Ty také byly komisí vyhodnoceny a odměněny malou cenou. Podmínkou účasti je věk 18 let
a startovní kolo s torpédem. Všichni musí povinně na váhu decimálku i se soutěžním strojem.
A tak rozdíl mezi nejlehčí Monikou Ducháčovou s 59 kg a Karlem Vernerem se 167 kg je
opravdu markantní. Asi měl Karel moc těžké kolo. Také se hlídá věk účastníků a tak
nejstarším účastníkem se stal Antonín Vít s ročníkem narození 1935.
Poté přišel ve 14:15 hod. start jednotlivých kategorií. Trať byla dlouhá 5,7 km.
V polovině závodu byl podáván občerstvovací nápoj zdarma, který převážná většina
závodníků využila k doplnění tekutin. A protože se přeci jedná o závod, tak v kategorii žen
se na 1. místě umístila Thérová Gábina, v kategorii mužů nad 50 let Krejsar Jiří a v kategorii
mužů do 50 let Zomba Beran v nejrychlejším čase 12:39 min. Ovšem vítězem závodu byl
každý, kdo si tuto nádhernou akci užil.
Po ukončení závodu byl každému účastníkovi předán pamětní list, cena za účast a k 20.
výročí závodu i reflexní pásek. Poté následovala volná zábava, kdy zde hrála skupina Ledvin
Stones až do pozdních nočních hodin. Podával se, mimo jiné, pečený bůček na lorně,
grilovaná kýta a nesměl chybět tradiční nápoj „Poser se“ podávaný zdarma.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této specifické
akce, jak účastníkům, kteří vytvořili nádhernou atmosféru, divákům, kteří závodníky přišli
podpořit a v neposlední řadě sponzorům, kteří ať svou propagací či věcným darem, umožnili
udržet vysoký standart této místní akce.
Pro více informací navštivte stránky Nízkosrbských baronů na www.baroni.estranky.cz.
Nízkosrbský Baroni

7. Podrobné informace o průjezdu Náchodem v době rekonstrukce
průtahu od 18. 7. 2016
Z důvodu provádění rekonstrukce vozovky včetně inženýrských sítí a přilehlých chodníků na
silnici I/33, ulice Pražská, Běloveská a Polská v Náchodě dojde ke změnám v organizaci
dopravy. Stavba je rozdělena na dva úseky:
1. úsek – od okružní křižovatky (OK) „SLÁVIE“ po OK „ČEDOK“
2. úsek – za OK „ČEDOK“, resp. za křižovatkou s ulicí Husovo nám., po vjezd do
obchodního domu Penny Market v Bělovsi

Ve směru od Hradce Králové a Nového Města nad Metují bude veškerá doprava jednosměrně
vedena po silnici I/33 podél stavby směr Polsko.
Ve směru od hraničního přechodu na Hradec Králové či Nové Město nad Metují bude
doprava vedena od křižovatky u OD Albert Hypermarket zjednosměrněnou částí místní
komunikace (přes železniční přejezd u zastávky v Bělovsi) po křižovatku se silnicí II/303
(Kladská x Broumovská), dále po ulici Kladské až po OK „Itálie“.
Ve směru od Hronova bude doprava vedena po ulici Broumovské a Kladské až po OK
„Itálie“, dále po průtahu městem. POZOR ZMĚNA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ na křižovatce se
silnicí k Albertu – přednost v jízdě budou mít vozidla přijíždějící od Polska a od
supermarketu „ALBERT“.
Nákladní automobily nad 3,5 t pojedou z OK „ITÁLIE“ po silnici I/14 přes Dolní
Radechovou, Horní Radechovou, Červený Kostelec do Trutnova a dále do Jaroměře.
Osobní automobily a BUS pojedou od hraničního přechodu v Bělovsi po stejné trase ulicí
Kladskou. Osobní automobily navíc budou moci po dobu rekonstrukce vyjíždět z OK
„KAUFLAND“ přes železniční přejezd ulicí Kpt. Jaroše do ulice Kladské (obousměrný úsek).
Dále pojedou osobní automobily ulicí Volovnice (kde bude otočen směr jízdy) ulicí Parkány
po křižovatku s ulicí Riegrova. Následně dle výběru vlevo po hlavní silnici směr Mlýnská,
Němcové na OK „SLÁVIE“ či vpravo směr Tyršova, Komenského. POZOR ZMĚNA
PŘEDNOSTI V JÍZDĚ!
Linkové autobusy (směr Hradec Králové a Nové Město n. M.) pojedou z OK „ITÁLIE“ pod
železniční viadukt na OK „ČEDOK“ a vpravo do ulice Raisova, kde bude umístěna náhradní
autobusová zastávka „Náchod, okresní úřad“ u školní jídelny v místě odstavného parkovacího
stání pro autobusy. Dále po místních komunikacích v ulicích Raisova a Palachova
(jednosměrný provoz) do ulice Němcové na OK „Slávie“.
Linkové autobusy (ve směru od Hradce Králové a Nového Města nad Metují do centra
Náchoda) pojedou po ulici Pražské podél stavby a náhradní autobusová zastávka „Náchod,
okresní úřad“ bude přemístěna na zastávku „Náchod, Hamra“.
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