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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
začátek letošního roku probíhal na úřadu městyse jako obvykle ve znamení tvorby rozpočtu
příjmů a výdajů obce na letošní rok. Rozpočet by měl být vyrovnaný (příjmy=výdaje) a měl by být
schvalován na veřejném zasedání zastupitelstva v první polovině měsíce března. Jeho součástí jsou již
i částečné investiční výdaje na další plánované akce – stavbu veřejného parkoviště u Řeřišného,
doplnění veřejného osvětlení v obci a rekonstrukci čistírny odpadních vod v Nízké Srbské. Pokud jde
o financování, letos se poprvé projeví splátky úvěru České spořitelně a splátky půjčky SFŽP ČR na
dostavbu kanalizace. S napětím budeme očekávat, zda se podaří získat dotační prostředky na
plánované investice, bez nichž by nebylo možné s realizací zmíněných akcí začít. Návrh rozpočtu byl
v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce úřadu městyse.
Přestože počasí letošní zimy moc nepřeje zemním pracím, proběhly úpravy skládky výkopové
zeminy ze stavby kanalizace u kravína v Nízké Srbské. Bohužel si někteří naši spoluobčané
pletou tento prostor s veřejnou skládkou odpadu a neustále navážejí na upravovanou plochu
různé, zejména stavební odpady. Upozorňuji proto všechny, že na místě byla instalována
příslušná technika (fotopasti) a bude nyní možno takové počínání zdokumentovat a následně
řešit v souladu s platnou legislativou. Následovat budou úpravy terénu bývalého koupaliště a odvoz
výkopové zeminy ze skládky od Řeřišného. Zde v posledním únorovém týdnu proběhlo i drcení
starého asfaltu shromážděného při stavbě kanalizace – tuto činnost provedla drtička od firmy Svoboda
z Meziměstí. Na jaře by pak měly pokračovat finální práce na úpravách místních komunikací
zasažených budováním kanalizace v minulém roce.
Pokud jde o kulturu v obci, pomalu končí plesová sezona, která letos v Machově čítala čtyři
plesy. Ze tří doposud konaných měli největší úspěch sportovci, kteří prodali 190 vstupenek.
Zklamáním, pokud jde o účast, neskončily ani další dva plesy – na obecní ples přišlo 113 platících
návštěvníků a na ples lhotských hasičů stovka. Pořadatele tak mohlo těšit, že jejich úsilí a obětovaný
volný čas nebyly vynaloženy zbytečně.
V úterý 9. února se v Machovské Lhotě opět uskutečnil masopustní průvod. Sraz masek
i ostatních účastníků byl tradičně u křižovatky na Řeřišný. Počasí letos hrozilo deštěm, ale nakonec
sprchlo pouze těsně před začátkem akce a pak po celou dobu průvodu vydrželo bez deště. Průvod se
oproti minulému roku opět o něco rozrostl a měl dle odhadů téměř 700 účastníků ze širokého okolí.
Masek bylo napočítáno kolem stovky. „Laufr“ masopustního průvodu (Petr Zima) požádal nejprve
starostu městyse Machov o povolení projít celou Lhotou až za státní hranici do polského Nouzína.
Starosta udělil svolení výměnou za slib, že účastníci průvodu dobře pobaví všechny přihlížející
lhoťáky a nebudou cestou dělat moc velkou neplechu. Dále udělil výjimku ze zákazu podomního
prodeje, aby mohly být cestou prodávány jitrnice a koblihy a povolil i vybírání mýtného od
projíždějících automobilů. Průvod provázely salvy polické Ostrostřelecké gardy. V čele průvodu jel
koňský povoz pana Jirmana ze Lhoty s dechovou hudbou Broumovanka. Někteří ze lhotských občanů
pohostili účastníky masopustu u svých domků obloženými chleby, jednohubkami, masopustním
pečivem a různými druhy nápojů pro zahřátí. Průvod došel až do polského Nouzína, kde byla zahrána
a řadou účastníků i zazpívána česká hymna a skladba „Ta naše písnička česká“. Účastníci
zavzpomínali na historii, kdy toto území bylo součástí Čech. Vostatky pak pokračovaly v hostinci
„U Lidmanů“, který doslova praskal ve švech. Na sále hospody proběhl karnevalový rej s muzikou
pana Matysky z Hronova. Kolem osmé hodiny došlo i na tradiční zvyk pohřbívání basy. Masopustní
rej se protáhl do pozdních nočních hodin.
Součástí kultury v naší obci je i provozování místní knihovny. Od začátku letošního roku dochází
ke změně na postu knihovníka – městys uzavřel smlouvu s panem Michalem Plným, který bude
obstarávat půjčování knih a časopisů v tradiční době – každý čtvrtek od 16 hodin. Připravuje se
i stěhování knihovny do nových prostor, neboť vlhkost v suterénu Obecního domu knížkám moc
nesvědčí. Navrženým novým prostorem pro místní knihovnu je klubovna v objektu obecní tělocvičny.
Termín stěhování zatím nebyl stanoven, cílem je co nejbližší termín v letošním roce.
Závěrem bych chtěl s předstihem upozornit na chystané divadelní představení, které se uskuteční
v neděli 3. dubna od 16 hodin na sále Obecního domu v Machově.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 1. 2016 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 064 obyvatel. V průběhu ledna: se odhlásili 3 občané,
zemřeli
2 občané.

Společenská kronika
V měsíci lednu 2016 oslavil významné životní jubileum náš spoluobčan pan Václav Kubeček
z Nízké Srbské – dožil se 80 let. Oslavenci přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
života.
Dne 29. ledna se uskutečnil v obřadní síni Městysu Machov svatební obřad – do svazku
manželského zde vstoupili pan Jakub Čečo a slečna Adéla Červená. Novomanželům přejeme
hodně štěstí, zdraví a lásky na společné cestě životem.

Uzavření ordinace obvodního lékaře
Obvodní lékař MUDr. Maršík oznamuje svým pacientům, že v pondělí 14. března bude ordinace
v Machově uzavřena. V nutných případech bude zastupovat paní doktorka v ordinaci MUDr. Maršíka
v Hronově.

Schůze honebního společenstva Machov
Zveme všechny členy Honebního společenstva Machov na společné posezení se zvěřinovým
občerstvením a hudbou EMMA. Akce se koná v hostinci „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě v sobotu
19. března od 16°° hod.Partnerky (partnery) vezměte s sebou.
Za Honební společenstvo Machov a Myslivecké sdružení Machov - B.Plný a P.Zima

Poděkování
Jménem zarmoucené rodiny děkujeme všem přátelům a známým za projev soustrasti při úmrtí
paní Marie Begové z Machova a za účast při posledním rozloučení s ní.
Rodiny Begova a Dvořákova
Děkujeme všem přátelům, známým a upřímným kamarádům za projevy soustrasti a rozloučení
na poslední cestě našeho milovaného syna a bratra Matěje Hejnyše.
Darina a Milan Hejnyšovi, Darina a Petr Dvořákovi

3. Stomatologická pohotovost v březnu
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci březnu 2016 – vždy v době
od 9,00.do 11,00 hod.:
5. - 6.3.
MUDr. Neoralová, Teplice n.M.
491 581 394
12. - 13.3.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844
19. - 20.3.
MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
491 541 654
26. 3.
MUDr. Kubec , ZS Police n.M.
491 543 398
27. 3.
MUDr. Kopecký, 17.listopadu 387, Police n.M. 602 304 594
28. 3.
MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 084

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 25. 1. 2016 se uskutečnilo první letošní zasedání Zastupitelstva městyse Machov. Na
programu byly zejména následující záležitosti:

-

projednání žádosti FO Jiskra Machov o součinnost městyse při realizaci žádosti o získání
dotace z programu MŠMT ČR na opravu kabin na fotbalovém hřišti,
- schválení smlouvy o dílo s L. Polejem, Hronov na vyhotovení projektové dokumentace ke
stavbě veřejného parkoviště v Machovské Lhotě,
- schválení žádostí o změnu splátkových kalendářů u půjčky SFŽP ČR a úvěru od České
spořitelny a.s.,
- návrh nového dopravního značení na místní komunikaci „V Kopečkách“,
- majetkové záležitosti (směny a prodeje pozemků, pronájmy, zřízení služebností…),
- vyhodnocení obecního plesu,
- informace o vývoji daňových příjmů městyse,
- informace z jednání ve věci průzkumu těžby uranu a metenu v polském příhraničí,
- informace k projektu Královéhradeckého kraje – rekonstrukce silnice v Machově,
- informace z výročních členských schůzí jednotlivých spolků v Machově a další.
Dne 15. 2. 2016 se uskutečnila pracovní porada starosty se Zastupitelstvem městyse Machov.
Na programu bylo mimo jiné projednání těchto bodů:
- návrh rozpočtu sociálního fondu městyse na rok 2016,
- návrh Rozpočtového výhledu městyse na r. 2016 – 2019,
- návrh Rozpočtu městyse Machov na rok 2016,
- návrh Zásad pro tvorbu Rezervního fondu městyse na obnovu vodohospodářské infrastruktury,
- informace o procesu schvalování „Závěrečného vyhodnocení akce“ na výstavbu kanalizace,
- informace k nabídkovému řízení pronájmu – restaurace a sál Obecního domu,
- majetkové záležitosti (pozemky) a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Únor: 27.2. – Ples SDH Nízká Srbská, sál OD Machov od 20 hod., kapela P+P Broumov
Březen: 1.3. – Ma Ma – španělský film, kino Police n. M. od 19 hod.
5.3. – Hlavňovský ples na chatě Hvězda, hraje Ledvin Stones
5.3. – Babský bál – Žďár nad Metují, sál Žďárské hospůdky
12.3. – Neposlušná kůzlátka – loutkové divadlo, sál „U Lidmanů“ od 15,30 hod.
12.3. – Svět podle Kloboučka - divadlo na sále „U Lidmanů“ od 17,30 hod.
12.3. – Šibřinky, poř. Nízkosrbský baroni, Obecní dům, 20 hod., kapela Pro Radost
12.3. – Žena vlčí mák – div. představení s H. Maciuchovou, divadlo Hronov 19 hod.
12.3. – Obecní bál v Suchém Dole – sál místní hospody, hraje Relax Band
18.3. – Irský večer ve Walzel Centrum v Meziměstí od 19 hod. (irská kapela …)
19.3. – Noc na Karlštejně – DS Vysoké Mýto, divadlo Police n. Met.
20.3. – Koncert folkové skupiny Chvíle, kostel CČSH v Machově, od 14 hod.
20.3. – setkání s tancem – hraje Broumovanka, sál Střelnice Broumov od 14 hod.
23.3. – Dívčí válka – divadlo F.R. Čecha, Hronov v 19 hod.
26.3. – Motoristický ples, sál Pellyho domů v Polici n. Met.

6. Tvorba nového Lesního hospodářského plánu městyse
Městys Machov v současné době lesnicky hospodaří na cca 148 ha lesních pozemků, které tvoří
lesní hospodářský celek (LHC) Obecní lesy Machov. Podle zákona o lesích mají vlastníci více než
50 ha lesů povinnost hospodařit podle lesního hospodářského plánu (LHP). LHP se zpracovává
na období 10 let a obsahuje popisné a taxační údaje o každé porostní skupině lesa (její výměra, stáří,
dřevinná skladba, bonita, zásoba dřeva, doporučené pěstební nebo těžební zásahy a další). Závaznými
ukazateli LHP jsou maximální celková výše těžeb dřeva, minimální podíl melioračních a zpevňujících
dřevin a pro obecní lesy také minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku.

V machovských obecních lesích se momentálně hospodaří podle LHP platného na období
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2016. Na konci letošního roku tedy platnost tohoto LHP končí. Vzhledem
k tomu, že zpracování LHP trvá minimálně 1 rok, byly již zahájeny práce na tvorbě nového. Městys
oslovil specializovanou regionální firmu Lesprojekt Hradec Králové, s.r.o., která zpracovávala již
předešlé plány a má tedy příslušné podklady a zná místní „terén“. Nový LHP by měl být schválen
Krajským úřadem KHK na počátku příštího roku a městys bude podle něho hospodařit ve svých
lesích do konce roku 2026. Odhadovaná cena pořízení nového LHP se pohybuje kolem 70 tis. Kč.
Po zpracování tohoto plánu a jeho schválení bude možné požádat o státní dotaci na jeho pořízení
ve výši 75% pořizovacích nákladů.
Ing. Jiří Krtička, předseda DSO Lesy Policka

7. Šibřinky
Spolek Nízkosrbských Baronů s restaurací Obecní dům
pořádá v sobotu
12. března 2016 od 20 hodin
na sále Obecního domu v Machově

ŠIBŘINKY
aneb
maškarní merendu
k reji masek hraje ProRadost Náchod
Vstupné 70,- Kč, masky 40,- Kč + malé občerstvení zdarma
Kdo neviděl – neuvěří, kdo viděl – ví, do čeho jde

8. Včelaři slavili
Machovští včelaři si na výroční schůzi připomněli 110 let od založení místního včelařského
spolku. Oslava se vydařila i díky nečekané návštěvě. Naši pozvánku přijala totiž nová předsedkyně
republikového výboru ČSV Mgr. Machová. Dalšími hosty byli předseda okresní organizace přítel Ing.
Valtera, zdravotní referent okresní organizace přítel Valášek a starosta městyse Machov Ing. Krtička.
Po výroční schůzi, která se díky diskusním příspěvkům docela protáhla, následovala zajímavá
přednáška přítele Víta. Tématem přednášky byly samozřejmě včely – problematika jejich chovu a
zlepšování zdravotního stavu.
V průběhu diskuse byla několikrát zmíněna aféra s nálezem stop antibiotik v prodávaném medu.
Případ není zatím zcela vyjasněn, ale my můžeme ujistit naše sousedy a odběratele, že med od včelařů
z Machova je v pořádku.
Okresní výbor včelařů poskytl na schůzi informační a propagační tabule s tématikou „Včely a
jejich život“. Zmíněné tabule jsme následně po dohodě s ředitelkou ZŠ umístili v prostorách zdejší
základní školy.
Něco z historie machovských včelařů
Historie začíná 20. listopadu 1905, kdy se v hostinci Romana Beneše v Bělém sešlo několik sousedů –
včelařů. Byli to Josef Křivda – rolník ze Lhoty, František Kubeček – obchodník, Antonín Švejdar – krejčí
z Nízké Srbské a František Just – obuvník z Bělého. Bylo rozhodnuto založit včelařský spolek a předsedou
přípravného výboru byl ustanoven František Just. Tak byl položen základ vznikajícího spolku. První valná
hromada spolku se uskutečnila 1. března 1906 a prvním řádným předsedou byl 6. května zvolen Čeněk Vlček –
rolník z Bělého. Od roku 1907 činnost zdárně se rozvíjejícího spolku opadla a až po dalších 5 letech byla konána
další řádná schůze (8.12.1912) v hostinci Josefa Hofmana v Machově a následně valná hromada 12. prosince
tamtéž. Zde byl zvolen předsedou Josef Křivda – rolník ze Lhoty, který byl v této funkci nepřetržitě až do roku
1935.
Naše kronika, z niž jsme čerpali uvedené údaje, tímto datem samozřejmě nekončí.
Příspěvek pro Machovský zpravodaj zpracoval Jaroslav Novák – předseda MO ČSV Machov

9. Divadelní představení „Habaďůra“ – 3. 4. 2016
Městys Machov
uvádí komedii autora Michaela Cloonyho
v podání divadelního souboru J. K. Tyl Meziměstí

Habaďůra
Režie: Irena Kozáková
Eric Swan žije v domě se svojí manželkou a jedním podnájemníkem. Bohužel je bez práce a tak
se snaží přilepšit si, kde se jen dá. Jednou zjistí, že štědrý sociální systém má trhliny. Úředníkům
totiž stačí jen hlásit, že v domě žije i spousta dalších nájemníků, kteří jsou velmi nemocní, bez práce
a někteří dokonce právě umřeli. To se poté příspěvky na nájem, léky, jídlo či pohřebné jen sypou.
Ovšem tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až přijde kontrola ze sociálky a chce všechny ty
nemocné nájemníky vidět. Ale Eric je doma sám, jen se svým jedním podnájemníkem. To pak musí
na úředníky sehrát pořádnou HABAĎŮRU...

Představení se uskuteční

v neděli 3. dubna 2016 v 16,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč

10. Inzerce
Prodám:
kuchyňský robot PHILIPS HR 2898 – nepoužitý
- vozíky žebřiňáčky (výroba koláře) - větší s bubnovou brzdou
- závěsný vozík za auto s plachtou (zamykatelný, náhradní kolo)
- kovadlinu (š 15 cm, d. 80 cm, v. 35 cm, váha asi 250 kg).
Bližší informace na telefonních číslech: 605 020 614, 732 763 931

Koupím starý nábytek a veškerou půdní veteš.
Dobře zaplatím.
Likvidace, vyklizení nemovitostí. Tel.: 777 200 126

11. Divadelní představení v Machovské Lhotě dne 12. 3.
Srdečně vás zveme na následující divadelní představení:
Neposlušná kůzlátka
Loutkové divadlo od lidového loutkaře Jirky Polehni
Pohádka pro děti o tom, jak se z neposlušných kůzlátek stanou poslušná kůzlátka. Pochopitelně
nemůže chybět ani vlk, který je nakonec zahnán tatínkem kůzlátek.
Představení je hráno v marionetovém divadélku jednoduchými řezbovanými loutkami.
Délka představení cca 40 min.
Začátek představení v 15,30 hod.
Černí Šviháci z Kostelce nad Orlicí uvádějí divadelní představení pro dospělé

Svět podle Kloboučka
Vzpomínka na režiséra Josefa Tejkla
Hra se dotýká problémů lidí na okraji společnosti, citlivě analyzuje stav našeho myšlení a schopnost
vyrovnat se s pohledem na „špínu“ naší doby. Nechybí nadhled a sarkastický humor, komentující
patetické snahy dnešního politického světa.
Délka představení cca 70 min.
Začátek představení v 17,30 hod.
Obě představení se uskuteční na sále penzionu a restaurace „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě
v sobotu 12. března 2016. Vstupné dobrovolné.

12. Poděkování Diakonie Broumov
Vážení přátelé,
rádi bychom Vám poděkovali za sbírku použitého ošacení v Machově. Oceňujeme vaši práci při
organizování sbírky, které se nezištně věnujete i přes své vytížení a pracovní povinnosti. Bez vás
bychom nemohli vykonávat naše poslání.
Vyjádřete prosím naši vděčnost a poděkování všem občanům za jejich štědrost a ochotu pomáhat
potřebným. Jejich darované věci jsou výraznou pomocí všem, kteří to opravdu potřebují, lidem
v nouzi či sociální tísni. Vážíme si všech, kteří podporují naše poslání a věříme, že i nadále budete
moci pořádat sbírky použitého ošacení a dalších věcí. Tato forma totiž pomáhá nejvíce.
Díky Vám můžeme realizovat v praxi naše motto „Nepotřebné věci potřebným“.
Se srdečným pozdravem

PhDr. Vítězslav Králík, předseda a gen. ředitel Diakonie Broumov
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