Leden 2017

Počasí: Nový rok 2017 začal mimořádně silným sněžením – 4. ledna napadlo během dne 30
až 40 cm nového sněhu. I v dalších dnech pokračovalo mírné sněžení a teploty klesaly
hluboko pod bod mrazu – nejnižší teplota byla v sobotu 7. ledna ráno, a to v rozmezí -20°C až
-25°C. V dalších dnech se teploty držely celodenně pod bodem mrazu, většinou do -10°C,
noční do -16°C. O víkendu v polovině měsíce přišla krátká dvoudenní obleva s teplotami
těsně nad bodem mrazu, každý den připadlo několik centimetrů nového sněhu. Další dva
týdny opět celodenní mrazy, noční teploty klesaly pod -10°C (ráno 19. 1. -18°C), polojasno či
zcela jasno, beze srážek.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. lednu 2017 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.077 obyvatel.
V průběhu ledna: - se narodil Tomáš Chvojka, Bělý 34
- se narodila Klára Hubková, Nízká Srbská 106
- zemřel Václav Kubeček (1936), Nízká Srbská čp. 44
11.1. Ptačí chřipka
V prvním lednovém týdnu byl zaznamenán výskyt nebezpečné nákazy drůbeže - tzv.
ptačí chřipky (aviární infuenza H5N8) v lokalitě Kudowa Zdrój v sousedním Polsku. Ve
druhém lednovém týdnu pak byl virus této nákazy zaznamenán i u uhynulé kachny v katastru
Náchoda. Státní veterinární správa pro Královéhradecký kraj vydala mimořádná veterinární
opatření, ve kterých stanovila povinnosti pro chovatele drůbeže i pro orgány samosprávy
jednak v tříkilometrovém ochranném pásmu a dále v desetikilometrovém pásmu dozoru, které
zasáhlo i všechny katastry Městyse Machov. V polské Chudobě musela být utracena veškerá
drůbež, v Machově a dalších obcích v pásmu dozoru byly sepsány veškeré komerční chovy
drůbeže a drobní chovatelé mimo jiné museli zamezit pohybu své drůbeže na volném
prostranství, aby nedošlo k nákaze od divokého ptactva.

13.1. 9. Machovský ples
Plesovou sezonu 2017 zahájil tradičně Machovský obecní ples. Tentokrát se konal
v pátek 13. ledna a byl to již devátý ples pořádaný zastupitelstvem městyse. Účast byla oproti
minulým rokům opět nižší, přišlo 105 platících, nicméně ples se opravdu vydařil a všichni
přítomní se dobře bavili. Také tombola byla na úrovni – obsahovala 200 většinou velice
hodnotných cen. Tak jako vloni se o zábavu staraly dvě osvědčené kapely - taneční orchestr
Relax Band z Hronova pod vedením Jana Drejsla a skupina BTK z Bezděkova pod vedením
Martina Jirmanna. Na parketu byl dostatek místa, což kladně kvitovali všichni, kteří si přišli
zatančit. Místní restaurace nabízela 5 druhů velice chutných jídel. Hezké předtančení v rytmu
latinskoamerických tanců obstarali tanečníci z tanečního klubu HOP Dobruška. Podle
propočtů příjmů a výdajů nakonec ples vyšel stejně jako v minulém roce finančně na nulu.

16.1. Tříkrálová sbírka 2017
Letošní tříkrálová sbírka byla zahájena ve čtvrtek 5. 1. ve Lhotě. Třemi králi byli
Barbora Šrůtková, Vendula Šrůtková a Anežka Rückerová. Doprovod skupinky zajišťovala
paní Kujínková. V pátek 6. 1. sbírka pokračovalia na Kopci u hřbitova a v přilehlých ulicích
směrem k náměstí. Třemi králi byli Vítek Rücker, Edita Straubeová a Hedvika Straubeová.
Skupinku doprovázela paní Kujínková. Na náměstí chodila skupinka pod vedením Martina
Kujínka. Třemi králi byli: Tereza Kujínková, Tomáš Kujínek a Martin Kujínek. Došli až k
Andresovým. Odtud pokračovali v sobotu směrem k Nízké Srbské. V Nízké Srbské bylo
možno potkat skupinku pod vedením pana Vladimíra Scholze. Třemi králi byli: Barbora
Scholzová, Ondřej Scholz a Jan Nawrat. Bělý procházela skupinka pod vedením paní Jany
Jirmanové. Třemi králi byli: Karina Nováková, Jakub Hrůša a Sofie Golová.
Za městys Machov se vybralo 28 827,-Kč, což je o více než 5 tis. Kč více než vloni.
Všem dárcům patří velké poděkování.

21.1. Myslivecký ples

V sobotu 21. ledna uspořádalo Myslivecké sdružení BOR Machov svůj ples po dlouhých
19 letech !!! O ples byl veliký zájem, na sále Obecního domu se sešlo 220 platících. Myslivci
si dali práci s výzdobou sálu (na stěnách trofeje, kolem stěn a na jevišti výzdoba ze stromů a
větví, na stolech nakrájené klobásy…..). Od provozovatelů restaurace si pronajali veškeré
prostory včetně kuchyně a během plesu se podávala jídla ze zvěřiny připravená rodinou pana
Vladislava Kaválka (jídla vařili v předstihu v restauraci v Bezděkově). Byla připravena
tombola obsahující 200 cen (velká část zvěřiny a masových zvěřinových balíčků) a kromě
toho i 10 hlavních cen ze zastřelené zvěře, která byla vystavena během celého plesu na
předzahrádce restaurace. Do prodeje bylo dáno 3700 losů po 10,- Kč. Ples byl zahájen nejprve

dětskými trubači na lesní rohy a po několika prvních tancích následovala další kulturní
vložka, kdy pan učitel Fiala ze ZUŠ Police n. M. seznámil přítomné s historií a druhy lesních
rohů a trubači na lesní rohy ze sdružení Eustach z Broumova zahráli několik historických
loveckých fanfár. K tanci hrála velice hezky skupina Reflex se dvěma zpěvačkami a tančilo se
do půl třetí v noci.
28. 1. Úspěchy mladých machovských lyžařů (Náchodský deník 28.1.2017)

Únor 2017

Počasí: S nástupem února povolily mrazy a napadlo dalších několik centimetrů nového sněhu.
Denní teploty se v prvním únorovém týdnu pohybovaly kolem nuly a noční těsně pod nulou.
Další oteplení mělo za následek tání sněhu, občas pršelo či mrholilo, časté mlhy. Od 8. února
návrat mrazivých dnů s nočními teplotami kolem -10°C a denními těsně pod bodem mrazu,
polojasno či skoro jasno. V dalším týdnu velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí – ve dne
růst teplot až k 8°C, v noci pokles pod -8°C, většinou polojasno. Po polovině měsíce mírné
oteplování s mrznoucím deštěm či sněžením. Denní i noční teploty postupně těsně nad 0°C.
Po 20. únoru přechod teplé fronty – teploty kolem 8°C, trvalý déšť. 22. února se objevili
v Machově první špačci. Postupně oteplení až nad 10°C a většinou polojasno.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. únoru 2017 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1. obyvatel.

4. 2. Výročí 25 let od založení hasičského okrsku BOR
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okrsek BOR uspořádal v sobotu 4. února
na sále hospody „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě slavnostní výroční valnou hromadu
u příležitosti 25. výročí založení hasičského okrsku BOR. V okrsku jsou sdruženi dobrovolní
hasiči z Machovské Lhoty, Nízké Srbské, Bělého, Radešova a Bezděkova nad Metují. Kromě
zástupců členských SDH se schůze zúčastnil zástupce Okresního sdružení HČMS, starosta
Městyse Machov a starosta obce Bezděkov n.M. (za Polici n.M. se zástupce nedostavil).
Schůzi zahájil předseda okrsku a zakládající člen pan Jan Ducháč z Machova, přičemž po
přivítání hostů ve svém příspěvku v kostce shrnul celou historii okrsku. Následovaly zprávy o
činnosti jednotlivých členských SDH a vystoupení hostů. Součástí schůze bylo předávání
ocenění členům SDH a pamětních listů. Po skončení oficiální části schůze byly promítány
fotografie z historie jednotlivých SDH a na závěr byl účastníkům podán slavnostní oběd.

4. 2. Ples sportovců
V sobotu 4. února uspořádal Fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov na sále Obecního
domu svůj tradiční Sportovní ples. V letošním roce si na hudbu broumovské kapely Ledvin
Stones přišlo zatančit 147 hlavně mladých tanečníků. V tombole bylo 220 cen, hlavní cenou
byl stejně jako v minulém roce plavecký bazén od firmy Bazény Machov, kterou vlastní
předseda fotbalového oddílu Ondra Purtig. Ples se obešel bez problémů, i když převážnou část
návštěvníků tvořila mládež.
5. 2. Významné životní jubileum – 90. narozeniny – oslavila dne 5. února občanka Machovské
Lhoty paní Anna Smržová (čp. 47). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing. Jiří Krtička
a člen zastupitelstva Oldřich Rücker.

10. 2. Kolaudace kanalizace
Na pátek 10. února stanovil Odbor životního prostředí MěÚ Náchod (jakožto vodoprávní
orgán) závěrečnou kontrolní prohlídku (kolaudaci) dokončené splaškové kanalizace
v Machově. Konkrétně byly předmětem kolaudace zbývající stoky splaškové kanalizace, které
byly dokončeny na podzim minulého roku – stoky E 10 a E10-1, které byly vybudovány od
Andresů směrem ke Kukuldě a dále směrem k nové zástavbě na „Záduší“, dále rekonstrukce
stoky E 3 od Andresů po zadní cestě směrem k náměstí a nakonec i rekonstrukce stoky A 3
v Nízké Srbské od Rotterových podél hlavní silnice směrem k Martincovým a dále vpravo ke
Kinclovým. Ke kolaudaci byly dodány veškeré písemné podklady a vyjádření majitelů
dotčených pozemků a v rámci prohlídky byly fyzicky zkontrolovány téměř všechny
kanalizační šachty. Žádné závady nebyly zjištěny a kolaudační souhlas tedy byl vydán. Tím
bylo v podstatě dokončeno budování splaškové kanalizace v Machově.

18. 2. Ples SDH Machovská Lhota

V sobotu dne 18. února uspořádal Sbor dobrovolných hasičů z Machovské Lhoty
„Hasičský bál“. K tanci zahrála již poněkolikáté bezděkovská skupina BTK. Bál byl letos dobře
navštíven - zúčastnilo se ho 144 platících. V tombole bylo 200 cen – každý los za 50,- Kč byl
výherní.

19. 2. Dětský karneval

V neděli 19. února uspořádali lhotští hasiči ve spolupráci se ZŠ Machov a za podpory
Městyse Machov již pošesté tradiční dětský karneval. Sál Obecního domu byl zcela zaplněn,
sešlo se 92 masek, spousta dětí bez masek a 120 dospělých. O hudbu se i na této akci postarala
skupina BTK pod vedením Martina Jirmanna s machovskou zpěvačkou Gábinou Thérovou.
Celé odpoledne moderovala a soutěže pro děti organizovala Mgr. Radka Kubečková. Rovněž
pro děti byla připravena tombola s mnoha cenami.

24. 2. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 24. února občanka Nízké
Srbské paní Jarmila Kišová (čp. 106). Z důvodu nemoci jubilantky jí byl domů doručen
dárkový balíček s gratulací.
25. 2. Ples SDH Nízká Srbská
Posledním plesem letošní jarní plesové sezony v Machově byl ples pořádaný Sborem
dobrovolných hasičů Nízká Srbská. O ples byl stejně jako v předchozích letech veliký zájem –
tentokrát ho navštívilo 244 platících. K tanci i poslechu hrála hudba P+P z Broumova a
v tombole se sešlo rekordních 320 většinou hodnotných cen. Lidé se dobře bavili při hudbě do
půl třetí ráno a poslední návštěvníci odcházeli z plesu až před pátou ranní.

28. 2. – Masopustní průvod po Machovské Lhotě
V úterý 28. února se v Machovské Lhotě již tradičně uskutečnil „Mezinárodní vostatkovej
průvod“. Sraz masek i ostatních účastníků byl u křižovatky na Řeřišný. Počasí bylo oproti
předchozímu roku lepší – sice bylo zataženo, ale nepršelo a teplota byla kolem 10°C. Masek
bylo napočítáno kolem sedmdesáti. „Laufr“ masopustního průvodu (Petr Zima) požádal nejprve
starostu městyse Machov o povolení projít celou Lhotou až k polskému Nouzínu. Starosta udělil
svolení výměnou za slib, že účastníci průvodu dobře pobaví všechny přihlížející a zejména ty
lhoťáky, kteří pro účastníky průvodu přichystali různé druhy občerstvení a nápojů. Dále požádal
všechny, aby cestou nedělali moc velkou neplechu a hlavně za státní hranicí v Polsku, aby se
chovali slušně a nezavdali důvod k nějakým problémům. Celé zahájení průvodu nahrávala
reportérka Českého rozhlasu, která následně pořizovala rozhovory s některými účastníky. Lidí
se nakonec sešlo dle odhadu kolem tří stovek. Průvod provázely salvy polické Ostrostřelecké
gardy. V čele průvodu jel povoz pana Jirmana ze Lhoty s dechovou hudbou Broumovanka,
tentokrát výjimečně tažený traktorem (nový kůň by to ještě nezvládl). Další koňský povoz
zajišťoval prodej klobás, jitrnic a koblih. Průvod došel až do polského Nouzína, kde byla
zahrána a řadou účastníků zazpívána česká hymna. Vostatky pak pokračovaly v hostinci
„U Lidmanů“. Na sále hospody proběhl karnevalový rej s muzikou EMMA pana Emila
Maryšky z Machova. Na samotný závěr masopustu došlo i na tradiční zvyk pohřbívání basy.

Březen 2017

Počasí: První březnový týden polojasný až oblačný, teploty poměrně vysoké – v sobotu
4. března dokonce padaly teplotní rekordy – teplota až 17°C. Počátek druhého týdne přinesl
přeháňky a ochlazení – denní teploty pod 10°C, noční kolem 0. Další týden až polojasno či
jasno, teploty stále nízké (občas ranní mrazíky). Třetí březnový týden byl o něco teplejší, ale
v pátek 17. 3. přišlo ochlazení a napadl sníh. Sněžení se však postupně změnilo na déšť a sníh
roztál. V dalším týdnu se střídalo polojasno s dešťovými přeháňkami, denní teploty kolem
12°C, noční do 5°C. Po 26. březnu nástup slunečného a teplého počasí s denními teplotami
15°C – 20°C, noční teploty však klesaly k nule a občas se objevily ranní mrazíky. Dne 28. 3.
padaly v celé ČR teplotní rekordy, teplota se dostávala přes 20°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. březnu 2017 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.082 obyvatel.
V průběhu března: - zemřel Ing. Tomáš Jirásek (1944), Nízká Srbská 47

4. 3. Tancovačka u Lidmanů
V sobotu 4. března od 19 hodin pořádal místní spolek „Motobanda“ (pod vedením
Luboše Bitnara z Machova) tancovačku na sále restaurace „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě.
K poslechu i tanci zahrála kapela Domamazec pod vedením Jirky Zochera. Sešlo se přes 50
účastníků (i z Polska), většina z nich se postupně osmělila i k tanci. Hudební produkce končila
kolem půl druhé v noci. Výtěžek z akce spolek použil k podpoře zdravotně postižených dětí
v okolí.
10. 3. Získání dotace 1,038 mil. Kč na rekonstrukci ČOV
V prvním březnovém týdnu Ministerstvo zemědělství ČR rozhodlo o poskytnutí dotace
městysu Machov na akci „Doplnění technologie – ČOV Machov“, a to ve výši 1,038 mil. Kč.
Uvedená dotace by měla pokrýt zhruba 50% uznatelných nákladů na výstavbu zařízení na
předčištění odpadních vod na jejich nátoku do ČOV (odlučovač štěrku, dvoje česla, odlučovač
písku, dopravník vyseparovaných nečistot a rekonstrukce čerpadel). Veškerá administrativní
příprava této akce již proběhla v předchozích měsících – městys získal platné územní
rozhodnutí i stavební povolení, ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel díla – firma
VODA CZ s.r.o. Hradec Králové. Výstavba by měla začít v průběhu dubna a rekonstrukce by
měla být dokončena do června 2017.

10. 3. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavil dne 10. března občan Machova
pan Josef Kaválek (čp. 147). Za městys byli oslavenci popřát starosta Ing. Jiří Krtička a člen
zastupitelstva Oldřich Rücker.

11. 3. Na maškarní merendu Šibřinky, kterou pořádal spolek Nízkosrbských baronů, se letos
dostavilo 70 masek a dalších 10 nemaskovaných účastníků, účastníkům zahrála hudba Juno
z Náchoda.
18. 3. uspořádal SDH Machovská Lhota cestopisnou přednášku „Na kole Novým Zélandem“,
která se uskutečnila na sále restaurace „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě. Původně se
přednáška měla týkat i Austrálie, ale jen povídání o Novém Zélandu zabralo více než tři
hodiny a tak se pořadatelé dohodli s p. Rückerem, že se další část uskuteční na podzim. Akce
se setkala s velkým zájmem, povídání s promítáním fotografií si přišlo poslechnout více než
70 zájemců.

24. 3. Lukáš Doležal mistrem ČR, Jan John vítězem Českého poháru

26. 3. Divadelní představení „Když ty, tak já taky“
Městys Machov uspořádal na sále obecního domu další divadelní představení. Zdařilou
komedii Marca Camolettiho „Když ty, tak já taky“ sehráli ochotníci z divadelního souboru
Divadlo Broumov pod režisérským vedením pana Petra Hlavatého.
Komedie ,,Když ty, tak já taky´´ je plná lásky i nevěry, milenek a milenců, drzé italské služky i osob
zatažených do děje, které už vůbec ničemu z toho nerozumí. Příběh začíná večer v bytě dobře
situovaných manželů a protože jejich dlouhý vztah začíná zavánět nudou, tak se rozhodnou okořenit si

vztah nevěrou. Příběh se začíná zvrhávat, když nevěra skáče z jednoho protagonisty na druhého, z
milenky na milence. Co je lež a co je pravda? Kdo je ve skutečnosti podváděn a kdo je podvádějící? Co
dokáže sebeláska? Proč nás při důležitých hovorech stále vyrušuje italská služebná? Proč se
manželova italština stále zlepšuje? A co na to vyjevení rodinní přátelé? Začíná souboj pohlaví ve
velkém francouzském stylu, kde hrozí krveprolití, rozvody a řádí mužská a ženská ješitnost. Jsme v
Paříži a tento příběh napsal slavný autor a mistr francouzské konverzační komedie Marc Camoletti,
který z banálních situací spřádá hry, které šumí jako šampaňské. Hra ,,Když ty, tak já taky´´ se stává
zábavným bludištěm jak pro diváka, tak pro samotné postavy. Z bludiště si každý svým stylem a
vtipem najde nakonec svou cestu ven. I nevěra může být v podání Marca Camolettiho legrace.

Premiérové vystoupení broumovských ochotníků v Machově mělo úspěch, na závěr
bylo odměněno dlouhým potleskem. Byla jen škoda, že tentokrát přišlo pouze 74 diváků –
návštěva byla jistě ovlivněna příchodem krásného jarního počasí a spousta pravidelných
návštěvníků divadla dala zřejmě přednost zahrádkám či procházkám do přírody.

31. 3. Zahájení rekonstrukce ČOV
V pátek 31. března proběhlo oficiální zahájení rekonstrukce čistírny odpadních vod
v Machově – Nízké Srbské. V tento den se uskutečnilo „předání staveniště“ za účasti zástupců
dodavatelské firmy VODA CZ, administrátora projektu ERV Jaroměř a zástupců městyse
Machov (včetně technického dozoru investora). Realizace stavby by měla být zahájena
v průběhu dubna po uzavření smlouvy se subdodavatelem stavebních prací (firma Stavir
Mladé Buky u Trutnova).

31. 3. Jarní zahrádkářská výstava, kterou zorganizovala místní organizace Českého svazu
zahrádkářů v Machově, se setkala s velkým zájmem občanů. Po celé tři dny se na ní střídali
místní i přespolní, kteří se buď jenom přišli podívat na výrobky šikovných spoluobčanů, nebo
si některé vystavené exponáty přímo zakoupili či zamluvili u vystavovatelů.

Duben 2017

Počasí: Hned první dubnový víkend začal rekordními teplotami přes 20°C a krásným
slunečným počasím. Z neděle 2. 4. na pondělí však přišla první letošní bouřka, která měla tak
velikou sílu, že se při dunění hromu klepala skla v oknech. Následovalo postupné ochlazování
doprovázené deštěm a koncem prvního dubnového týdne se denní teploty pohybovaly pod
hranicí 10°C. Po dvoudenním oteplení (slunečno, kolem 18°C) přišlo začátkem druhého týdne
další ochlazení provázené bouřkou – poté ranní mrazíky, smíšené či dešťové přeháňky, denní
teploty kolem 8°C. V neděli 16. 4. přišla nejprve nadílka krup a poté další silné ochlazení,
které přineslo sněhovou pokrývku a celodenní teploty pod nulou. Dalších deset dnů bylo ve
znamení dešťových přeháněk, výjimečně polojasno, denní teploty do 10°C. Další sněhová
pokrývka se objevila 28. dubna – ráno bylo 5 až 10 cm sněhu. Sníh však rychle roztál a
poslední dva dubnové dny bylo polojasné, ale chladné počasí.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. dubnu 2017 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.081 obyvatel.

2. 4. zasahovali místní hasiči i profesionálové z Velkého Poříčí u požáru sloupu
elektrického vedení i suché trávy v jeho okolí v lokalitě „V úvozu“ (cesta k Machovským
Končinám). Zkrat na izolátorech sloupu měl nejprve za následek zahoření sloupu, od něhož
se oheň postupně rozšířil i na okolní prostranství, kde hořela suchá tráva. Pohotovostní služba
ČEZu po uhašení požáru naštěstí dokázala sloup opravit, takže výpadek elektřiny v Machově
byl pouze asi tři hodiny.
3. 4. Veřejná schůze k rekonstrukci krajských komunikací po obci
V pondělí večer se na sále Obecního domu v Machově uskutečnila veřejná informační
schůzka v souvislosti se zahájením rekonstrukce krajských silnic III/30315 a III/30317.
V tomto roce se jedná o silnice od hotelu na Mýtě směrem na Vysokou Srbskou až do Nízké
Srbské, v Machově od Vovsových (čp. 9) po Kujínkovy (čp. 68) a ve Lhotě od bývalého
mlýna (čp. 39) až po státní hranici. Na sále se sešlo kolem 120 občanů Machova, kteří si
nejprve vyslechli oficiální představení projektu, jehož součástí je i zřízení hraničního
přechodu v Machovské Lhotě pro osobní automobily do 3,5 tuny a dále rekonstrukce
regionálních silnic v Polsku od hraničního přechodu do Karlowa, z Karlowa do Dusznik
a Szczitne. Královéhradecký kraj na jednání zastupoval člen Rady KHK Bc. Pavel Hečko,
SÚS KHK reprezentovali náměstek ředitele Ing. Jiří Koutník, Ing. Irena Vaněčková a Petr
Vaněček a zhotovitele stavby firmu Eurovia reprezentoval stavbyvedoucí Ing. Jiří Večeř.
Schůzi moderoval starosta městyse Ing. Jiří Krtička. K samotné rekonstrukci silnic bylo
několik technických dotazů, ale hlavní část diskuse byla zaměřena k problematice zřízení
hraničního přechodu do Polska pro osobní automobily. Zaznělo spousta názorů a připomínek
jak proti připravené koncepci, tak i na její obhajobu. Diskuse trvala více než dvě hodiny a

snahou odpůrců projektu bylo zabránit otevření přechodu pro osobní automobilovou dopravu.
Bc. Hečko přítomným vysvětlil strategii kraje v oblasti rozvoje turistického ruchu a
konstatoval, že připravený projekt obdržel dotační prostředky z EU a navzdory protestům
bude realizován, což přivítali naopak zastánci otevření hranice. Zahájení stavebních prací
bylo původně stanoveno na 18. dubna a projekt by měl být dokončen v roce 2018. Následně
ale Královéhradecký kraj ohlásil odložení začátku stavební prací na červenec 2017.

4. 4. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 4. dubna občanka Nízké
Srbské paní Jiřina Šebestová (čp. 66). Za městys byli oslavenkyni popřát místostarosta Ivo
Šulc a členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová.

16. 4. se do Machova vrátilo zimní počasí, které přineslo nadílku krup a poté sněhovou
pokrývku a celodenní mrazíky.

30. 4. Stavění májek a pálení čarodějnic
Také v letošním roce se v obci objevilo několik májek – u hasičské zbrojnice v Nízké
Srbské, na křižovatce v Bělém, ale také před hospodou „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě či
pod skokanskými můstky „U Beranky“. V Nízké Srbské předcházel stavění májky lampionový
průvod pro děti i jejich blízké, který se již tradičně řadil pod kravínem Hubkových a polními
cestami došel až k hasičské zbrojnici. Večer po postavení májky pokračoval program zapálením
hranice vysoké kolem 6 m a dále volná zábava. Akce se zúčastnilo kolem 150 lidí. Také
v Bělém došlo k upálení čarodějnice.

Květen 2017

Počasí: Od počátku května bylo polojasné počasí doprovázeno teplotami těsně nad 10°C.
Chladné počasí vyvrcholilo 9. května sněhovými přeháňkami a následující ráno teplotami
kolem – 4°C. Poté se postupně oteplovalo na denní teploty kolem 20°C a ranní těsně pod
10°C, většinou polojasno. Po 15. květnu polojasné počasí s teplotami až 25°C. V období
kolem 20. 5. pokles teplot pod 15°C, polojasno až oblačno s občasnou přeháňkou. V závěru
května velké oteplení – denní teploty se blížily 30°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. květnu 2017 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.084 obyvatel.
V průběhu května: - zemřela Eleonora Doulová (1934), Nízká Srbská 131
- zemřela Vlasta Vacková (1925), Nízká Srbská 115

4. 4. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 5. května občan Machovské
Lhoty pan Josef Svoboda (čp. 13). Za městys byli oslavenci popřát starosta Ing. Jiří Krtička
a člen zastupitelstva Oldřich Rücker.

5. 5. Asfaltování ulice od náměstí směrem ke Kukuldě
Začátkem května proběhly závěrečné práce na úpravě místní komunikace od parkoviště
pod náměstím směrem ke Kukuldě, které byly součástí budování kanalizační stoky E3 v této
lokalitě. Nejprve byl ofrézován zbývající asfalt a došlo ke zrušení zeleného pásu mezi silnicí
a chodníkem. Poté byly osazeny nové silniční obrubníky tak, aby vznikly širší „zálivy“ na
komunikaci pro parkování osobních vozidel zdejších obyvatel. Po nezbytných terénních
úpravách výkopu kanalizační stoky proběhlo srovnání vozovky první vrstvou asfaltu a v pátek
5. května firma Strabag provedla pokládku vrchní asfaltové vrstvy vozovky. Touto akcí byly
završeny práce na projektu budování kanalizačních stok v obci.

7. 5. Soutěž mladých hasičů „O pohás starosty SDH“ v Nízké Srbské
V neděli 7. května se na hřišti v Nízké Srbské uskutečnila tradiční soutěž mladých hasičů
„O pohár starosty SDH“. Soutěže se zúčastnilo celkem 29 družstev (15 družstev mladších a 14
družstev starších hasičů). V soutěži obstáli i místní – mladší družstvo SDH Nízká Srbská
zvítězilo a starší družstvo skončilo na 5. místě. Celkově soutěžilo kolem 220 dětí a přihlíželo
cca 100 diváků. Letos opět přálo počasí – bylo slunečno a teplo. Organizačně se na konání
soutěže podílelo 30 členů SDH Nízká Srbská a jejich rodinných příslušníků či známých.

12. 5. Besídka ke Dni matek

Muzikál navštívilo kolem 160 diváků, ZŠ ho předvede i na soutěži Hronovské hádě 8.6.2017.

13. 5. Otvírání studánky v Nízké Srbské
Již potřetí se 13. 5. 2017 uskutečnilo otvírání studánky v Nízké Srbské, které organizuje
Spolek Nízkosrbský baroni. Letos se otvírání zúčastnilo průběžně 55 lidí. Občerstvení bylo v
režii baronů - opékaly se buřty, točilo se pivo i jiné nápoje. I přes deštivé počasí, které akci
předcházelo, se akce vydařila a účastníci odcházeli spokojeni.

14. 5. Nova Cup 2017
V neděli 14. května se v Machově uskutečnil jeden ze sedmi závodů horských kol Nova
Cup 2017 s názvem Kronaby Sweden Stolové hory. Tento seriál závodů se koná na území celé
České republiky a jeho cílem je přilákat sportovce všech věkových kategorií k jízdě na horských
kolech. Hlavní kategorie měla připravenou trať v délce 72 km, která vedla krajinou Stolových
hor na české i polské straně hranice. Kromě ní byly závody pořádány i na tratích 42 km, 18 km
a na krátkých tratích pro děti několika kategorií. Doplňkovým závodem byly také koloběžky.
Vítězem hlavní kategorie se stal Marek Rauchfuss z Hlinska v čase 3:21:51 hod.

28. 5. Vítání občánků
V neděli 28. května 2017 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových občánků.
Členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová společně s matrikářkou paní Dagmar Krtičkovou
Heritesovou slavnostně přivítaly mezi občany Machova tyto malé občánky:
- Michala Kubečka z Machova,
- Tomáše Chvojku z Bělého,
- Kláru Hubkovou z Nízké Srbské.

Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské
školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

Červen 2017

Počasí: Začátek června přinesl slunečné počasí s téměř letními teplotami přes 25°C, noční
teploty se pohybovaly mezi 8 až 15°C. Po 6. červnu přechod studené fronty s přeháňkami a
bouřkami, poté ochlazení na téměř o deset stupňů. Ve druhém červnovém týdnu příjemné
polojasné počasí s občasnou přeháňkou a teplotami kolem 25°C. Postupně nárůst teplot až ke
30°C, opět padly teplotní rekordy. 29. 6. pokles teplot o více než 10 stupňů, vítr, bouřky, déšť.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červnu 2017 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.084 obyvatel.
V průběhu června: - se narodil Vít Šilpert, Machov 196
- se narodila Marie Ševců, Nízká Srbská 28
3. 6. Dětský den „Na Kopci“
SDH Machovská Lhota (zejména pan Vašíček) uspořádala na Kopci v Machově za
krásného letního počasí Dětský den. Dětí se sešlo několik desítek a v doprovodu svých rodičů
si užívaly řadu připravených atrakcí, z nichž se největšímu zájmu těšily projížďky na koních a
jízdy pásovou rolbou po Dostálově louce vedle hřbitova, kterou zajistil pan Vašíček od
provozovatele z Pece pod Sněžkou. Celé odpoledne moderovala Mgr. Radka Kubečková a
k poslechu či tanci hrála místní kapela Elka.

3. 6. Taneční zábava v Nízké Srbské
SDH Nízká Srbská uspořádala na hřišti v Nízké Srbské v sobotu dne 3. 6. 2017 od 20 hod.
první letošní venkovní taneční zábavu, tentokráte s rockovou skupinou Bladex z Rychnova
nad Kněžnou. Za velice teplé noci se přišlo bavit 113 platících.
10. 6. Hasičská sutěž „O Bělský džbánek“ a taneční zábava u rybníka v Bělém
V sobotu 10. června se u rybníka v Bělém uskutečnila tradiční soutěž v požárním sportu
„O Bělský džbánek“. Za příjemného počasí s teplotou nad 20°C přijelo změřit své síly 14
družstev. Vítězem požární soutěže se stalo domácí družstvo SDH Bělý, druhé skončilo družstvo
SDH Žďárky a třetí SDH z Radešova. Na večerní taneční zábavě se skupinou MOP se sešlo
117 platících a pořadatelé tak byli velice spokojeni.

15. 6. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 16. června občanka
Machova paní Hana Kubečková (čp. 102). Za městys byli oslavenkyni popřát v Domě pro
seniory v Malé Čermné starosta Ing. Jiří Krtička a matrikářka Dagmar Krtičková Heritesová.

19. 6. Veřejná prezentace nové knihy spisovatelky Evy Koudelkové „Byli jsme tam
doma“
V pondělí 19. června se v obřadní síni Úřadu městyse Machov uskutečnila veřejná
prezentace nové knihy spisovatelky Evy Koudelkové „Byli jsme tam doma“ zaměřené na
historii tzv. „Českého koutku“ v kladském pohraničí a osudy jeho obyvatel. Kniha byla
vydána k prvnímu výročí úmrtí machovského občana Jana Stillera, který pravidelně do knih
paní Koudelkové poskytoval historické fotografie ze své sbírky.
Prezentace se těšila velkému zájmu občanů Machova i okolí a po jejím skončení došlo
také na prodej nové knihy, které se jen na této prezentaci prodalo kolem 80 výtisků.

20. 6. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 20. června občan Nízké
Srbské pan Josef Ducháč (čp. 26). Za městys byli oslavenci popřát místostarosta Ivo Šulc a
členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová.

24. 6. Tour de Torpédo 2017
Dvacátý první ročník recesistického závodu na kolech Tour de Torpédo, pořádaný
Spolkem Nízkosrbských baronů, se uskutečnil v sobotu 24. června od 13 hodin v Nízké
Srbské u hospody U Božky. Podmínku účasti – kolo brzděné tzv. torpédem – splnilo letos 197
účastníků. Uskutečnily se tradičně i soutěže o nejlehčího a nejtěžšího účastníka (vážilo se i
s kolem), soutěž o nejoriginálnější kostým či soutěž o nejstaršího účastníka závodu.
Samozřejmě se i závodilo a první tři v každé kategorii obdrželi hodnotnější cenu, ostatní
závodníci pak pamětní list společně s drobnou cenou. Za teplého letního počasí si po závodě
účastníci závodu i přibližně 200 diváků užívali i hudební produkci skupiny Ledvin Stones
z Broumova.

26. 6. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavil dne 23. června občan Machova
pan Přemysl Adam (čp. 24). Za městys byli oslavenci popřát starosta Ing. Krtička a člen
zastupitelstva městyse pan Rücker.

27. 6. „Den s lesníkem“
V úterý 27. června uspořádal Dobrovolný svazek obcí „Lesy Policka“, jehož členem je i
městys Machov, zábavně-naučnou akci „Den s lesníkem“ pro žáky 1. stupně základních škol
v Machově, Polici n. M. a Bukovici. Akce se uskutečnila při příležitosti 10. výročí založení
DSO v lesích na Žděřině u Police n. M. Pro více než 150 dětí si připravili naučný program na
sedmi stanovištích žáci a pedagogové Střední lesnické školy z Trutnova ve spolupráci
s CHKO Broumovsko. Za krásného letního počasí si děti užily dopoledne poznáváním
spojeným se soutěžemi a ukázkami těžby dřeva, sokolnictví či hry na lesní roh.

28. 6. Rekonstrukce ČOV Machov
V červnu byla zahájena investiční akce „ČOV Machov – doplnění technologie“, která má
za cíl zlepšit čištění odpadních vod v městysu Machov. V rámci akce bude vybudován lapač
štěrku a hrubých nečistot na nátoku odpadních vod na čističku, budou rekonstruována hrubá
česla a doplněny automaticky stíraná jemná česla a dojde k instalaci nových čerpadel.
V průběhu června probíhaly stavební práce, které komplikovala spodní voda a dále došlo
k osazení části nové technologie – jemných česlí.

29. 6. Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku ZŠ a s dětmi končícími MŚ
Ve čtvrtek 29. června proběhlo již tradičně v obřadní síni Úřadu Městyse Machov
slavnostní rozloučení s dětmi končícími mateřskou školu a slavnostní rozloučení s předáváním
vysvědčení žákům končícím základní devítiletou školu v Machově. Devátý ročník ZŠ letos
ukončilo 6 žáků, vysvědčení jim předával třídní učitel pan Nawrat. Za zastupitelstvo městyse
se slavnostního aktu zúčastnila zastupitelka – předsedkyně komise pro společenské záležitosti
paní Mgr. Dagmar Šolínová.

