Červenec 2015

Počasí: Od počátku měsíce rychlé oteplování – první červencový víkend teploty přesahovaly
30 °C, beze srážek. Po přechodu fronty ochlazení, bouřky a přeháňky. Od poloviny měsíce
opět nárůst teplot ke 30°C, sucho beze srážek. Vydán zákaz čerpání povrchové vody. Poslední
červencový týden pokles teplot o deset stupňů, polojasno, stále beze srážek.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červenci hlášeno k trvalému pobytu 1.074
obyvatel.
V průběhu července: - zemřela Hana Justová (1932), Bělý čp. 24
- narodila se Tereza Ježková, Nízká Srbská 177
- zemřela Marie Weissarová (1934), Machov 147

3. 7. V pátek 3. července byl obnoven provoz restaurace Obecní dům na náměstí v Machově.
Noví nájemci paní Rathouská a pan Vašíček vzešli z výběrového řízení, do kterého se
přihlásili čtyři zájemci. Před otevřením byla restaurace nově vymalována, byla dovybavena
kuchyně (konvektomat, pizzapec, lednice ….) a nájemce vybavil předzahrádku novými
lavicemi. Bylo dohodnuto vaření hotových jídel každý den a pokud jde o pivo, nájemce zvolil
Gambrinus 10° a Kozla 11°.
5. 7. Přednáška k 240. výročí selských bouří na Policku

15. 7. Rekonstrukce opěrné zdi v Machovské Lhotě
Na začátku července začala (v souběhu s budováním kanalizace) rekonstrukce opěrné zdi
potoka v délce 60 metrů od mostu u Hubkových směrem k Polsku. Investorem je
Královéhradecký kraj, cílem je zamezit zborcení vozovky krajské komunikace do potoka.
Dodavatelem vzešlým z výběrového řízení je firma MATEX HK s.r.o. z Hradce Králové.
Stavba by měla být dokončena do poloviny srpna tohoto roku, tak aby vozovka mohla být
zaasfaltována společně s asfaltováním celé komunikace po Lhotě po vybudování kanalizace.

16. 7. Dokončení terénních úprav u katolického hřbitova
V polovině července byly definitivně dokončeny vnější terénní úpravy za opravenou zdí
katolického hřbitova v Machově. Dobrou práci zde odvedl pan Václav Kohl ze Suchého Dolu,
který se svojí technikou přemístil spoustu výkopové zeminy ze stavby kanalizace a vytvaroval
terén tak, aby bylo zabráněno posuvu zdi tlakem zeminy uvnitř hřbitova a aby bylo možno

přilehlou louku co nejsnadněji udržovat. Na podzim ještě dojde k výsadbě dřevin podél zdi
jako náhrady za pokácené černé jeřáby, které musely být odstraněny při obnově hřbitovní zdi.

21. 7. Významného životního jubilea – 90. narozenin – se dne 21. července dožila občanka
Nízké Srbské paní Marta Švejdarová (čp. 36). Za městys byli oslavenkyni popřát pracovníci
úřadu městyse Ing. Miroslav Kryl a Renata Thérová.

25. 7. Koncert dua Vrtiška – Kubeček
V sobotu 25. července se po dvou letech (celkově již potřetí) uskutečnil v kostele sv.
Václava houslovo-kytarový koncert dua Kubeček – Vrtiška. Jiří Kubeček je synem
machovského rodáka Jiřího Kubečka st., který žije v jihočeském Táboře a vyučuje v tamní
lidové škole umění hru na kytaru.

Vojtěch Vrtiška – kytara: narozen 1987, absolvent pražské HAMU u Prof. Stěpána Raka
Jiří Kubeček – housle: narozen 1981, absolvent pražské HAMU a bratislavské VŠMU,
dlouhodobě vystupuje v Čechách i v zahraničí a momentálně žije a profesně působí
v Německu.

Úroveň koncertu byla opravdu profesionální a výběr skladeb potěšil všechny posluchače.
Díla autorů od baroka až po současnost si přišlo poslechnout kolem 60 zájemců o tento
hudební žánr.

Srpen 2015

Počasí: Od počátku měsíce znovu rychlé oteplování – nejprve teploty kolem 30 °C, postupně
až 38°C, stále beze srážek. Teplotní rekordy překonány na všech měřících stanicích v celé
ČR. Vydán zákaz čerpání povrchové vody a dále opatření k zamezení vzniku požárů.
11. srpna večer prudká bouřka, liják s větrem, kroupy – spadlé stromy mezi Nízkou
a Vysokou Srbskou. Po bouřce návrat k letnímu počasí s teplotami kolem 30°C. Po 17. srpnu
konečně ochlazení (kolem 25°C) a dešťové přeháňky. Poslední srpnový týden postupné
oteplování a návrat k teplotám kolem 30°C, stále velké sucho.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. srpnu hlášeno k trvalému pobytu 1.070
obyvatel.
V průběhu srpna: - zemřela Gabriela Dostálová (1950), Machovská Lhota čp. 4

1. 8. Rocková vánice – rockový minifestival za účasti tří kapel uspořádal na hřišti v Nízké
Srbské (u hasičárny) provozovatel restaurace Kukulda pan Špaček. Akce se nesetkala
s valným zájmem veřejnosti, kapely si přišlo poslechnout kolem 80 návštěvníků.
3. 8. Dílčí asfaltování po stavbě kanalizace – v pondělí 3. srpna začala firma Strabag
asfaltovat první část místních komunikací po stavbě kanalizace. V této první etapě byl pořízen

asfaltový povrch na cestě od Sauerova mlýna směrem ke katolickému kostelu a dále
k pomníku padlým ve světových válkách (před čp. 10). Další vyasfaltovanou komunikací se
ve stejný den stala cesta od mostu u Hubkových ve Lhotě kolem zvoničky až na most před
restaurací U Lidmanů. Již předtím byly zaasfaltovány části komunikací k Machovským
Končinám, do Dolů, od fotbalového hřiště po „zadní“ cestě a všechny překopy krajské
komunikace po Nízké Srbské a po Machově.

5. 8. Pokračování rekonstrukce opěrné zdi v Machovské Lhotě
Na přelomu července a srpna stavba dospěla k betonování nové opěrné zdi, která je
následně ze strany koryta potoka obkládána pískovcovými kameny.

7. 8. Budování dalších částí kanalizace – dostavba kanalizace v Machově, Nízké Srbské
i v Machovské Lhotě dospěla téměř k závěru. Dokončeny byly kratší boční stoky po Nízké
Srbské a Machově (ke Končinám, ke Grätzovým), stoka H přes potok za Samkovými a stoka
K od tělocvičny po hlavní cestě k Vovsovým. Zde byla zároveň zrekonstruována dešťová
kanalizace a také vodovodní řad. Dokončeny byly rovněž boční stoky po Machovské Lhotě –
do Zákopanice, za Létalovy, za Fulkovy a k Purtigovým. Hlavní stoka J po Machovské Lhotě
je téměř hotova - chybí propojit úsek od Krbových k autobusovým garážím. Dále byly
vybudovány dvě kanalizační stoky v lokalitě „Na Kopci“. Na SFŽP byla zaslána žádost
o prodloužení termínu ukončení výstavby do 25. září.

13. 8. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 5. srpna občan Nízké
Srbské pan Luboš Šebesta (čp. 116 ). Za městys byli oslavenci popřát místostarosta městyse
p. Ivo Šulc a člen zastupitelstva pan Jan Gross.

31. 8. Dokončení rekonstrukce opěrné zdi v Machovské Lhotě
V konečné fázi rekonstrukce byla betonová opěrná zeď ze strany koryta potoka obložena
pískovcovými kvádry, byla vybetonována vrchní hlava zdi a do ni zabudovány konstrukce pro
osazení svodidel. Svodidla byla osazena dřevěná.

Září 2015

Počasí: Zároveň s koncem prázdnin skončila i velká horka a od 1. září nastalo ochlazení,
nejprve mírnější (teploty kolem 23°C) a od 6. září klesly denní teploty až k 10°C. Toto
ochlazení doprovázel silný západní vítr a déšť. Postupně se opět začalo oteplovat až na teploty
kolem 25°C v závěru druhé zářijové dekády. Druhá polovina září byla teplotně průměrná
(teploty v rozmezí 10 – 16°C), většinou polojasno, stále beze srážek.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. září hlášeno k trvalému pobytu 1.068
obyvatel.
V měsíci září se narodil Dan Buchta, Nízká Srbská 123
5. 9. Stavba zvoničky v Bělém
V sobotu 5. září pokračovali bělští občané v budování zvoničky. Za pomoci jeřábu byla
vztyčena dřevěná kostra zvoničky a upevněna k betonové podkladní desce. Podařilo se získat
finanční příspěvek od Královéhradeckého kraje ve výši 15 tis. Kč.

6. 9. Požár v Řeřišném
V noci ze soboty 6. září na neděli 7. září v půl druhé ráno došlo k požáru domu čp. 11
v Řeřišném (majitel Pavel Ševců). Příčinou požáru bylo vznícení střechy po její opravě
předešlého dne, kdy dodavatelská firma svářela na střeše novou střešní krytinu (kan. šindel).
Hašení požáru se účastnili profesionální hasiči z Velkého Poříčí a dobrovolní hasiči z Nízké

Srbské a Police nad Metují. Při zásahu došlo ke zranění tří hasičů. Byla zničena celá střešní
konstrukce a staticky narušeno obvodové zdivo.

12. 9. Významné životní jubileum – 90. narozeniny – oslavila dne 8. září občanka Machova
paní Hedviga Bittnarová (čp. 47). Za městys byli oslavenkyni popřát místostarosta městyse
p. Ivo Šulc a člen zastupitelstva pan Jiří Dostál.

12. 9. uspořádal nájemce restaurace Obecní dům diskotéku na sále Obecního domu. Akce se
nesetkala s velkým zájmem, bavit se přišlo kolem 70 fanoušků moderní hudby.
12. 9. Rallye Sudety 2015
21. ročník závodu Specialized Rallye Sudety s tisícovkou startujících, který projel
tradičně i Machovem, má na hlavní 113 kilometrů dlouhé trati čtyři vítěze. Stali se jimi bajker
Jan Škarnitzl (Sram Mitas Trek, 4:54:40), bajkerka Irena Berková (Amenity Extrem Sport,
6:27:14), koloběžkář Miloš Tichý (Koloběžky Náchod, 9:47:52) a běžec Miroslav Duch
(AKLVK La Sportiva team, 11:19:09).
Ze 706 přihlášených na hlavní závod jich 620 odstartovalo a 553 z nich dorazilo až do
cíle na teplickém náměstí, když jako poslední doběhl polický Hanýsek Pohl. Celkovým
vítězem Českého poháru horských kol Strabag MTB cup 2015 se stali v cíli druhý Jakub Šilar
(Bikeclinic Cannondale) a Irena Berková.
Na 60 kilometrů dlouhé trati vyhráli Miloš Králík (Future Cycling Team) a Klára
Kubínová (Novatop Ghost). Na krátké třicítce zvítězili Dominik Starý (Jaroslav Kulhavý
Cycling team) a Jitka Pešinová (Redpoint-eleven team).

13. 9. Borský pohár 2015
Za účasti rekordních 67 závodníků z celé ČR se v sobotu 13.9.2015 konal v Machově na
Hůrce Borský pohár ve skoku na lyžích a severské kombinaci žáků a žákyň. Závodní
premiéru si odbyl nový můstek K-4m, na kterém skákali předžáci. Na všech můstcích padly
tentokrát rekordy: 3,5m na K-4, 13m na K-12 a 19,5m na K-19 (počítáno po přebudování
můstků na "novou" hmotu).
Závodu se zúčastnilo celkem 5 machovských závodníků - Jan John, Lukáš Doležal,
Veronika Dostálová, Stella Notková a Vendula Šrůtková. Jenda si nejrychlejším během
dosprintoval pro vítězství v kombinaci. Lukáš i se zdravotními problémy doběhl na pěkném
4. místě po druhém nejrychlejším běhu.

16. 9. Havárie vodovodního řadu na náměstí – ve středu 16. září v ranních hodinách došlo
k velké havárii vodovodního řadu na machovském náměstí. Litinové potrubí o průměru 22,25
cm podélně prasklo a voda se valila na povrch na dvou místech – pod obrubníkem chodníku
a uprostřed krajské silnice. Bez vody zůstala celý den Machovská Lhota a část Machova,
vodu do Nízké Srbské a spodní části Machova se podařilo dostat přepojením vodovodního
řadu od Velkých Petrovic. Při opravě došlo i k porušení dešťové a splaškové kanalizace, která
musela být následně také rekonstruována.

19. 9. 42. ročník hasičské soutěže O putovní pohár SDH Machovská Lhota
V sobotu 19. září se v Dolečku uskutečnil již 42. ročník hasičské soutěže O putovní pohár SDH
Machovská Lhota. Za krásného počasí se soutěže zúčastnilo 9 družstev a po dlouhé době zůstal
putovní pohár doma – vítězem se stalo družstvo z pořádajícího SDH Machovská Lhota před hasiči ze
Suchého Dolu (2. místo) a Žďárek (3. místo).
42. Ročník SDH
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6 Česká Metuje B

50,38
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6.

7 Řešetova Lhota

61,37

60,15
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8.

8 Nízká Srbská

37,81

56,5

94,31

5.

9 Machovská Lhota

36,78

33,22

70
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24. 9. Dokončení stavby kanalizačních stok
V předposledním zářijovém týdnu byla dokončena výstavba kanalizačních stok
v Machově, Machovské Lhotě a Nízké Srbské. Jako poslední byla zhotovena stoka A6
v oblasti křižovatky v Nízké Srbské. Zároveň se jednalo o nejtvrdší podloží v rámci celé
stavby, vybagrování každého metru v tvrdé skále zabralo spoustu času. V období mezi 14.9.
a 24.9. byla prováděna pokládka nového asfaltového povrchu po Machovské Lhotě a v úseku
od tělocvičny po odbočku na Kopec. Další úseky dotčené stavbou kanalizačních stok byly
pouze opraveny. Ve čtvrtek 24.9. proběhlo předání stavby investorovi, přičemž byla sepsána
řada nedodělků a závad, které musí být odstraněny před podáním žádosti o kolaudaci.
V dalším období budou ještě dokončeny některé veřejné části přípojek (termín dokončení
do 15.10.) a bude zahájeno budování nové kanalizační stoky od Andresových směrem ke
Kukuldě a dále ke stavebním parcelám na Záduší. Tato část stavby již není dotačně podpořena
z evropských fondů, bude plně hrazena z rozpočtu městyse Machov.

25. 9. V pátek 25. září uspořádal nájemce restaurace Obecní dům vystoupení dua Piňakoláda
známého z televize Šlágr. Zatančit si, či alespoň poslechnout staročeské písničky v podání
dvou zpěvaček, přišlo přibližně 65 zájemců – bohužel většinou přespolních. Machováci, tak
jako obvykle, si cestu za kulturou opět nenašli.

27. 9. 19. ročník Běhu na Hejšovinu
Tradičně poslední zářijovou neděli se v Machově uskutečnil závod v běhu do vrchu "Běh
na Hejšovinu". Letošního již 19. ročníku se zúčastnilo 94 dospělých závodníků a 7 dětí.
Počasí přálo – bylo polojasno a žádné velké teplo, což závodníkům vyhovovalo. Celkovým
vítězem se stal Petr Pechek z Maratonstavu Úpice, který trasu 8 km uběhl za 32 min. a 25 s.
Nejrychlejší ženou byla Renata Khýrová z Redpoint Eleven Teamu v čase 39 min. 1 s.
Letošního závodu, který byl zároveň jednou ze soutěží Českého poháru běhů do vrchu, se
opět zúčastnila i naše bývalá olympionička Blanka Paulů, která vyhrála závod své věkové
kategorie. Dětský závod s cílem na polské hranici vyhrála Vendula Kubečková z BKL
Machov v čase 11 min. 33 s. Po skončení závodu, také již tradičně, zahrála závodníkům
i ostatním přítomným skupina Domamazec.

26. 9. Setkání rodáků a přátel Machovské Lhoty
V sobotu 26. září se v hostinci U Lidmanů uskutečnilo setkání rodáků a přátel
Machovské Lhoty. Účast byla veliká, sál hostince praskal ve švech. Setkání zorganizoval opět
po pěti letech pan Josef Jirman, který na úvod přivítal všechny návštěvníky. Dále
k přítomným promluvili i starosta městyse Machov Ing. Jiří Krtička a za SDH Machovská
Lhota pan František Lokvenc. Součástí setkání byla i výstava historických fotografií, kterou
uspořádal pan Jan Stiller. K poslechu účastníkům hrály a zpívaly Lhotské zpívánky.

Říjen 2015

Počasí: Říjen začal prvním ranním mrazíkem s bílými loukami, téměř jasným nebem
a odpolední teploty se pohybovaly kolem 15°C. Závěr první dekády oblačný, drobné
přeháňky. Po 10. říjnu další ochlazení, denní teploty pouze do 5°C, ranní teploty kolem bodu
mrazu. V polovině října příchod deštivého počasí, denní teploty do 8°C. Postupně polojasno
až jasno, denní teploty kolem 10°C, občas ranní mrazíky.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. říjnu hlášeno k trvalému pobytu 1.065
obyvatel.
V průběhu října: - narodila se Stella Rýglová, Machov čp. 10,
.
– narodila se Karolína Justová, Machov 172.

10. 10. Sběratelská burza – V sobotu 10. října dopoledne se na sále hospody U Lidmanů ve
Lhotě sešlo kolem dvaceti sběratelů a majitelů různých historických předmětů (gramofonové
desky, učebnice, fotoaparáty, pohlednice, známky …..), aby si navzájem vyměnili, nebo
prodali příchozím zájemcům něco ze svých sbírek. O akci byl poměrně zájem, během
dopoledne se přišlo podívat několik desítek místních i přespolních zájemců.

11. 10. Borský kros

BORSKÝ KLUB LYŽAŘŮ MACHOV pořádá

45. ročník BORSKÉHO KROSU 2015
aneb „superkros se vším všudy“

V. ročník Memoriálu Vladislava Doležala
Pořadatel : BKL Machov
Datum : 11.října 2015 - neděle
Místo konání závodu: Machov-areál běžeckých tratí v Dolečku

V neděli 11. října v areálu v Dolečku uspořádal BKL Machov již 45. ročník Borského
krosu. Od sobotní noci panovalo velmi větrné počasí, které nepolevilo ani dopoledne. Teplota
se měnila od prezentace do samotného konce závodu od 1°C do 4°C, takže pomalé zvykání si
na zimní podmínky. Možná i to se odrazilo v počtu závodníků, kterých letos bylo 223 a tak
rekord z minulého ročníku zůstal nepokořen. Stejně tak zůstal nepokořen traťový rekord a to
o 32 vteřin.Letošní ročník měl i kulisu plnou napečených sladkých dobrot, o které se postaraly
maminky dětí BKLM. Nechyběl ani pan Prchlík s kýtou na rožni a dalšími dobrotami.
Samotný závod začal přesně v 10.00 hodin nejmenší kategorií batolat a pak už šli na start
postupně závodníci ze všech 18 kategorií. Závodníci BKL Machov získali pět prvních míst, tři
druhá a pět třetích míst. Celý kros proběhl bez protestů a úrazů.

17. 10. Svatohubertská mše
Po více jak půlročních přípravách se v sobotu 17. 10. 2015 v 17.00 hod. uskutečnila v našem kraji
první Svatohubertská mše - slavnost spojená s legendou o sv. Hubertovi, který se setkal s jelenem,
nesoucím mezi parožím svítící kříž, konaná k poctě české myslivosti, přírody a za živé i zemřelé
myslivce a lesníky. Mši uspořádaly v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují
Myslivecké sdružení BOR Machov a MS Koruna Police n.M. Velký dík patří panu faráři Mons.
Marianu Lewickému, který velmi pomohl se vším, co bylo třeba a mši také celebroval. O krásnou
výzdobu kostela se postarala paní Lenka Burešová ze Žďáru nad Metují. Jelen, ulovený se všemi
poctami v honitbě Machov paní Evou Kašparovou a nesený v krásné aranži, vyvolal respekt a obdiv
hodný krále. Tóny lesních rohů, které celou mši provázely, s profesionální excelentností hráli členové
sboru Eustach pod vedením ing. Karla Kubečka. O krásný zpěv se postaraly členky pěveckého sboru
Bohemáček z Broumova. Jak pěvci, tak hudebníci všem více jak třem stům přítomných připravili
opravdu nevšední zážitek. Poděkování mysliveckých sdružení patří zástupcům města Police nad
Metují a městyse Machov, praporečníkům a všem členům mysliveckých spolků, kteří přiložili ruku
k dílu. Účast široké veřejnosti ukázala, že podobné akce má smysl pořádat a bylo by dobře, aby se
Svatohubertská mše stala tradicí.

24. 10. Posvícení ve Lhotě
Spolek „Lhotské zpívánky“ se pokusil založit v Machovské Lhotě novou tradici –
pořádání posvícení. Odpoledne vyrazil po Lhotě nepočetný průvod masek a v podvečer se
sešli místní i několik přespolních na sále hospody U Lidmanů, kde vyhrávala country kapela
Slaveňáci. V průběhu večera ji několikrát vystřídala polská lidová hudba Gorale z Radkowa.
Většina z přibližně 60 účastníků posvícení se dobře bavila, někteří si dobře zatančili a zábava
skončila kolem jedné hodiny v noci.

25. 10. Významné životní jubileum – 90. narozeniny – oslavil dne 25. října občan Nízké
Srbské pan Josef Maroul (čp. 6). Za městys byli oslavenci popřát starosta městyse Ing. Jiří
Krtička a člen zastupitelstva pan Jiří Dostál.

31. 10. Úspěch mladého lyžaře BKL Machov v severské kombinaci

Listopad 2015

Počasí: Listopad začal polojasným až jasným počasím s denními teplotami nad 10°C
a nočními kolem bodu mrazu (2. listopadu až mínus šest). Postupně se oteplovalo (odpolední
teploty až k 15°C), ale dorazil i častý déšť a přeháňky. Po 20. 11. přinesl silný vítr ochlazení
a srážky se změnily na sněhové. Poslední listopadový týden spadly i denní teploty pod bod
mrazu, 23. 11. první sníh, poté srážky minimální. .
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. listopadu hlášeno k trvalému pobytu
1.065 obyvatel.

6. 11. V pátek 6. listopadu uspořádalo Okresní sdružení hasičů ČMS okresu Náchod
shromáždění starostů SDH okresu Náchod na sále Obecního domu v Machově. Jednání
navštívil jako host hejtman Královéhradeckého kraje pan Lubomír Franc, který se kromě
samotného jednání zajímal i o výstavbu kanalizace v obci. Městys Machov zastupoval na
jednání místostarosta městyse pan Ivo Šulc, který hejtmana přivítal a seznámil ho s děním
v obci.
15. 11. Divadelní představení „Nebe na zemi“
Městys Machov uspořádal v neděli 15. listopadu na sále Obecního domu divadelní
představení – komedii „Nebe na zemi“ v nastudování divadelního souboru „Na tahu“ Červený
Kostelec – režisér Vlastimil Klepáček. Mytologická komedie o slabostech lidských doplněná
svůdnými melodiemi náchodského Swing sextetu rozesmávala téměř vyprodaný sál po celou
dobu představení a většina ze 145 platících odcházela ze sálu s úsměvem na rtech a děkovala
za kvalitní divadelní zážitek.

16. 11. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 16. listopadu občanka
Nízké Srbské paní Květuška Vítková (čp. 59). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta
městyse Ing. Jiří Krtička a členka komise pro občanské záležitosti paní Dagmar Havelková.

20. 11. Filmový večer v Machovské Lhotě
Spolek Lhotských Zpívánek uspořádal v pátek 20. listopadu na sále hospody U Lidmanů
další kulturní akci – Filmový večer M. Šolce s doprovodem oblíbené country kapely
„Kamarádi Osady 5“. Akce se těšila poměrně velkému zájmu místních i přespolních, sál byl
zcela naplněn (cca 100 účastníků). V průběhu večera se zavzpomínalo i na nedávno
zemřelého člena kapely Zdendu Brzáka.

20. – 22. 11. Vánoční výstava a adventní trh v Machově
Velice zdařilou akci se podařilo uspořádat členkám místní organizace Českého svazu
zahrádkářů v Machově, kdy ve spolupráci s nájemce restaurace Obecní dům uspořádali
Předvánoční výstavu a prodejní adventní trh. Kromě prodeje zboží Zahradnictví Kašpar zde
byly v prodeji i různé výrobky členů místní organizace zahrádkářů. V sobotu program
zpestřilo i vystoupení dětského souboru Swingáček z Hronova pod vedením Vladimíra
Charitonova z Machova, který děti vyučuje v ZUŠ Hronov. Výstavy se dle organizátorů
zúčastnilo více než 500 návštěvníků.
Jediným problémem na samém začátku výstavy byla havárie elektroinstalace, kdy
zahořelo v pojistkové skříni ve vestibulu restaurace. Po zásahu hasicím přístrojem byli
povoláni montéři firmy Elpol Police n.Met. a naštěstí se podařilo zprovoznit většinu prostor
Obecního domu kromě osvětlení sálu. Provizorně tak muselo být zajištěno osvětlení výstavy
halogenovými reflektory, které zapůjčil úřad městyse a SDH Nízká Srbská.

21. 11. V sobotu 21. listopadu uspořádal SDH Machovská Lhota v lokále restaurace Obecní
dům cestopisnou přednášku na téma „Indie“. Zajímavou přednášku si přišlo poslechnout
kolem 30 občanů.

26. 11. Letošní oceňování dárců krve proběhlo v Divadelním klubu Kolárova divadla
v Polici nad Metují. Akci uspořádal (tak jako každoročně) MěÚ Police n.M. ve spolupráci
s Oblastním spolkem ČČK v Náchodě. Zlatou medaili prof. MUDr. Jana Janského převzal
také machovský občan Jan Ducháč (M. čp. 192). Za zastupitelstvo městyse se oceňování
zúčastnila zastupitelka Ing. Eva Skálová, která panu Ducháčovi předala dárek za naši obec.
27. 11. V pátek 27. listopadu uspořádali naši spoluobčané Ondra Novák a Lenka Krtičková
koncert opavské skupiny „Expedice Apalucha“. Akce se uskutečnila na sále restaurace
„U Lidmanů“ v Machovské Lhotě, který byl zcela naplněn – kapelu známou v Machově
i okolí si přišlo poslechnout 104 platících.

28. 11. Mikulášská merenda
Akci uspořádal spolek Nízkosrbských Baronů podruhé, tentokráte se přišlo pobavit
76 platících. Mikuláše se nepodařilo zajistit, takže toto zpestření bylo odloženo na další rok.
Spolek Nízkosrbských Baronů si dovoluje pozvat širokou veřejnost na

MIKULÁŠSKOU MERENDU
která se koná v sobotu 28. 11. 2015 od 20 hod. v hospodě "U Božky" v Nízké Srbské
Těšit se můžete na kapelu Domamazec, navštíví nás Mikuláš s družinou, na sále nekuřácké prostředí.
Za vstup do sálu zaplatíte 50,- Kč, lokál restaurace bez poplatku. Rezervace se předem nepřijímají, přijďte
včas a místo určitě bude, kapacita lokálu restaurace se sálem cca 130 míst.

29. 11. Vítání občánků
V neděli 29. listopadu2015 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových
občánků. Obřadu se ujala členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová. Společně
s matrikářem panem Ing. Miroslavem Krylem slavnostně přivítali mezi naše spoluobčany
tyto malé občánky:
- Barboru Vlachovou z Machova,
- Terezu Ježkovou z Nízké Srbské,
- Dana Buchtu z Nízké Srbské,
- Stellu Rýglovou z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské
školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

30. 11. Kolaudace dostavby kanalizace v obci
Dne 30. listopadu 2015 vydal odbor životního prostředí MěÚ v Náchodě kolaudační
rozhodnutí na akci „Machov – dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské
a v Machovské Lhotě“. Vydání rozhodnutí předcházela kolaudační prohlídka celé trasy nové
kanalizace, která se uskutečnila ve čtvrtek 26. 11. za účasti zástupců investora (Městys
Machov), dodavatele stavby (POHL CZ a.s.), hlavního subdodavatele (Stavba Dudek
Přibyslav), technického zástupce investora (VRV Praha), CHKO Broumovsko a tří úředníků
MěÚ Náchod. V kolaudačním rozhodnutí se objevilo několik závad, které však nebrání
provozu kanalizace a mohou být odstraněny dodatečně.
V rámci uvedené akce bylo vybudováno cca 5 km páteřních kanalizačních stok, čtyři
přečerpávací stanice a bylo realizováno více než 130 veřejných částí kanalizačních přípojek.
Nově tak na čistírnu odpadních vod může být připojeno přes 550 EO. Celková hodnota díla
přesáhla 50 mil. Kč.

Prosinec 2015
Počasí: Začátek prosince ve znamení téměř jarního počasí – teploty kolem 10°C, polojasno až
zataženo, srážky minimální. Postupně mírné ochlazení, občas déšť, v noci pokles teplot pod
bod mrazu. Třetí prosincový týden opět návrat k denním teplotám kolem 10°C a nočním nad
bodem mrazu. Po rekordně teplých vánocích přišlo razantní ochlazení až v posledních dvou
dnech roku 2015 – i přes den pod nulou či na nule, v noci pokles teploty k – 6°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. prosinci hlášeno k trvalému pobytu
1.069 obyvatel.
V průběhu prosince: - zemřel Ladislav Bega (1949), Machov 165
- zemřela Hana Zelená (1948), Machov 124
- narodila se Veronika Pýchová, Bělý 54
- narodil se Václav Bryksí, Nízká Srbská 3.
2. 12. Úspěchy machovských běžců
Absolutním vítězem Velké ceny východních Čech v bězích se stal machovský Marek
Kincl. Ve své kategorii (muži 35 až 39 let) zvítězil Pavel Rücker z Machovské Lhoty, přední
místa v jednotlivých kategoriích obsadili i další machovští běžci.

3. 12. Setkání starostů s hejtmanem

Hejtman Lubomír Franc se zúčastnil jednání
Dobrovolného svazku obcí Policka
Úterý, 08 Prosinec 2015 04:48 René Herzán

Hejtman Královéhradeckého kraje a senátor Lubomír Franc ve
čtvrtek navštívil veřejnou schůzi Dobrovolného svazku obcí (DSO) Policka. Jeho přítomnost
v Pellyho domech v Polici nad Metují uvítali starostové obcí svazku a během více než dvouhodinového jednání se dozvěděli mnoho užitečných informací.
Členy DSO Policka jsou Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Suchý
Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují a tentokrát pořadatel jednání Police nad Metují. Právě
starostka Police nad Metují Ida Jenková podle tradice ve své prezentaci seznámila přítomné
starosty a zástupce obcí se všemi aktivitami, které se za poslední rok v Polici uskutečnily.
Tuto prezentaci má vždy pořadatelská obec či město. Následovaly provozní záležitosti svazku
a potom už dostal slovo Lubomír Franc.
"Myslím si, že bych zde mohl naznačit několik věcí, o kterých potom můžeme hovořit,"
zahájil své vystoupení Lubomír Franc a hned v úvodu informoval o čerstvé aktualitě ze
Senátu: "Včera se v Senátu jednalo o rozpočtovém určení daní. To se jedná o peníze pro kraje,
pro města a obce. Byl tam návrh, aby se krajům přidaly prostředky, které jim byly odebrány v
roce 2012 na důchodovou reformu. Tento návrh se nakonec vrací zpět do Poslanecké
sněmovny s pozměňovacím návrhem, který souhlasí s přidáním krajům, ale zároveň od roku
2017 by se měl vrátit podíl obcím."

Dále hejtman mluvil o Programu obnovy venkova, o dotačních titulech, školství, dopravě či
komunikacích v rámci kraje. V souvislosti se zdravotnictvím zmínil problém v nedostatku
zdravotnického personálu a rozhovořil se o rekonstrukci náchodské nemocnice, kdy všechny
ujistil, že se rozhodně stavět bude, otázkou zůstává kdy.
Lubomír Franc nabídl i svoji pomocnou ruku z pozice senátora. "Jako hejtman v příštím roce
skončím a budu ještě tři roky senátorem. Senát vnímám jako zákonodárnou komoru, ale
zároveň jsou členové Senátu jako zástupci regionů. Proto teď budu chtít navštěvovat
jednotlivé svazky a nabízet jim v některých věcích pomoc." Každý ze starostů následně
vstoupil do diskuse, vznesl dotaz, podnět nebo téma na projednání. Lubomír Franc se zajímal
o jejich problémy a doporučil, jak je společně řešit.
"Ve většině diskutovaných tématech jsem poměrně dobře informován a odpovědi pana
hejtmana pro mne nebyly ničím novým. Nepřekvapily mne ani jeho názory v nejdůležitější
(pro obce) problematice RUD - z titulu jeho funkce mu je samozřejmě bližší kraj než obce
a podle toho také hlasoval v senátu (i když v senátu zastupuje místní region a měl by hlasovat
zejména ve prospěch obcí). U ostatních záležitostí lze pouze doufat, že v případě projednávání
příslušných témat na půdě senátu či krajského zastupitelstva bude naše diskuse k něčemu
platná - bylo by dobře změnit zejména poplatky za vynětí půdy ze zemědělského půdního
fondu při rozvoji obce (stavební parcely v souladu s územním plánem, místní komunikace
....), zvýšit příspěvky kraje na hospodaření v lesích (Královéhradecký kraj je z tohoto pohledu
nejskoupější), a pomoci obcím při výstavbě liniových staveb v komunikacích II. a III. tř.
v majetku kraje spoluúčastí na úpravě asfaltových povrchů. Rovněž sociální oblast by
zasluhovala větší podporu než nyní - zejména terénní pečovatelská služba, která je na obcích
velmi potřebná," uvedl po jednání starosta Machova Ing. Jiří Krtička.
Další názor měl i starosta Bukovice Milan Šrůtek: "Setkání s člověkem, který má k zásadním
informacím ohledně fungování státní správy nejblíž, je vždy velmi přínosné. Osobně mě ale
nejvíc potěšila zpráva, že se stát konečně probudí v oblasti školství a začne podporovat to,
co nejvíce v naší ekonomice potřebujeme, tedy podporu vzdělávání v technických oborech."
10. 12. Návrat vlků na Broumovsko

13. 12. Vánoční výstava pořádaná partnerským městem Radkow
V neděli 13. prosince se v městečku Scinawka Šrednia uskutečnila tradiční výstava
„vánočních stolů“ všech obcí gminy Radkow a některých spolupracujících obcí z české
strany hranice. Výstavy se tentokrát v rámci partnerské spolupráce s městem Radkow
zúčastnili i zástupci městyse Machov. Exponáty byly zapůjčeny od řady machovských
spoluobčanů a přímo na výstavě se aranžování stolu ujaly členky místní organizace
zahrádkářů paní Dagmar Havelková a Dagmar Kálesová. Za městys Machov se na přípravě
i samotné prezentaci na výstavě podíleli také starosta ing. Krtička, zastupitel Jiří Dostál
a pracovnice úřadu Dagmar Krtičková Heritesová. Vystavované výrobky ukazující
historickou i současnou vánoční výzdobu na machovsku poutaly zaslouženou pozornost
návštěvníků výstavy i osazenstev dalších vystavujících obcí, kteří si machovskou prezentaci
fotili a někteří si dokonce dělali náčrtky, jak některé ozdoby vyrobit. Úspěch machovského
stolu podtrhla i skutečnost, že si ho do své reportáže vybrali zástupci polské celostátní televize
TVP, kteří odvysílali záběry vystavených exponátů a rozhovor se starostou městyse Machov.

15. 12. Významného životního jubilea – 90. narozenin – se dne 15. prosince dožila občanka
Nízké Srbské paní Vlasta Vacková (čp. 115). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta
městyse Ing. Jiří Krtička a členka zastupitelstva paní Dagmar Šolínová.

16. 12. byla dokončena výstavba kanalizační stoky E 10, která se budovala mimo dotovaný
projekt dostavby kanalizace v obce a financována byla zcela z rozpočtu městyse Machov.
Smyslem této stoky je zasíťování lokality na Záduší – odkanalizování nově budovaných
rodinných domků. Na tuto stoku bude napojena také kanalizační přípojka od restaurace
Kukulda. Stavbu provedla firma Dudek Přibyslav v hodnotě 1,6 mil. Kč. Kolaudace této
stavby se předpokládá na jaře 2016 po dokončení úpravy povrchů místních komunikací
zasažených stavbou kanalizační stoky.

24. 12. Na štědrý den odpoledne uspořádal městys Machov opět tradiční „Štědrovečerní
vytrubování“ v podání muzikantů z Machova i blízkého okolí pod vedením pana Manfréda
Koláčného. Za Zastupitelstvo městyse Machov popřál přítomným do nového roku
místostarosta pan Ivo Šulc. Počasí letos nebylo vánoční – slunečno a teplota kolem 10°C.
Akce se přesto (na přání muzikantů) uskutečnila na sále Obecního domu, který se zcela
zaplnil velkým množstvím posluchačů (cca 170). Většina po skončení akce rychle pospíchala
ke štědrovečerní večeři, jiní se ještě zdrželi na menším občerstvení a popovídání se známými
v restauraci Obecní dům, která byla otevřena do šestnácté hodiny.

