Červenec 2018
Počasí: Po celou první dekádu července letní počasí většinou beze srážek, denní teploty mezi
23°C – 28°C. Po 10. červenci několik dnů oblačno s dešťovými přeháňkami, pokles denních
teplot na 20°C až 24°C. Postupně nárůst denních teplot k hranici 30°C, většinou jasno či
polojasno beze srážek. Poslední tři červencové dny ještě teplejší, denní teploty přes 30°C, noční
mezi 15°C a 20°C – stále jasno či polojasno.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červenci 2018 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.065 obyvatel.
V průběhu července: - zemřela Jiřina Šebestová (1932), Nízká Srbská čp. 66
- narodila se Eliška Vlachová, Machov čp. 64
- zemřel Jaroslav Haboň (1972), Machov čp. 81
- narodil se Kryštof Čečo, Nízká Srbská 72
11. 7. Vlci na Broumovsku
Článek z Náchodského deníku ze dne 11. 7. dokumentuje výskyt vlků na Broumovsku.
Také v Machově někteří občané vlka zaznamenali, v jednom případě (v Řeřišném) dokonce
způsobil škodu, když roztrhal ovci.

13. 7. Rekonstrukce mostů v Machově
V červenci průběžně pokračovaly práce na rekonstrukci mostů v Machově a Nízké Srbské
v rámci projektu opravy krajských komunikací. Na dvou menších mostech v Machově a
Nízké Srbské bylo dokončeno betonování mostovek a nalepení izolace. Na obou mostech
v Machovské Lhotě začala instalace zábradlí. Most na křižovatce na Bělý dospěl do fáze, kdy
byly dokončeny bourací práce a začalo se s betonováním prvního mostního pilíře.

14. 7. Machovská kopačka 2018
Tradičního turnaje v malé kopané se stejně jako minulý rok zúčastnilo 10 družstev.
Vítězem se tentokrát stalo družstvo z Broumova, místní tým se umístil na třetím místě. Hlavní
cenou byla pečená vepřová kýta, druhý tým získal sud piva (30) a třetí tým vyhrál exkursi
v pivovaru Náchod. Pro členy soutěžících týmů i pro diváky se při akci grilovaly kýty a bylo
připraveno i další občerstvení.

22. 7. Letní kino v Bělém
Ekofarma Bílý dvůr v Bělém uspořádala ve dnech 19. – 22. 7. na svém pozemku
promítání filmů, o které se postaral Kinematograf bratří Čadíků. Na návštěvnosti se největší
měrou podíleli účastníci dětského tábora v Bělém. Finanční prostředky získané ze vstupného
byly poskytnuty na charitativní účely.

14. – 28. 7. Rescue Camp Machov
Ve dnech 14. – 28. 7. se již poněkolikáté uskutečnil hasičský tábor s názvem Rescue
Camp. Tento tábor, specializovaný na výuku záchrany života v různých krizových situacích,
pořádá pro mladé hasiče SDH Náchod – Běloves ve spolupráci s SDH Nízká Srbská. Městys
Machov pro tento účel zapůjčil hasičskou zbrojnici v Nízké Srbské a dobrovolní hasiči z SDH
Nízká Srbská se podíleli na organizování některých zásahů mladých hasičů, jako např.
likvidaci požáru včelínu vedle továrny Ekomach, nehody cyklisty se zraněním u Končin či
hromadné dopravní nehodě s řadou zraněných. Machovští občané si již zvykli, že v době
konání tohoto tábora se po obci pohybují vozidla hasičů či vozidla záchranné služby.

Článek z Náchodského deníku 25. 7. 2018

Srpen 2018
Počasí: Začátkem srpna pokračovalo velmi teplé a suché počasí – denní teploty mezi 30 - 35°C,
noční pak mezi 15 – 20°C. Vlna tropických veder vyvrcholila 9. 8., kdy denní teplota přesáhla
35°C a noční se pohybovala kolem 22°C. 10. srpna přišla studená fronta s bouřkami a
přeháňkami, teploty se přechodně snížily o cca 10 stupňů. Ihned ale následoval růst teplot na
hodnoty přes 30°C a toto horké a suché počasí trvalo až do 23. srpna. Dne 24. 8. přešla studená
fronta s deštěm, ochlazení až o 15°C. V posledním srpnovém týdnu pozvolné oteplování na
denní teploty kolem 20°C, ranní přechodně kolem 5°C, postupně až 15°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. srpnu 2018 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.065 obyvatel.
V průběhu srpna: - zemřela Vlasta Plná (1939), dlouholetá ředitelka ZDŠ v Machově,
- narodil se Martin Středa, Machov 187.
3. 8. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 5. června občanka Machova
paní Milada Čančíková (čp. 51). Za městys byly oslavenkyni popřát matrikářka městyse
Dagmar Krtičková Heritesová a pracovnice úřadu Renata Thérová.

6. 8. Machovské restaurace
Začátkem srpna 2018 na katastru městyse Machov byly v provozu následující restaurace:
- „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě – provoz penzionu, restaurace pro veřejnost v provozu ve
dnech pátek – neděle. Teplá jídla, předzahrádka pro turisty, různé nepravidelné akce na sále.
- „Machovský hostinec“ v Obecním domě na náměstí v Machově – každodenní provoz, výběr
z pěti jídel denně (2 hotová jídla + 3 minutky), zmrzlina, provoz předzahrádky.
- hospoda „U Božky“ na křižovatce v Nízké Srbské – provoz od čtvrtka do neděle – pouze
nápoje a drobný doplňkový sortiment.
- penzion „Bělský dvůr“ – otevřeno o víkendech i pro turisty či cyklisty, pořádání
soukromých akcí (svatby, rodinné oslavy ….).
- pivovar čp. 43 Nízká Srbská – příležitostné vaření piva, soukromé akce.
- restaurace „Kukulda“ pod Hůrkou v Machově – otevřeno od středy do neděle, předzahrádka.
Nápoje, doplňkový sortiment, hotová jídla.

9. 8. Další úspěch machovského golfisty St. Jiráska

Článek z Náchodského deníku 9. 8. 2018

10. 8. Výstavba nové místní komunikace na Záduší
V pátek 10. srpna bylo zahájeno budování nové místní komunikace na Záduší, která
zajistí přístup k novým stavebním parcelám a zároveň propojí dosavadní slepou ulici se zadní
cestou ke katolickému hřbitovu. Dodavatelem investiční akce se stala na základě výběrového
řízení firma Dudek z Přibyslavi za vysoutěženou cenu 761 tis. Kč (včetně DPH). Finančně na
stavbu komunikace přispěl ze svého dotačního programu Královéhradecký kraj ve výši 50%
uznatelných výdajů. Dokončení výstavby je plánováno do konce dubna 2019.

16. 8. Požár na Signálu
Ve čtvrtek 16. srpna odpoledne byl lokalizován požár lesního porostu v oblasti Signálu.
Ve velice těžce přístupném terénu byl nejprve problém určit místo požáru – požární technika
profesionálních hasičů i dobrovolných sborů se nejprve sjela do Bělého. V prostoru Signálu se
pokoušeli lokalizovat požár jak hasiči, tak i místní motocyklisté Martin Šedek a Ondra Novák.
Ten nakonec přesné místo požáru našel a veškerá požární technika se musela přemístit do
Řeřišného. Doprava vody z hydrantu v Machovské Lhotě probíhala několika cisternami na
křižovatku v Řeřišném (stanoviště odpadového kontejneru). Odtud byla prováděna dálková
přeprava vody požárními hadicemi na vzdálenost více než 2 km. Na hašení se podílelo také
požární letadlo. Požár se podařilo uhasit až ve dvě hodiny v noci, další kontrolní zásah
probíhal ještě v pátek 17. srpna. Pravděpodobnou příčinou požáru bylo vznícení hrabanky
od ohniště u přístřešku ukrytého mezi skalami.

Článek z Náchodského deníku 18. 8. 2018

18. 8. Úmrtí faráře římskokatolické farnosti v Machově

24. 8. Machovské návštěvy - přednáška o Sigismundu Bouškovi
Spisovatel Petr Bergmann z Broumova ve spolupráci s Institutem regionální paměti a
s hostincem U Lidmanů uspořádali v pátek 24. 8. 2018 přednášku kurátorky Památníku národního
písemnictví Hany Klínkové o životě a tvorbě kněze Sigismunda Boušky, který působil na
Broumovsku a také žil určitou dobu v Machově. Přednáška byla doprovázena projekcí a ukázkami z
korespondence a literatury a navštívilo ji 15 zájemců o tuto oblast historie.
Básník Jaroslav Vrchlický, sochař František Bílek, spisovatelka Růžena Svobodová, básník Otokar
Březina, malíř Arnold Koblitz, spisovatel a kněz Jindřich Šimon Baar, kritik František Xaver Šalda,
básník, vydavatel a kněz Karel Dostál-Lutinov, výtvarník Josef Váchal a mnozí další umělci, duchovní,
politici a významné osobnosti přelomu 19. a 20. století navštěvovali benediktinského mnicha, kněze a
všestranného umělce Sigismunda Boušku v místech, kde sloužil a žil. Fary na Broumovsku se tak
stávaly středisky kulturního setkávání v takové míře, jaká nebyla obvyklá ani ve velkých městech
tehdejšího Českého království a mladého Československého státu. Kdo další přicestoval za páterem
Bouškou na Broumovsko? Kam vodil nadšený turista a obdivovatel machovských kopců a
broumovské krajiny a přírody, romantik Bouška své přátele? O čem rozmlouvali? Jak se vzájemně
střetávali a inspirovali? To vše a mnohé další na přednášce Hany Klínkové, badatelky a kurátorky
Památníku národního písemnictví, která se písemnou pozůstalostí Boušky, Baara, Váchala a dalších
dlouhodobě zabývá.

Na přednášce bylo možné nahlédnout do literatury spjaté s Bouškovým uměleckým okruhem,
zakoupit knihu Bezděkovský kostelíčku, která je dílu a životu Sigismunda Boušky věnovaná a rovněž
novinku nakladatelství Broumovsko Organic, knihu Lager Broumov / Braunau, 1915-1918 o
zajateckém táboře z první světové války v oblasti Broumova a Martínkovic, tedy z období, kdy Bouška
sloužil na bezděkovské faře a Josef Váchal na frontě. Obě knihy bylo možné si nechat podepsat od
autora Petra Bergmanna.

24. 8. Nová stomatologická souprava
Dne 24. srpna proběhla ve stomatologické ordinaci v Obecním domě v Machově montáž
nové stomatologické soupravy DC 180 Diplomat Consul. Souprava byla pořízena z rozpočtu
městyse v hodnotě 399.899,- Kč na základě výběrového řízení, k němuž podmínky pomáhal
specifikovat současný machovský zubní lékař MDDr. Houštěk.

27. 8. Rekonstrukce tělocvičny
V posledním srpnovém týdnu začaly práce na rekonstrukci místní tělocvičny. Na základě
výběrového řízení se dodavatelem prací stala firma SMI–ČR group s.r.o. z Broumova.
Předpokládaná hodnota stavebních prací je 3,313 mil. Kč a na uvedenou akci městys Machov
získal dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 2,326 mil. Kč. Předmětem akce je
rekonstrukce podlahy a obložení stěn v hale tělocvičny, výměna oken, rekonstrukce vnitřního
osvětlení, výměna žlabů a svodů a očištění střešní krytiny s následným nátěrem. Nejprve
došlo na bourání stávající podlahy (parkety + dřevěný rošt) a palubkového obložení stěn.
Zároveň subdodavatelská firma započala práce na výměně oken.

27. 8. Vlci v Machově
Další útok vlčí smečky v katastru městyse Machov byl zaznamenán v posledním
srpnovém víkendu – vlci napadli a usmrtili 2 ovce a 3 jehňata místního chovatele pana
Břetislava Jansy. Dále byly hlášeny případy usmrcení trofejních muflonů v místní honitbě.
Výskyt vlků zaznamenal také farmář pan Miloš Hubka, kterému vlci splašili koně i krávy
s telaty na pastvinách, přičemž splašená zvířata přetrhala elektrické ohradníky a rozutekla se
po okolí.

Září 2018
Počasí: První zářijové dny provázelo polojasné počasí s občasným deštěm a denními teplotami
kolem 20°C, noční teploty se pohybovaly kolem 15°C. Postupně opět nárůst teplot, které se ve
druhém zářijovém týdnu opět pohybovaly kolem 25°C. Toto letní počasí vyvrcholilo 21. září,
kdy se denní teplota blížila 30°C. Poslední zářijová dekáda začala přechodem studené fronty
s razantním ochlazením, bouřkami a silným větrem. Teploty dramaticky poklesly – denní se
pohybovaly kolem 15°C a ke konci září dokonce nedosahovaly ani 10°C, ranní teploty pod 0.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. září 2018 hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.066 obyvatel.
V průběhu září: - zemřela Hana Kubečková (1932), Machov 102.
2. 9. Posvícenské posezení v Bělém
Přátelé zvoničky v Bělém uspořádali v neděli 2. září „Posvícenské posezení“ u zvoničky.
Pekla se vepřová kýta a bylo zajištěno i další občerstvení. Akce se setkala s poměrně velkým
zájmem bělských občanů, rovněž počasí této akci přálo.

3. 9. Nový školní rok 2018/19 v ZŠ a MŠ Machov
V pondělí 3. září začal v ZŠ a MŠ Machov nový školní rok pod vedením nové ředitelky
Ing. Bc. Hany Lelkové. Poprvé vyrazilo do školy jedenáct prvňáčků, které bude připravovat
paní učitelka Mgr. Helena Martincová, třídní učitelkou druháků a třeťáků bude i letos paní
učitelka Blanka Plná. Čtvrťáky povede paní učitelka Mgr. Gabriela Nawrat a o páťáky se
bude starat nová paní učitelka PaedDr. Ivana Soldánová. Také v družině čeká na děti letos
změna. Po roce se do pedagogického sboru vrátila Bc. Jitka Hrubá. Na prvním stupni školy se
prezentovalo 55 žáků, což je o 9 dětí více než v loňském školním roce. Také na druhém stupni
se počet dětí navýšil, a to na 51. V šestém ročníku je třináct žáků, jejich třídní je paní učitelka
Bc. Petra Bornová Řehounková. Stejný počet žáků je i v sedmém ročníku, jejich třídní je pan
učitel Mgr. Jan Nawrat. Osmý ročník, také se třinácti žáky, si již třetím rokem povede paní
učitelka Bc. Anna Laslettová. Dvanáct deváťáků bude na vstup do středoškolského vzdělávání
připravovat třídní učitelka Ing. Bc. Hana Lelková.
Pokud jde o loňské deváťáky, z celorepublikových dat je možné získat porovnání
výsledků žáků machovské školy ve zkouškách z matematiky a českého jazyka. Machovské
děti se ve výsledcích pohybovaly vysoce nad republikovým průměrem.
Mateřská škola je plně obsazena (kapacita je 28 dětí). 22. září slaví mateřská škola v
Machově již 60 let od svého založení.

8. 9. Rallye Sudety 2018
V sobotu 8. září již tradičně projeli Machovem závodníci na horských kolech v rámci 24.
ročníku maratonu „Rallye Sudety“ se startem i cílem v Teplicích nad Metují. Městys Machov
zajistil společně s několika dobrovolníky občerstvovací stanici pro závodníky v prostoru před
nákupním střediskem.

Na tratě dlouhé 33, 60 a 113 kilometrů se letos vydalo celkem 1078 startujících, mezi
kterými bylo na krátké trati i 8 jednokolkařů, 6 koloběžkářů a 11 běžců. Cílem jich projelo
971, z toho na dlouhé trati 510 (494 mužů + 16 žen), na střední 291 (264 + 31) a na krátké
164 (128 + 38). V hlavním závodu na 113 kilometrů dominovali a nakonec s přehledem
zvítězili Michal Kaněra z Ghost Teamu (5:01:16) mezi muži a Milena Cesnaková z Maloja
Rocky Mountain teamu (5:58:26) mezi ženami.
14. 9. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 14. září občanka Nízké
Srbské paní Božena Pfeiferová (čp. 71). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing. Jiří
Krtička a členka zastupitelstva městyse Mgr. Dagmar Šolínová.

.
15. 9. Hasičská soutěž veteránů v Bělém
Hasičská soutěž veteránů „O putovní veteránskou hůl“ se poprvé konala v Bělém.
Zúčastnila se čtyři družstva, vítězem se stalo domácí družstvo SDH Bělý.

18. 9. Významné životní jubileum – 90. narozeniny – oslavila dne 18. září občanka Machova
paní Eva Valdmanová (čp. 53). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing. Jiří Krtička a
člen zastupitelstva městyse Oldřich Rücker.

18. 9. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 18. září občanka Nízké
Srbské paní Renata Ducháčová (čp. 35). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing. Jiří
Krtička a místostarosta Ivo Šulc..

21. 9. Kulturní a sportovní akce v Nízké Srbské
V pátek 21. září uspořádali dobrovolní hasiči z SDH Nízká Srbská „Běh okolo Rzu“.
Jednalo se o již 17. ročník branného závodu mladých hasičů, kterého se v letošním roce
zúčastnilo 80 startujících.
V sobotu 22. září se kolem 50 účastníků sešlo na akci „Zavírání studánky“, kterou
v Nízké Srbské pořádá každoročně spolek Nízkosrbských baronů.
21. – 22. 9. Podzimní zahrádkářská výstava

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu v Machově uspořádala na sále
penzionu „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě dvoudenní výstavu. Vystavovatelé z místní
organizace ČSZ i z okolních obcí představili na výstavě jednak letošní výpěstky ze svých
zahrádek, ale také rukodělné práce i krásně naaranžované stoly s pomocí historických
předmětů či obrazů. Výstava se setkala s velkým zájmem veřejnosti – spoustu exponátů si
návštěvníci zakoupili a odnesli domů. Před penzionem navíc probíhal doplňkový prodej
květin, drobné bižuterie a stánek zde měl i prodejce vína z Moravy.

22. 9. Hasičská soutěž „O putovní pohár SDH Machovská Lhota“

V sobotu 22. září se v Dolečku uskutečnil 45. ročník hasičské soutěže „O putovní pohár
SDH Machovská Lhota“. Počasí již tradičně moc nepřálo, tentokrát sice nepršelo, ale teplota
se pohybovala pouze kolem 12°C. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev. Z vítězství se radovali
dobrovolní hasiči z Nízké Srbské, druzí skončili hasiči ze Žďárek a třetí Suchý Důl.

28. 9. Svatováclavská pouť ve Lhotě
Znovuobnovenou Svatováclavskou pouť v Machovské Lhotě provázelo krásné slunné
počasí. Myslivci z MS Bor připravili dětem trať s osmi úkoly, jako třeba poznávání stromů či
stop, střelba ze vzduchovky nebo praku a malování, práce s loveckými psy a ukázka dravých
ptáků. Odměnou dětem byl buřtík pečený na ohni a limonáda. Úspěch měl skákací hrad i
divadlo ve stodole Nemejtova statku. Prodávaly se koláčky, muffiny a rohlíčky, které napekli
studenti teplické školy, myslivci a maminky z mateřského centra. K zakoupení byl guláš nebo
klobáska. Zázemí a občerstvení zajistil hostinec U Lidmanů. Přišlo více než 200 dětí!!!

30. 9. 22. ročník Běhu na Hejšovinu
Za krásného slunečného podzimního počasí se v neděli 30. září konal již 22. ročník závodu
v běhu do vrchu "Běh na Hejšovinu“, který je tradičně součástí seriálu Českého poháru v bězích
do vrchu. Pořadatelé Městys Machov společně s dobrovolníky z Machovské Lhoty i tentokráte
připravili trasu dlouhou 8 km se startem na náměstí v Machově a cílem na polském vrcholu
Hejšoviny (Szczeliniec Wielki) v národním parku Stolové hory. Na start se tentokrát postavilo
80 dospělých závodníků a 18 dětí. Celkovým vítězem se stal Pavel Dvořák z oddílu Biatlon
Prostějov, který trasu 8 km uběhl za 33 min. a 27 s. Druhé místo obsadil domácí závodník David
Plný a třetí skončil Jan Nápravník ze Rtyně v Podkrkonoší. Mezi ženami byla nejrychlejší
závodnice TJ Sokol Hradec Králové Táňa Metelková v čase 36 min. 28 s. před Dagmar
Kynčlovou z SK Nové Město n. M. a Renatou Hájkovou z TJ Maratonstav Úpice. Dětský závod
s cílem na česko-polské hranici v Machovské Lhotě vyhrál Tomáš Metelka z oddílu OK 99 Hr.
Králové v čase 9 min. 13 s. před domácími závodníky BKL Machov Lukášem Doležalem a
Veronikou Nyklíčkovou. Kromě ocenění oficiálních vítězů jednotlivých kategorií proběhla i
tombola, kdy vylosovaní majitelé některých startovních čísel měli možnost vybrat si jednu
z drobných cen od sponzorů závodu. V průběhu vyhlašování výsledků i po skončení hrála
závodníkům, jejich doprovodům i ostatním návštěvníkům závodu skupina Domamazec
z Machova. K doprovodnému programu patřilo i opékání vepřové kýty či grilování klobás
v režii provozovatelů místního Machovského hostince manželů Mikešových.

30. 9. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 30. září občanka Machova
paní Drahuška Kociánová (čp. 19). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing. Jiří
Krtička a členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová.

30. 9. Rekonstrukce mostu na křižovatce k Bělému
V průběhu srpna i září pokročily betonářské práce na rekonstrukci mostu v Machově na
křižovatce k Bělému v rámci projektu rekonstrukce krajských komunikací. Byly
vybetonovány boční pilíře a poté i mostovka nového mostu.

30. 9. Nový římskokatolický administrátor v Machově
Z důvodu úmrtí machovského faráře Mons. Mariana Lewického byl pověřen duchovní
správou římskokatolické farnosti Police nad Metují, do které spadá i Machov, ThLic. Mgr.
Jarosław Furtan, Ph.D. Tento administrátor si zároveň začal upravovat byt na machovské faře
k trvalému bydlení.

Říjen 2018
Počasí: Začátek října ve znamení podzimního počasí – denní teploty kolem 12°C, polojasno až
oblačno, občas přeháňky. Noční teploty do 7°C, občas přízemní mrazíky. Postupně mírné
oteplování – druhý říjnový týden slunečný, denní teploty opět až 20°C, ranní mlhy. V polovině
měsíce denní teploty dokonce stoupaly k 25°C, ranní pak až k 15°C. V řadě míst ČR padaly
teplotní rekordy. Slunečné a teplé počasí, i když s mírným poklesem teplot, vydrželo do konce
druhé říjnové dekády. Po 20. říjnu prudké ochlazení, ranní mrazíky, denní teploty kolem 12°C.
V noci z 24. na 25. 10. přechod fronty s deštěm a silnými nárazy větru, deštivé dny pokračovaly
až do 28. 10., kdy dokonce sněžilo. Poslední tři říjnové dny se opět změnil ráz počasí – vyjasnilo
se a denní teploty dosahovaly hodnot okolo 15-18°C, ranní neklesaly pod 10°C. Noc z 29. 10.
na 30. 10. dokonce byla rekordně teplá – v Machově kolem 16°C, na Moravě téměř 20°C.

Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. říjnu 2018 hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.071 obyvatel.

5. - 6. 10. Komunální volby a volby do Senátu Parlamentu ČR v Machově
V pátek 5. 10. a v sobotu 6. 10. se v Machově, stejně jako ve všech městech a obcích celé
republiky, uskutečnily komunální volby. V Machově se voleb zúčastnila dvě uskupení –
kandidátka politické strany ODS a kandidátka hnutí „Starostové a nezávislí“. Z celkového počtu
893 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 512 občanů s hlasovacím právem, tj. 57,3 % voličů.
Volilo se 11 zastupitelů.

Výsledky hlasování ve volbách do Zastupitelstva městyse Machov 5. - 6. 10. 2018
Zapsaných voličů celkem …………………………………………………… 893
Hlasovalo voličů celkem ……………………………………………………. 512
Odevzdáno platných hlasovacích lístků celkem ………………… 500
z toho pro jednotlivé strany a kandidáty :
Občanská demokratická strana ……………………………………………
Jan Koláčný ……………………………………………………………………..
Tomáš Ekrt ………………………………………………………………………
Pavel Diviš ……………………………………………………………………….
Petra Haucková ……………………………………………………………….
Milena Řehůřková …………………………………………………………..
Luboš Bittnar …………………………………………………………………..
Ludvíka Bittnarová …………………………………………………………..

(100 %)
(57,3 %)
(56 %)
hlasů
1041
241
75
79
82
59
34
45

Ing.Eva Skálová ………………………………………………………………..
Lada Hlušičková ……………………………………………………………….
Martin Hansch………………………………………………………………….
Michal Plný ……………………………………………………………………..

181
158
34
53

Starostové a nezávislí ………………………………………………………….
Ing. Jiří Krtička ………………………………………………………………….
Ivo Šulc …………………………………………………………………………….
Ing. Tomáš Notek ……………………………………………………………..
Mgr. Dagmar Šolínová ………………………………………………………
Jiří Dostál ………………………………………………………………………….
Rastislav Komár ………………………………………………………………..
Jan Gross …………………………………………………………………………..
Ing. Stanislav Jirásek ………………………………………………………….
Oldřich Rucker …………………………………………………………………..
Jaroslav Martinec ………………………………………………………………
Dagmar Havelková ……………………………………………………………..

3992
426
392
408
413
411
331
382
358
285
320
266

Složení Zastupitelstva městyse Machov dle výsledků voleb
Kandidát (volební strana)
Ing. Jiří Krtička (STAN)
Ivo Šulc (STAN)
Ing. Tomáš Notek (STAN)
Mgr. Dagmar Šolínová (STAN)
Jiří Dostál (STAN)
Rostislav Komár (STAN)
Jan Gross (STAN)
Ing. Stanislav Jirásek (STAN)
Oldřich Rücker (STAN)
Jan Koláčný (ODS)
Ing. Eva Skálová (ODS)
Náhradníci :
Lada Hlušičková (ODS)
Jaroslav Martinec (STAN)
a další dle pořadí.

počet hlasů
426
392
408
413
411
331
382
358
285
241
181

158
320

Současně s komunálními volbami se konaly i volby do Senátu Parlamentu České
republiky. V prvním kole těchto voleb v Machově těsně zvítězil kandidát ODS Martin
Červíček před kandidátem KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem. Oba tito kandidáti zároveň
postoupili do druhého kola voleb za celý volební obvod Náchod.

6. 10. Svatohubertská mše

12. – 13. 10. 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
Ve druhém kole voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu Náchod vybírali
voliči mezi kandidátem KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem a kandidátem ODS Martinem
Červíčkem. K volebním urnám přišlo v Machově 234 voličů, což je 26,15% z oprávněných.
V Machově zvítězil Martin Červíček s 149 hlasy, Pavel Bělobrádek získal 84 hlasů.
V rámci celého volebního obvodu Náchod zvítězil Martin Červíček, který získal 56,46 %
hlasů a stal se tak senátorem na dalších 6 let. Volební účast ve volebním obvodu Náchod
činila 22,18 %, v rámci celé ČR pak byla účast pouhých 16,5 %.

23. 10. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 23. října občanka
Machovské Lhoty paní Božena Kubečková (čp. 65). Za městys byli oslavenkyni popřát
starosta Ing. Jiří Krtička a člen zastupitelstva Oldřich Rücker.

24. 10. Machovská studna – rekonstrukce
V průběhu října zahájila firma VaK Náchod rekonstrukci vodojemu Machovská studna
před Řeřišným.

25. 10. Lípa nového století
Základní škola Machov ve spolupráci s Úřadem městyse Machov připravily na den 25.
října slavnostní zasazení lípy k výročí 100 let od založení našeho státu. Pro lípu bylo určeno
místo na louce na Bukovině – v místě jednoho ze zastavení Naučné stezky řídícího učitele
Jaroslava Petra. Úřad městyse zařídil vyčištění místa od náletových keřů a stromů a odstranil
rozpadlý myslivecký posed. Pomocí bagru bylo místo upraveno a byla připravena jáma pro
zasazení stromu. V dopoledních hodinách 25. října pak žáci ZŠ Machov lípu slavnostně
zasadili, i když počasí tomuto slavnostnímu aktu vůbec nepřálo – byla mlha a pršelo.
Nápomocen byl i zástupce Správy CHKO Broumovsko p. Němeček.

26. 10. Připomínka výročí událostí konce 1. světové války v podání ZŠ Machov
26. října si žáci ZŠ Machov u Pomníku padlých připomněli historické události z konce
1. sv. války, které se staly v naší obci. Na přání prvňáčků byla stoletá lípa ozdobena balónky
v národních barvách.

26. 10. Významné životní jubileum – 50 let společného života – oslavili dne 26. října
manželé Zdeňka a Josef Wittvarovi z Nízké Srbské čp. 108. Ke Zlaté svatbě jubilantům byli
jménem zastupitelstva městyse popřát starosta Ing. Jiří Krtička a místostarosta p. Ivo Šulc.

27. 10. Koncert ve stylu amerického blues a jazzu

MKMM z.s., nezisková organizace, Hronov
vás zve
na tanečně-poslechový

Večer plný hudby

hraje Martin Chik z Prahy se svojí kapelou
(vystupoval minulý rok se skupinou Domamazec U Lidmanů ve Lhotě)

sál Obecního domu v Machově
sobota 27. října 2018 od 19,30 hod.
vstupné bude použito ve prospěch dobročinné sbírky

Poslechnout si koncert a později i zatančit si přišlo 44 platících, kteří si pochvalovali
opravdu kvalitní muziku. Pro pořadatele bohužel skončila akce finanční ztrátou.

28. 10. Vzpomínka 100. výročí vzniku samostatného Československa v Machovské
Lhotě
Dne 28. října 2018 si skupina 22 občanů Machovské Lhoty – domácí i chalupáři připomněla sté výročí založení samostatného Československého státu, a to položením květin
a zapálením svíček u pomníku padlých v první světové válce.

29. – 30. 10. Asfaltování zadní cesty do Machovské Lhoty
V průběhu celého října probíhaly práce na akci „Obnova místní komunikace 42c
Machovská Lhota“. Jedná se o úsek místní komunikace od čsl. hřbitova pozadu směrem
k autobusovým garážím. Stavbu prováděla firma REPARE Trutnov, spolufinancování akce
bylo zajištěno z Programu rozvoje a obnovy venkova, poskytovatelem je Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Nejprve proběhlo geodetické vytýčení cesty a poté už začaly úpravy
spodních vrstev a ofrézování starého asfaltu. Následně došlo k položení a zaválcování
spodních štěrkových vrstev vozovky. Začátkem posledního říjnového týdne pak došlo na
pokládku dvou vrstev asfaltu. Počasí naštěstí bylo příznivé pro asfaltování, i když den před
pokládkou sněžilo a bylo pouze kolem 3°C. Při finálních pracích se oteplilo na 15°C.

31. 10. - Ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Machov
Ve středu 31. října se v obřadní síni Úřadu městyse Machov konalo ustavující zasedání
nového Zastupitelstva městyse Machov vzešlého z komunálních voleb, jež se uskutečnily ve
dnech 5. a 6. října 2018. V průběhu jednání tohoto nového jedenáctičlenného zastupitelského
sboru byli zvoleni do funkcí na následující čtyřleté volební období tito zastupitelé:
- starostou byl zvolen již počtvrté Ing. Jiří Krtička
- místostarostou byl zvolen Ivo Šulc (také počtvrté)
- předsedou finančního výboru zastupitelstva byl zvolen Ing. Stanislav Jirásek
- předsedou kontrolního výboru zastupitelstva byl zvolen Oldřich Rücker
- předsedou stavebního výboru byl zvolen Ing. Tomáš Notek
- předsedkyní výboru pro občanské záležitosti byla zvolena Mgr. Dagmar Šolínová.

Listopad 2018
Počasí: Začátkem listopadu pokračovalo hezké a teplé počasí s denními teplotami přes 15°C,
výjimečně s dešťovými přeháňkami. Postupně rekordní teploty až ke 20°C. Po 10. listopadu
ochlazování, mlhy, mrholení, denní teploty v polovině měsíce už nepřesahovaly 10°C. Od 17.
listopadu znatelné ochlazení, teploty se ve dne držely kolem 0, noční těsně pod bodem mrazu.
19. listopadu napadlo do 5 cm sněhu. Po 20. listopadu mrholení, ledovka, mrznoucí mlhy.
V posledním listopadovém týdnu ochlazení, polojasno, celodenně pod bodem mrazu (až -6°C).
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. listopadu 2018 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.083 obyvatel.
V průběhu listopadu: - zemřel Josef Plný (1946), Machov 155
- zemřela Jaroslava Havlásková (Smržová), Machovská Lhota 47 (1951)
- narodila se Tamara Scholzová, Bělý 96
- narodila se Viola Klimšová, Machov 67

2. 11. Požár nad Fabiánkou
V pátek 2. listopadu v odpoledních hodinách vyjížděli místní hasiči k požáru v lesním
porostu v oblasti Fabiánky. S dopravou vody k zásahu pomáhali profesionální hasiči
z Velkého Poříčí. Požár byl zpozorován včas a naštěstí se nerozšířil na větší plochu. Příčinou
bylo zřejmě pálení větví v lese soukromého majitele.

3. 11. Taneční zábava – Nanovor

Taneční zábavy se skupinou Nanovor se na sále Obecního domu zúčastnilo kolem 150
návštěvníků. Akci pořádali provozovatelé restaurace „Machovský hostinec“ manželé
Mikešovi.
8. 11. Úspěch žáků ZŠ Machov v běžeckém závodě „Zámecké schody“
Ve čtvrtek 8. listopadu se družstvo ZŠ Machov zúčastnilo tradičních Zámeckých schodů
v Náchodě. V běžeckém závodě štafet Machov reprezentovali: Havelková N., Notková B.,

Scholzová T., Plná N., Kubečková V., Šolc J., Konečný M., Šandor T., Doležal L., Němec M.
Ve své kategorii C měli jasně nejlepší součet časů a vyhráli tak putovní pohár města Náchoda.

9. 11. Dokončení rekonstrukce mostu na křižovatce na Bělý
Ve druhém listopadovém týdnu proběhly poslední práce na rekonstrukci silničního
mostu na křižovatce k Bělému. Po dokončení izolčních vrstev mostovky a zahutnění
štěrkového podkladu na bocích mostu došlo k položení dvou asfaltových vrstev a následně
bylo osazeno zábradlí. Most byl provizorně zprovozněn v pátek 9. listopadu.

12. 11. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavil dne 12. listopadu občan Nízké
Srbské pan Josef Kubín (čp. 85). Za městys byli oslavenci popřát starosta Ing. Jiří Krtička a
členka zastupitelstva – předsedkyně Výboru pro občanské záležitosti Mgr. Dagmar Šolínová.

13. 11. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavil dne 13. listopadu občan
Machova pan Jaroslav Thér (čp. 23). Za městys byla oslavenci popřát členka Výboru
zastupitelstva pro občanské záležitosti paní Renata Thérová.

13. 11. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 13. listopadu občan
Machovské Lhoty pan Gerhard Stephan (čp. 11). Za městys byli oslavenci popřát starosta
Ing. Jiří Krtička a člen zastupitelstva pan Oldřich Rücker.

25. 11. Vítání občánků

V neděli 25. listopadu 2018 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových
občánků v letošním roce. Členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová společně s matrikářkou
paní Dagmar Krtičkovou Heritesovou slavnostně přivítaly mezi občany Machova tyto malé
občánky:
- Matěje Ševčíka z Machova,
- Jana Kubína z Nízké Srbské,
- Bohuslava Ježka z Nízké Srbské,
- Kryštofa Čečo z Nízké Srbské,
- Elišku Vlachovou z Machova,
- Martina Středu z Machova,
- Anu Novákovou z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly tradičně svým vystoupením i děti z místní
mateřské školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

25. 11. Divadelní představení „Tik Ťak“
Městys Machov uspořádal na sále obecního domu další divadelní představení. S komedií
„Tik Ťak“ přijeli ochotníci z divadelního souboru „Divadlo Broumov“, který funguje v rámci
Domu dětí a mládeže Ulita v Broumově. Tentokráte se na povedenou komedii přišlo podívat
92 platících diváků.

Prosinec 2018
Počasí: První prosincový víkend začal nejprve sněhovým popraškem a hned nato ledovkou.
V dalších dnech následovalo oteplení až na 8°C, většinou zataženo, mlhy, četné dešťové
přeháňky. Tento ráz počasí se změnil 11. prosince, kdy přišlo citelné ochlazení (celodenní
teploty kolem bodu mrazu) a začalo sněžit – napadlo více než 10 cm mokrého sněhu. Další
týden se teploty držely kolem nuly, většinou zataženo, občas mlhy či mrholení. Na štědrý den
byl sněhový poprašek, poté opět deštivé a poměrně teplé počasí, které vydrželo až do konce
roku.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. prosinci 2018 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.085 obyvatel.
V průběhu prosince: - zemřela Vlasta Kulichová (1936), Machov 85
- zemřela Alžběta Babušíková (1927), Bělý 82
- narodil se Václav Rýgl, Machov 10

1.12. Rozsvícení vánočního stromu v Machovské Lhotě
SDH Machovská Lhota ve spolupráci se ZŠ a MŠ Machov a Městysem Machov pořádají v
předvánočním čase dne 1. prosince od 17 hodin veřejné rozsvícení vánočního stromu
u autobusových garáží v Machovské Lhotě. K dokonalé vánoční náladě vám koledy zazpívají děti z
místní základní školy v Machově a poté bude hrát reprodukovaná hudba. Samozřejmě nebude chybět
něco na zahřátí - svařené víno, groček, medovina atd. Komu by přesto byla zima, může se ohřát v naší
hasičské zbrojnici.
Přijďte s námi strávit příjemné chvíle v začínajícím předvánočním shonu.
Těšíme se na Vás, pořadatelé z SDH Machovská Lhota.

Akce „Rozsvícení vánočního stromu“ se vydařila. Těšila se velkému zájmu spoluobčanů
z celého Machova, odhadem se sešlo kolem 150 lidí, kteří si poslechli koledy v podání žáků
ZŠ Machov a poté se bavili při reprodukované vánoční hudbě. Teplota se pohybovala kolem
-3°C a tak přišly vhod teplé nápoje – svařené víno, grog, čaj, teplá medovina apod.

3. 12. Jídelní lístek obecní restaurace Machovský hostinec (ukázka)

8. 12. Mikulášská merenda

Spolek Nízkosrbských Baronů
pořádá

MIKULÁŠSKOU MERENDU
koná se v sobotu 1. prosince 2018 od 20 hod.

U Božky v Nízké Srbské
Zahraje skupina Domamazec,
Sousedská atmosféra, vstupné sál 70,- Kč.
Sál otevřen od 18 hodin, kapacita sálu 70 osob, rezervace se nepřijímají.
„ A Mikuláš letos nepřijde …“

Pobavit se na letošní Mikulášskou merendu přišlo 67 účastníků.

13. 12. Významné životní jubileum – 90. narozeniny – oslavila dne 13. prosince občanka
Machovské Lhoty paní Lucie Hubková (čp. 44). Za městys byl oslavenkyni předán dárkový
koš s gratulací.

24. 12. Na Štědrý den od 15 hodin se před úřadem městyse uskutečnilo opět tradiční
„Štědrovečerní vytrubování“. Počasí ani v tomto roce nebylo zcela vánoční – poměrně teplo a
téměř beze sněhu. Poslechnout si koledy a některé si i zazpívat přišlo více než 100 lidí. Jménem
Zastupitelstva městyse Machov popřál přítomným do nového roku místostarosta Ivo Šulc.
Restaurace byla otevřena a ve spolupráci s městysem připravila pro přítomné zdarma
ochutnávku svařeného vína.

24. 12. Štědrovečerní zpívání koled pod zvoničkou v Bělém
V sychravém počasí se v Bělém pod zvoničkou zpívalo od jednadvacáté hodiny až do
půl dvanácté, během večera se sešlo kolem 40 lidí.

27. 12. Vánoční vaření piva
V období mezi svátky – 27. prosince – uspořádal machovský minipivovar „Vánoční
vaření piva“. Za hojné účasti místních i přespolních zájemců se vařil a ochutnával
„Podšefelský ležák“.

