Červenec 2020
Počasí: Měsíc začal deštivým počasím, občas bouřky, teploty poměrně vysoké kolem 25°C. Proměnlivé
počasí pokračovalo celou první dekádu, teploty se snížily na hodnoty pod 20°C. Ve druhé dekádě nárůst
teplot nad 20°C, nadále proměnlivé počasí – občas polojasno, občas dešťové přeháňky, noční teploty
těsně nad 10°C. Další oteplení sebou přineslo občasné bouřky a výraznější dešťové srážky, teploty stále
kolísaly – občas těsně nad 20°C, občas až 26°C. V posledním červencovém týdnu nástup velmi teplého
počasí s teplotami těsně pod 30°C, většinou jasno až polojasno.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červenci 2020 hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.080 obyvatel.
V průběhu července: - se narodil Jan Jakub Peška, Nízká Srbská 61.

4. 7. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 4. července občanka
Machova paní Květoslava Gacíková (čp. 100). Oslavenkyni byl zaměstnanci úřadu městyse
předán dárkový balíček.

14. 7. Otevření hraničního přechodu v Machovské Lhotě pro automobily do 3,5 t
V úterý 14. července proběhla závěrečná kolaudační prohlídka rekonstruovaných
krajských silnic III/303.15 a III/303.17 vedoucích od Mýta do Nízké Srbské a od Bezděkova
přes Machov a Machovskou Lhotu až na polskou státní hranici. Zároveň k tomuto datu byl
oficiálně zprůjezdněn hraniční přechod Machovská Lhota – Ostra Góra, jenž do této chvíle
sloužil pouze jako turistický přechod pro pěší a cyklisty, také pro osobní automobily do
tonáže 3,5 t. Podstatně se tak zkrátila cesta pro české turisty z Machova do centra národního
parku Stolové hory (Karlów) a rovněž pro polské turisty mířící za krásami Policka a okolí.

21. 7. Významné životní jubileum – 95. narozeniny – oslavila dne 21. července občanka
Nízké Srbské paní Marta Švejdarová (čp. 36). Za městys byli oslavenkyni popřát matrikářka
městyse Dagmar Krtičková Heritesová a referent úřadu městyse Ing. Miroslav Kryl.

25. 7. Krásné životní jubileum – 50 let společného života – zlatou svatbu - oslavili dne 25.
července manželé Vladimíra a Stanislav Lokvencovi z Machova čp. 32. K tomuto výročí byli
jubilantům jménem městyse popřát starosta Ing. Jiří Krtička, členka zastupitelstva Ing. Eva
Skálová a referent úřadu městyse Ing. Miroslav Kryl.

Srpen 2020
Počasí: Srpen začal dvěma dny s extrémními teplotami kolem 30°C, následovaly dva dny s trvalým
deštěm a ochlazením na hodnoty 15°C - 18°C, poté opět postupný růst teplot na hodnoty kolem 30°C
s polojasným či jasným nebem, občas bouřka z tepla. Teprve po 18. srpnu se ráz počasí změnil –
dostavily se dešťové přeháňky a teploty se mírně snížily – pohybovaly se kolem 22 – 26°C, výjimečně
se ještě blížily ke 30°C. Po přechodu studené fronty 23. 8. se denní teploty pohybovaly v rozmezí 20°C
až 25°C, noční teploty se začaly propadat k 10°C. Závěr měsíce ve znamení vydatných dešťových
srážek, poklesu denních teplot pod 20°C a nočních občas i pod 10°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. srpnu 2020 hlášeno k trvalému pobytu celkem 1.081
obyvatel.
V průběhu srpna: - zemřel Jiří Podroužek (1940), Machovská Lhota 74
- zemřela Olga Červenková (1937), Nízká Srbská 54

5. 8. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavil dne 5. srpna občan Nízké Srbské
pan Luboš Šebesta (čp. 116). Gratulace zástupců městyse byla odložena na září, kdy slaví
kulaté narozeniny i manželka oslavence.

13. 8. Výjimečné životní jubileum – 60 let společného života – diamantovou svatbu - oslavili
dne 13. srpna manželé Marie a Gerhard Stephanovi z Machovské Lhoty čp. 11. K tomuto
výročí byli jubilantům jménem městyse popřát starosta Ing. Jiří Krtička, členka zastupitelstva
Mgr. Dagmar Šolínová a matrikářka Dagmar Krtičková Heritesová.

20. 8. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 20. srpna občan Machova
pan Petr Hofman (čp. 45). Za městys byli oslavenci popřát starosta městyse Ing. Jiří Krtička
a členka zastupitelstva Ing. Eva Skálová.

26. 8. Strom roku 2020

Organizace „Nadace partnerství“ pořádá již od roku 2002 celostátní anketu „Strom
roku“. V letošním roce byla do soutěže nominována jabloň rostoucí již přes 70 let na zahrádce
u restaurace „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě. Z celkově 54 nominovaných stromů z celé
republiky byla jabloň odbornou porotou vybrána mezi dvanáct finalistů, z nichž veřejnost

svým hlasováním rozhodne o celkovém vítězi. Na propagaci a podpůrných akcích ve
prospěch jabloně se podílí ZŠ Machov, městys Machov, MAS Stolové hory, majitel penzionu
„U Lidmanů“ pan Šturm, machovská organizace zahrádkářů, pan Jar. Lidman a další.
Od začátku hlasování se jabloň pohybuje mezi trojicí nejúspěšnějších, vítěz bude vyhlášen
20. října v sídle „Nadace partnerství“ v Brně.

27. 8. Farmářské filmové léto v Bělém
Provozovatel Eko farmy Bílý dvůr v Bělém pan Ekrt uspořádal v prostorách svého
penzionu „Farmářské filmové léto“. První akcí byl koncert kapely The RockSet (revivalová
kapela legendárních Roxette) ve středu 26. srpna. V následujících třech dnech proběhlo na
dvoře penzionu promítání českých filmů.

28. 8. Rekonstrukce kotelny v ZŠ a MŠ Machov
Koncem srpna byly zahájeny práce na rekonstrukci plynové kotelny ZŠ a MŠ Machov.
Dodavatelem akce se na základě výběrového řízení stala firma VK INVESTING s.r.o.
Jaroměř. Nejprve byla odstraněna stávající technologie kotelny (plynové kotle) a odstraněny
stávající elektrorozvody. Následovalo zabetonování jámy, ve které kotle byly umístěny (byly
pod úrovní podlah v přízemí), provedeny izolace a vybudováno nové odkanalizování kotelny.
Rekonstrukce pak pokračovala montáží elektrorozvodů a montáží nové technologie
plynového vytápění školy.
Na září byly naplánovány další postupné kroky rekonstrukce – dokončení montáže
technologie, vyvložkování komínů a instalace nových požárních dveří do kotelny.

29. 8. Posvícenské posezení v Bělém

Spolek „Bělská zvonička, z.s.“ uspořádal na poslední chvíli (před opětovným zavedením
opatření proti pandemii koronaviru) v sobotu 29. 8. 2020 Posvícenské posezení u zvoničky
v Bělém. V proměnlivém počasí se sešlo průběžně kolem 90 členů spolku, bělských občanů i
náhodných návštěvníků akce. Někteří se pouze najedli a odešli, většina však akci využila
k posezení a popovídání se sousedy spojeném s připraveným občerstvením.

Září 2020
Počasí: Měsíc září začal deštivým počasím s denní teplotou pod 15°C. Postupně v prvním i druhém
zářijovém týdnu srážky ustaly a teploty se opět dostaly nad 20°C při polojasném počasí. Na konci
druhého a ve třetím zářijovém týdnu pokračoval nárůst denních teplot až na letní hodnoty mezi 25°C a
28°C, většinou jasno či polojasno. Teplé letní počasí ukončil přechod studené fronty (bez deště) 17. 9.,
poté denní teploty klesly o více než 10 stupňů, i když obloha byla i nadále většinou polojasná. V poslední
zářijové dekádě opět postupný nárůst denních teplot až k 25°C, ranní teploty se však již držely pod 10°C.
V pátek 25.9. příchod velice chladného a deštivého počasí – celodenní déšť doprovázený denními
teplotami v rozmezí 6°C až 12°C. Tento ráz počasí vydržel až do konce měsíce.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. září 2020 hlášeno k trvalému pobytu celkem 1.083
obyvatel.
V průběhu září: - zemřel Petr Hofman (1940), Machov čp. 45
- narodila se Kateřina Janečková, Machov čp. 201
- zemřel Pavel Valtera (1976), Machov 164
- narodil se Matyáš Karlec, Nízká Srbská 136.

1. 9. Zahájení nového školního roku v ZŠ a MŠ Machov
V úterý 1. září se po téměř půlročních prázdninách vrátili děti do místní základní
a mateřské školy. Bohužel i v tomto školním roce se škola bude muset vypořádávat s probíhající
pandemií Covid – 19.
Letos poprvé do školy vyrazilo třináct prvňáčků. Po celý rok je bude připravovat paní
učitelka Mgr. Helena Martincová. Třídní učitelkou druháků bude paní učitelka Blanka Plná.
Třetí a čtvrtou spojenou třídu povede paní učitelka Mgr. Dagmar Šolínová. Pátý ročník připraví
paní učitelka Mgr. Gabriela Nawrat.
Ve školní družině bude nadále působit paní Bc. Jitka Hrubá, která si pro děti opět
připravila zajímavý a bohatý program. V letošním roce bude mít k ruce také jednoho asistenta.
Na prvním stupni se bude vzdělávat 65 žáků, což je o 5 dětí více než v loňském školním
roce. Také na druhém stupni se počet dětí navýšil, a to na 63. V šestém ročníku je devatenáct
žáků, jejich třídní učitelkou je paní Mgr. Drahomíra Hejcmanová. V sedmém ročníku je
sedmnáct žáků, jejich třídní je pan učitel Mgr. Adam Just. Bc. Petra Bornová Řehounková
povede osmý ročník se čtrnácti žáky a již čtvrtým rokem připravuje svou devátou třídu se
třinácti žáky pan Mgr. Jan Nawrat. Na škole bude působit také 5 asistentů pedagoga.
Do mateřské školy letos nastoupilo pod vedením paní učitelky Jany Cvikýřové a Jitky
Vítkové 27 dětí. Pomáhat jim bude po celý rok školní asistent.
Do ročního plánu byla zařazena kromě pravidelné výuky i spoustu dalších akcí –
exkurze, besedy, výlety a projekty zaměřené na poznávání blízkého okolí, některé ve
spolupráci s vedením polského „Národního parku Stolové hory“.
Největší změnou na začátku školního roku prochází plynová kotelna. Na místě již
nevyhovující původní staré, vzniká nová kotelna včetně elektroinstalace. Dále zřizovatel školy
– městys Machov – začal s realizací výměny nevyhovujícího osvětlení ve třídách a na chodbách
školní budovy. V září se také započne rekonstrukce poslední místnosti ve čtvrtém patře staré
budovy. Pro venkovní výuku bude zahájena přestavba dětského hřiště u tělocvičny, které

využívají zejména děti naší mateřské školy. Na podzim započne 1. fáze, která spočívá
v terénních úpravách a na jaře pak bude pokračovat budování nové „Přírodní zahrady“.
8. 9. Významné životní jubileum – 95. narozeniny – oslavila dne 8. září občanka Machova
paní Hedwiga Bittnarová (čp. 47). Za městys byly oslavenkyni popřát členky zastupitelstva
Ing. Eva Skálová a Mgr. Dagmar Šolínová.

11. 9. Návštěva delegace starostů z Jaroměřska
V pátek 11. září navštívila úřad městyse delegace starostů a místostarostů obcí
sdružených v MAS Hustířanka na Jaroměřsku. Tato akce se konala na pozvání MAS Stolové
hory, přičemž delegace navštívila v rámci výměny zkušeností nejprve obecní úřad ve Žďáru
nad Metují, obecní úřad v Suchém Dole a nakonec úřad městyse v Machově. Ve všech třech
obcích se svými kolegy z Jaroměřska diskutovali starostové – ve Žďáru n. M. pan Šubíř,
v Suchém Dole paní Klímová a v Machově pan Krtička a také zástupci MAS Stolové hory
pan Rejchrt, slečna Soldánová a předseda pan Škop. Celá akce pak byla zakončena společným
obědem v restauraci U Lidmanů v Machovské Lhotě.

12. 9. Závod horských kol Rallye Sudety 2020
Jednou z mála akcí, které nebyly zrušeny kvůli šíření nemoci Covid-19, byl tradiční
maratonský závod horských kol v délce 113 km „Rallye Sudety“. Letos se závod jel také jako
součást seriálu „Nova cup“. Závodníci opět projížděli částí městyse Machov, přičemž na
náměstí byla zřízena občerstvovací stanice před náročným výjezdem na Bor. Účastníků
závodu tentokrát bylo kvůli epidemiologické situaci i kvůli velké koncentraci odložených
cyklistických závodů na podzim podstatně méně než v předchozích letech. V hlavní kategorii
na 113 km startovalo 376 závodníků, do cíle z nich dojelo 303. Na kratších tratích v délce 60
km a 33 km odstartovalo dalších 355 závodníků, z nichž závod dokončilo 330. Vítězem
hlavní mužské kategorie se stal Michal Bubílek z Kross Bikeranch Team v čase 5:10:34,
vítězkou hlavní ženské kategorie se stala Jana Pichlíková z téhož oddílu v čase 6:03:04.

13. 9. Slavnostní vítání občánků městyse Machov
V neděli 13. září 2020 se uskutečnilo tradiční přivítání nových občánků žijících se svými
rodiči v městysu Machov. Obřadní síň městyse byla tentokrát zaměněna za hezké prostředí
travnatého paloučku za úřadem městyse. Důvodem byla epidemiologická situace z důvodu
šíření nemoci Covid-19, při které by účastníci slavnostního aktu v obřadní síni museli mít na
obličejích ochranné roušky. Tomuto řešení naštěstí přálo krásné letní počasí. Obřad se
uskutečnil na dvě etapy, kdy v deset hodin začalo přivítání první čtveřice občánků a od jedenácti
hodin pokračovalo další čtveřicí. Členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová společně
s matrikářkou paní Dagmar Krtičkovou Heritesovou slavnostně přivítaly mezi občany Machova
tyto malé občánky:
- Mariana Čečo z Nízké Srbské,
- Mikuláše Chvojku z Bělého,
- Jana Jakuba Pešku z Nízké Srbské,
- Anežku Knapikovou z Machova,

- Šimona Krtičku z Machova,
- Elu Novák z Řeřišného,
- Antonína Hubku z Nízké Srbské,
- Adélu Kubečkovou z Machovské Lhoty.

Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní základní školy
pod vedením učitelů Mgr. Pavla Kubečka a Mgr. Dagmar Šolínové.
22. 9. Rekonstrukce mostu v Nízké Srbské
V úterý 22. září začala rekonstrukce mostu v Nízké Srbské na místní komunikaci
vedoucí směrem na Peterák. Důvodem této stavební akce bylo vyjádření statika, které
označilo stav mostu jako havarijní. Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou pana Dudka
z Přibyslavi u Nového Města nad Metují.
V první fázi stavby proběhly bourací práce – byla vybourána mostovka a boční stěny
stávajícího mostu. Tok potoka byl provizorně sveden do dvou trub, aby mohly být
vybetonovány patky k novým bočním stěnám a následně betonovány stěny a nová mostovka.
Pro přístup obyvatel v oblasti za mostem byla vybudována dřevěná lávka pro pěší. Obsluha
pastvin na Peteráku a odvoz dřeva napadeného kůrovcem z oblasti byla zajištěna po náhradní
místní komunikaci vedoucí od Prouzova statku na Peterák – tato cesta musela být nejprve
upravena, aby byla sjízdná pro traktory.

29. 9. Nemoc Covid-19 v Machově
Zástupce Okresního krizového štábu informoval v úterý 22. září starostu městyse, že na
základě testování byly potvrzeny v Machově první čtyři případy nákazy nemocí Covid-19
způsobené novým druhem koronaviru. O týden později se počet pozitivně testovaných
zdvojnásobil – k 29. 9. bylo potvrzeno 8 případů. Zároveň byla nařízena karanténa pro pátý
ročník zdejší základní školy z důvodu jednoho pozitivně testovaného žáka.
V posledním zářijovém týdnu se nákaza nemocí Covid-19 potvrdila také v Domově
důchodců v Polici n. Met., kde byly pozitivně testováni jak klienti, tak i personál. Další plošné
testování proběhlo i v Základní umělecké škole v Polici n. Met. po zjištění nákazy u některých
žáků i učitelů. Kvůli tomu byla nařízena karanténa všem žákům ZUŠ – i cca 20 žákům
z Machova – až do zjištění výsledků testování.

29. 9. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 29. září občanka Nízké
Srbské paní Mária Šebestová (čp. 116). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta městyse
Ing. Jiří Krtička a místostarosta městyse Ivo Šulc. Dárky a květinu obdržela nejen
oslavenkyně, ale i její manžel pan Luboš Šebesta, kterému zástupci obce pogratulovali
dodatečně k jeho 85. narozeninám,

Říjen 2020
Počasí: Nejprve většinou polojasno, občas drobná přeháňka, teploty okolo 15°C. Druhá dekáda začala
výrazným poklesem teplot (denní teploty do 10°C, noční do 5°C) a vydatnými dešťovými srážkami,
které ustaly až v polovině měsíce. Nadále však pokračovalo velice chladné počasí, denní teploty
nepřesáhly 10°C, noční padaly k bodu mrazu. Po 20. říjnu mírné oteplování, většinou polojasno, denní
teploty se v některých dnech dostaly přes 15°C. V závěru měsíce deštivé počasí, výjimečně polojasno,
denní teploty stále přes 10°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. říjnu 2020 hlášeno k trvalému pobytu celkem 1.085
obyvatel.
V průběhu října: - zemřel Ladislav Týfa (1964), Machov 130

3. 10. Volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Výsledky voleb v Královéhradeckém kraji:
Koalice ČSSD, Zelení

15 726

8,88

Demokratická strana zelených

1 727

0,97

Svoboda a př. demokracie (SPD)

9 657

5,45

Česká pirátská strana

25 513

14,41

Koalice KDU-ČSL, VPM, Nestran.

14 738

8,32

Koalice TOP 09, HDK, LES

13 891

7,84

ANO 2011

39 037

22,04

7 992

4,51

327

0,18

5 478

3,09

Koalice ODS, STAN, VČ

41 668

23,53

ROZUMNÍ - Petr Hannig

1 295

0,73

Komunistická str.Čech a Moravy
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Trikolóra hnutí občanů

Výsledky voleb do zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve volebním okrsku Machov:
Celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů

886

Počet vydaných obálek
Počet odevzdaných obálek

370
370

Počet platných hlasů

364

Volební číslo
4
5
16
19
32
47
50
63
67
70
73
82

Název strany
Spolu pro kraj (osobnosti, ČSSD..)
Za práva zvířat
SPD - Tomio Okamura
Česká pirátská strana
Koalice pro KH kraj (KDU-ČSL..)
Spojenci pro KH kraj
ANO 2011
KSČM
Volte Pravý Blok
Trikolóra hnutí občanů
ODS + STAN a VÝCHODOČEŠI
ROZUMNÍ

Počet hlasů
22
0
21
53
35
16
77
6
2
7
124
1

% odevzdaných hlasů
6,04%
0,00%
5,77%
14,56%
9,62%
4,40%
21,15%
1,65%
0,55%
1,92%
34,07%
0,27%

10. 10. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 10. října občanka
Machova paní Jindřiška Sauerová (čp. 6). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta
městyse Ing. Jiří Krtička a členka zastupitelstva Ing. Eva Skálová.

16. 10. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 16. října občanka
Machova paní Bohuslava Dostálová (čp. 118). Tradiční gratulace zástupců městyse se
z důvodu opatření proti šíření koronaviru v ČR nemohla uskutečnit, oslavenkyni předala
dárkový balíček a květiny její dcera – členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová.

20. 10. Vyhlášení výsledků celostátní ankety „Strom roku 2020“
Titul Strom roku 2020 získala jabloň u hostince u Lidmanů v Machovské Lhotě,
ovocný strom dostal toto ocenění poprvé. Na druhém místě v ekologické anketě
o nejsympatičtější dřevinu ČR skončily lípy v Hřebenech na Sokolovsku, třetí je dub Hugo
z Lednice na Břeclavsku. V anketě hlasovalo více než 5800 lidí, kteří vybírali z finálových
12 stromů z devíti krajů. Pro vítězný strom jich hlasovalo téměř 2200, v pořadí druhým
památným lípám dalo hlas zhruba 1000 lidí.
Strom do ankety přihlásila Místní akční skupina Stolové hory spolu s městysem Machov,
místní školou, majitelem hospody U Lidmanů panem Šturmem, místními zahrádkáři
a s podporou syna původního majitele hostince u Lidmanů, který ji vlastnoručně vysadil
po konci 2. světové války. "Jabloň po několika letech od vysazení neplodila, tak tatínkovi někdo
z hostů poradil, že má málo železa. Tatínek nelenil a zakopal k jejím kořenům hřebíky. A
opravdu pak začala plodit," uvedl Jaroslav Lidman.
Vítězný strom bude odborně ošetřen a bude reprezentovat Česko v mezinárodní anketě
Evropský strom roku.

Nový Strom roku voní po štrúdlu

Autor: Nadace Partnerství

Titul Strom roku míří letos do Machova uprostřed chráněné krajinné oblasti Broumovsko.
Gratulujeme Jabloni u Lidmanů k zisku 2 191 hlasů a prvnímu místu. Poprvé v historii zvítězil
ovocný strom...

Čeští i polští turisté, kteří se vydávají prozkoumat Stolové hory,
populární Adršpach nebo se toulají Broumovskými stěnami, po léta
vyhledávají hostinec U Lidmanů. Na příjemné zahrádce mohou
odpočívat ve stínu košaté jabloně. Ta před rokem nezaplodila,
letos je ale obsypaná sladce navinulými jablky. Vedle bohaté
sklizně mohou ale v Machově slavit dvojnásob. Jejich Jabloň
u Lidmanů vyhrála s velkým náskokem letošní anketu Strom roku. Částečně vykotlané tělo
kroutící se odrůdy jabloně renety je za sedm dekád plné historie části Náchodska i prosycené
hrdostí místních tradic.
Příběh jabloně pro narozeného syna
Hostinec v koutě česko-polského pohraničí funguje nepřetržitě už
od poloviny 19. století. Své současné jméno nese hospoda
po rodině Lidmanů, kteří si vyhlášený hostinec pronajali na sklonku
druhé světové války. Toho roku se začal psát také příběh Stromu
roku 2020. "V době, kdy jsem se narodil, tedy na podzim roku
1945, vysadil jabloň můj tatínek. Ta po několika letech od vysazení neplodila. Tatínkovi
někdo z hostů poradil, že má málo železa. Ten nelenil a zakopal k jejím kořenům hřebíky.
A opravdu pak začala plodit," vzpomíná u piva pod jabloní syn bývalého hostinského Jaroslav
Lidman. "Strom je pro mě symbolem sousedského života, tradic a udržitelného rozvoje.
Jablečný štrúdl z místního ovoce je důležitou součástí komunity a můžete si ho vychutnat
s výhledem na hříčku přírody, která vykouzlila jabloni dutý a křivý kmen s bohatou korunou,"
líčí Mirka Soldánová z MAS Stolové hory.
Jabloň u Lidmanů vyhrála s velkým náskokem titul o nejoblíbenější strom. Mezi staletými
duby a tisíciletými tisy je v 19leté historii Stromu roku sice reneta z příhraničí nejmladší
a nejspíše i nejmenší. Její prvenství ale opět ukazuje, že anketa Strom roku je hlavně
o silných příbězích a hrdých komunitách, které je splétají.

21. 10. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 21. října občanka Nízké
Srbské paní Marie Mrázková (čp. 87). Tradiční gratulace zástupců městyse se z důvodu
opatření proti šíření nemoci Covid-19 v ČR nemohla uskutečnit a gratulace zástupců městyse
byla odložena na pozdější dobu.

30. 10. Stavební úpravy obecního hřbitova v Machově
V posledním říjnovém týdnu proběhla část prací v rámci projektu „Stavební úpravy
obecního hřbitova Machov“. Nejprve firma ELPOL Police n. Met. provedla výkopové práce
a položení elektrických kabelů pro vnitřní osvětlení hřbitova, následně byly výkopy zahrnuty
zeminou a nad terénem zůstaly připravené kabely pro zapojení světel na čtyřech stožárech.
V dalších dnech pak pracovníci firmy ÁLMA Linné z Hradce Králové provedli dendrologické
zásahy do korun historických lip a jedna lípa byla pokácena. Ořezané větve byly
naštěpkovány a kmen poražené lípy byl pracovníky městyse zpracován na palivo.

31. 10. Rekonstrukce kotelny ZŠ a MŠ Machov
Koncem měsíce října byla dodavatelem VK INVESTING s.r.o. Jaroměř dokončena
investiční akce „Rekonstrukce kotelny ZŠ Machov“. V říjnu byla dokončena montáž
technologie plynové kotelny, došlo k vyvložkování komínů a osazení nových protipožárních
dveří. Podlahy byly opatřeny novým nátěrem a na závěr byl i opraven povrch dvora před
kotelnou, který byl částečně poškozen při napojování odpadu z kotelny. Hodnota celé akce
přesáhla 2 miliony Kč, podstatná část výdajů ve výši 1,7 mil. Kč byla financována z dotace
Ministerstva financí ČR.

31. 10. Nemoc Covid-19 v Machově
Ke konci října vykazovaly statistiky v městysu Machov 22 osob s prokázanou nákazou
nemoci Covid-19. Základní škola byla stále uzavřena, v provozu byla pouze mateřská škola.
Restaurace v obci byly v souladu s vládními nařízeními zavřené.

Listopad 2020
Počasí: Listopad začal deštivým, ale stále poměrně teplým počasím, kdy denní teploty dosahovaly až
15°C a noční se držely kolem 10°C. Po 4. listopadu ustaly srážky a začalo se ochlazovat – denní teploty
se pohybovaly pod 10°C a ranní kolem bodu mrazu či těsně nad nulou, časté ranní mlhy. Po polovině
měsíce přechodné mírné oteplení s denními teplotami kolem 12°C, stále většinou nízká oblačnost, občas
polojasno. S nástupem poslední listopadové dekády se citelně ochladilo, ranní teploty klesly na hodnoty
kolem -3°C, denní mezi nulou a 5°C, většinou polojasno. V samotném závěru měsíce již celodenně
teploty pod bodem mrazu a slabá sněhová pokrývka do 2 cm.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. listopadu 2020 hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.086 obyvatel.
V průběhu listopadu: - zemřel Pavel Sauer (1950), Machovská Lhota 71
- narodila se Josefína Ševců, Nízká Srbská 28
- zemřel Tomáš Šandor (2004), Bělý 30

- zemřel Oldřich Ševců (1946), Machov 146

16. 11. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 16. listopadu občanka
Nízké Srbské paní Květuška Vítková (čp. 59). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta
městyse Ing. Jiří Krtička a místostarosta Ivo Šulc.

18. 11. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 18. listopadu občan
Machova pan Josef Tůma (čp. 6). Za městys byli oslavenci popřát starosta městyse Ing. Jiří
Krtička a členka zastupitelstva Ing. Eva Skálová.

19. 11. Výjimečné životní jubileum – 50 let společného života – zlatou svatbu - oslavili dne
19. listopadu manželé Blanka a Josef Ducháčovi z Machova čp. 154. Gratulace musela být
z důvodu nepříznivé epidemiologické situace odložena.

21. 11. Výjimečné životní jubileum – 50 let společného života – zlatou svatbu - oslavili dne
21. listopadu manželé Věra a Josef Rotterovi z Nízké Srbské čp. 9. K tomuto výročí byli
jubilantům jménem městyse popřát starosta Ing. Jiří Krtička a místostarosta Ivo Šulc.

23. 11. Lidové obyčeje – článek v novinách „Zimní Broumovsko 2020/2021“

30. 11. Stavební úpravy obecního hřbitova v Machově
V závěru měsíce listopadu provedla firma ELPOL Police nad Metují montáž čtyř stožárů
a svítidel na obecním (katolickém) hřbitově v Machově. Instalace vnitřního osvětlení hřbitova
proběhla jako součást akce „Stavební úpravy obecního hřbitova v Machově“, která kromě
osvětlení zahrnuje i dendrologické úpravy stromořadí před hřbitovem a stavební práce
spočívající zejména ve vybudování kolumbária, chodníků uvnitř hřbitova, opravě hřbitovních
zdí a vybudování zpevněné příjezdové komunikace a zpevněné parkovací plochy před
hřbitovem. Na financování akce se podílí Královéhradecký kraj v rámci dotačního titulu
Program obnovy venkova.

30. 11. Rozsvícení vánočních stromů v Machově
Na první adventní neděli byly i v letošním roce rozsvíceny v obci vánoční stromy,
tentokrát však v důsledku protiepidemiologických opatření proti šíření nemoci Covid-19 bez
široké účasti veřejnosti a bez doprovodného zpívání koled či tradičního občerstvení. Strom
byl rozsvícen členy SDH Machovská Lhota vedle autobusových garáží ve Lhotě, dále členové
SDH Nízká Srbská instalovali vánoční stromek na střeše hasičské zbrojnice v Nízké Srbské a
nakonec i žáci a učitelé ZŠ a MŠ Machov instalovali a ozdobili dva stromečky před budovou
školy.

Prosinec 2020
Počasí: V prvních třech prosincových dnech bylo polojasno s denními teplotami kolem bodu mrazu,
ranní teploty se pohybovaly kolem -3°C. Od pátku 4. 12. se postupně začalo oteplovat až na nedělní
rekordní denní teploty kolem 13°C při polojasné či téměř jasné obloze, rovněž noční a ranní teploty
vysoko nad nulou. Následovalo postupné ochlazení a v období mezi 8. a 21. prosincem se denní i noční
teploty pohybovaly v rozmezí od 1°C do 4°C, většinou zataženo beze srážek. V rozmezí 22. – 24. 12.
přechod teplé fronty s nárůstem denních teplot až na 10°C, zároveň četné dešťové přeháňky. Od 25. 12.
pokles denních teplot na hodnoty kolem bodu mrazu, noční teploty -2°C až -4°C, mezi svátky silný vítr
a sněhové přeháňky. V posledních dnech roku 2020 bylo polojasno až skoro jasno, denní teploty do 3°C,
noční do -3°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. prosinci 2020 hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.083 obyvatel.
V průběhu prosince: - zemřel Jiří Peška (1950), Nízká Srbská 61

5. 12. Mikulášská nadílka
Letošní epidemiologická situace v důsledku šíření nemoci Covid-19 neumožnila
návštěvu Mikuláše, anděla a čerta v jednotlivých domácnostech v Machově. Nezávislé
sdružení občanů „Přátelé Na Městečku“ proto zorganizovalo pro zájemce předávání
mikulášské nadílky dětem v Machově na náměstí u vánočního stromečku před školou.

Možnosti netradiční mikulášské nadílky na náměstí využilo 11 místních rodin a tři
přespolní rodiny.

Mikulášskou nadílku v Nízké Srbské letos tradičně organizoval „Spolek Nízkosrbský
baroni“, a to za přísných protiepidemiologických opatření. Mikuláš, anděl a čert letos
navštívili 10 rodin s malými dětmi.

6. 12. Pan Jiří Šolc za finanční podpory Správy CHKO Broumovsko započal na katastru obce
s budováním tří přírodních tůní na podporu života drobných obojživelníků a dalších
živočichů. Na fotografii jedna z budovaných tůní u potoka tekoucího od Dolečka k „Berance“.

10. 12. Rekonstrukce mostu v Nízké Srbské
Téměř tři měsíce trvající práce na zbourání původního mostu na místní komunikaci
v Nízké Srbské (na Peterák) a vybudování nového bylo završeno vybetonováním bočních stěn
a mostovky a následně překrytím mostovky jednou vrstvou asfaltu. Dokončovací práce budou
v závislosti na počasí probíhat v průběhu zimních měsíců. Zbývá ještě osadit nové zábradlí na
most, odstranit bednění mostovky, odstranit provizorní obtok mostu včetně hráze před
mostem a nakonec odstranit náhradní dřevěnou lávku. Vedení obce rozhodlo, že lávka bude
použita na přemostění potoka v Machovské Lhotě vedle brodu vedoucího k posledním
stavením v Machovské Lhotě na hranici s Polskem.

17. 12. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 17. prosince občanka
Bělého paní Milada Jehličková (čp. 90). Za městys byl oslavenkyni popřát člen
zastupitelstva městyse pan Jan Gross.

31. 12. Nemoc COVID-19 v Machově
Dle průběžných statistických údajů poskytovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR byla
situace ohledně nemoci COVID-19 v Machově k 31. 12. 2020 následující:
- počet aktuálně nemocných Covid-19 v Machově:
- kumulativní počet nemocných v Machově za r. 2020:

11
110

- kumulativní počet hospitalizovaných za r. 2020:

8

- kumulativní počet zemřelých na Covid-19 v Machově:

3.

31. 12. Silvestrovské oslavy v Machově byly v letošním roce poměrně klidné z důvodu
platného zákazu vycházení kvůli zamezení šíření nemoci Covid-19 v době od 21.00 hod.
do 6.00 hod.

