Červenec 2017

Počasí: Po celou první dekádu července letní počasí většinou beze srážek, teploty se postupně
zvyšovaly až na hodnoty přes 30°C, noční kolem 20°C. Od 12. července přechod několika
studených front s bouřkami a deštěm, pokles teplot postupně o téměř 10°C. Postupně oteplení
na příjemné teploty kolem 25°C, polojasno, občas přeháňky. 19. a 20.7. tropické dny, poté
přechod fronty s bouřkami a deštěm. Další týden deštivé počasí, ochlazení na teploty pod 20°C.
V závěru měsíce po přechodu bouřek opět skokové oteplení na 28°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červenci 2017 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.087 obyvatel.
V průběhu července: - se narodila Adéla Pagačová, Machov 197
- zemřela Jana Stillerová (1944), Machov 143
- zemřel Josef Leppelt (1931), Bělý 12

1.7. Machovská kopačka 2017

Tradičního turnaje v malé kopané se zúčastnilo 12 družstev. Turnaj probíhal od rána až
do půl čtvrté odpoledne a ve finále se utkaly celky Červeného Kostelce a Machova. Vítězem
se nakonec stalo družstvo Červeného Kostelece před Machovem a týmem „Kosáků“,
složených z hráčů Vysoké Srbské, Machova a Hronova. 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.

1.7. Varhanní koncerty ve Stroužném
Cyklus varhanních koncertů v evangelickém kostele ve Stroužném byl zahájen prvním
koncertem. V dalších koncertech vystoupí i machovský varhaník Tomáš Weissar či Jiří Tymel
z Nového Města n. M.

3. 7. Rekonstrukce krajských komunikací v obci
V pondělí 3. července byly zahájeny práce na rekonstrukci krajské silnice III/30317
probíhající městysem Machov. V první fázi došlo k ofrézování starých asfaltových povrchů
v úsecích od státní hranice s Polskem po začátek Machovské Lhoty a dále v úseku od
Kujínkových po Vovsovy (odbočka na Kopec). Následně firma Eurovia provádí bagrování
spodních vrstev vozovky postupně od státní hranice ke Lhotě.
Se změnou režimu na hraničním přechodu (zprůjezdnění pro automobily do 3,5 tuny)
v souvislosti s projektem rekonstrukce silnic na české i polské straně vyjadřuje nesouhlas
několik občanů zejména z Machovské Lhoty, kteří kvůli tomu založili občanské sdružení
„Spolek přátel Lhoty u Machova“ a snaží se kontaktovat různé orgány s požadavkem
zachování neprůjezdnosti hranic pro osobní automobily. V uvedené věci zorganizovali
i internetovou petici. Opačný názor vyslovuje většina obyvatel Machova, kteří vítají zejména
rekonstrukci silnice po obci a možnost zkrátit si cestu za turisticky zajímavými místy
v polském pohraničí. O dění se zajímají průběžně i zástupci různých médií, kteří však vesměs
informují jen o protestech a nepodávají vyvážené informace monitorující názory obou táborů.

17. 7. Rekonstrukce vedení vysokého napětí v obci
Firma Elektro Comp spol. s.r.o. Česká Skalice zahájila na území městyse Machov
kompletní opravu nadzemního vedení vysokého napětí, která proběhne v období od 17.
července do 30. září 2017. V rámci opravy bude provedena výměna stávajících podpěrných
bodů (sloupů), výměny vodičů, konzolí a izolátorů včetně odboček ke stávajícím
trafostanicím, a to na celém území obce.
V průběhu prací je dodávka elektrické energie zajištěna generátory u každé trafostanice,
pouze při přepojování trafostanic dochází ke krátkodobým odpojením elektrické energie vždy
ráno a odpoledne v rozsahu do 30 min.

31. 7. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavil dne 27. července občan
Machovské Lhoty pan Jaromír Šrůtek (čp. 10). Za městys byli oslavenci popřát starosta
Ing. Jiří Krtička a členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová.

Srpen 2017

Počasí: Od počátku měsíce extrémně vysoké teploty kolem 30°C, polojasno až jasno, noční
teploty přes 22°C. V závěru 2. srpnového týdne přechod silných bouřek, déšť, ochlazení o více
než 10 stupňů. Ve třetím srpnovém týdnu návrat k příjemným teplotám kolem 24°C, polojasno.
I ve zbytku měsíce většinou polojasno, příjemné teploty 24 – 28°C, občas přechod bouřek
s deštěm.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. srpnu 2017 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.086 obyvatel.
V průběhu srpna: - zemřel Josef Maroul (1925), Nízká Srbská 6

9. 8. Restaurování Mariánského sloupu
Začátkem srpna byly zahájeny restaurátorské práce na opravě historického Mariánského
sloupu v Machově na náměstí. Odborná firma z Hořic pod kontrolou Státního památkového
ústavu by měla celou sochu Panny Marie Bolestné opravit do konce září tohoto roku. Práce
provádí akademický sochař a restaurátor Jiří Kašpar z Mostku ve spolupráci s restaurátorem
kamene Petrem Veselým z Hořic a restaurátorem pozlacovačem Petrem Tomášem z Nového
Města nad Metují.

12. 8. Varhanní koncert ve Stroužném
V sobotu 12. srpna se v evangelickém kostele ve Stroužném uskutečnil další varhanní
koncert, jehož protagonisty byli tentokrát machovský varhaník Tomáš Weissar a trumpetista
z Vysoké Srbské Ondřej Čuhanič. Koncertu ve zcela zaplněném kostele se zúčastnili jednak
někteří rodáci z „Českého koutku“, řada machovských občanů a kolem 60 lázeňských hostů
z polských lázní Kudowa Zdrój.

23. 8. Rekonstrukce ČOV – dokončení
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Nízké Srbské dospěla do samotného závěru, kdy
došlo k instalaci nových technologických prvků na nátoku odpadních vod na čistírnu.
Hodnota úprav dosáhla částky 2,07 mil. Kč a na akci byly získány dvě dotace – od
Ministerstva zemědělství ČR získala obec 1,035 mil. Kč a od Královéhradeckého kraje částku
620 tis. Kč. Kolaudace nové technologie by měla proběhnout v listopadu 2017.

29. 8. Zahájení stavby turistického parkoviště u Řeřišného
V úterý 29. srpna byla oficiálně zahájena stavba turistického odstavného parkoviště u
odbočky na Řeřišný – investiční akce s názvem „Turistické parkoviště, dřevěný přístřešek
a oprava části místní komunikace v k. ú. Machovská Lhota“ je součástí česko-polského
projektu „Naučnou stezkou k přírodním a historickým památkám“, který je spolufinancován
z prostředků EU prostřednictvím programu Interreg V-A. Ve výběrovém řízení byl vybrán
zhotovitel stavby – firma Broumovské stavební sdružení s.r.o., pod jejíž hlavičkou budou
stavbu provádět i někteří subdodavatelé (zemní práce firma Stavby Dudek Přibyslav).
Vysoutěžená cena zhotovení parkoviště je 4,053 mil. Kč. Dne 29. srpna proběhlo předání
staveniště zhotoviteli za účasti zástupců firmy BSS Broumov, zástupců investora Městyse
Machov a Technického dozoru investora (p. Jiránek z firmy S.E.Q. z Malých Svatoňovic).
Hned první týden stavby začalo navážení štěrků pro zhotovení podkladových vrstev
parkoviště.

Září 2017

Počasí: Hned na počátku měsíce přechod studené fronty a silné ochlazení – noční teploty do
8°C, denní teploty kolem 16°C, občasný déšť či polojasno. Na konci první dekády mírné
oteplení – kolem 20°C. Po 10. září postupné ochlazování – denní teploty do 15°C, polojasno se
střídalo s občasnými srážkami i trvalým deštěm se silným větrem. Chladné a deštivé počasí
bylo v samotném závěru měsíce vystřídáno „babím létem“ s teplotami kolem 20°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. září 2017 hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.084 obyvatel.
V průběhu září: - se narodila Rose Mary King, Bělý čp. 16
- zemřel Egon Felkel, (1940), Machovská Lhota 31
- se narodil Michal Andrle, Nízká Srbská 93

2. 9. Slavnostní svěcení zvonu v Bělém

V sobotu 2. září 2017 od 14 hodin se uskutečnilo slavnostní svěcení Bělské zvoničky,
jejíž výstavba probíhala od roku 2016. Slavnostního aktu se zúčastnili faráři tří církví –
římskokatolické (p. Lewicki), československé bratrské (p. Líbalová) i evangelické (p. Kitta).
Dále se dostavili zástupci sborů dobrovolných hasičů z Bělého, Machovské Lhoty, Nízké
Srbské i Suchého Dolu. Po aktu vysvěcení zvonu promluvil starosta městyse Ing. Krtička,
s historií zvonů v Bělém seznámil přítomné učitel p. Zuda (místní chalupář) a následoval
kulturní program – vystoupení dětí na housle i na klavír, skupiny historického šermu a další.
Slavnostní salvu vypálili poličtí ostrostřelci. Počasí se vydařilo a svěcení se zúčastnilo více
než 380 občanů místních i přespolních.
Na dobrovolném vstupném se vybralo 8.000,- Kč. Stavba byla zahájena dne 22. 9. 2014. Celkově
pomohlo finančně 29 sponzorů, přispěvatelů bylo 73. Na sponzorských darech a příspěvcích se
vybralo Kč 75.039,- Kč, celkové náklady činily Kč 96.614,- Kč, dobrovolníci odpracovali 711 hodin.
U příležitosti slavnostního vysvěcení se na prodeji občerstvení podařilo získat Kč 8.320,-Kč.

Projev p. Zudy k historii zvonů v Bělém:
Vážení přítomní, vážené dámy a pánové,
zvonice sv. Floriána v Bělém, je nově postavená, dřevěná stavba jednoduché štenýřové
konstrukce, která svým gotizujícím tvarem připomíná původní historickou zástavbu
severovýchodních Čech a jižního Kladska.
První zvony a zvonky bývaly pouze na zvonicích kostelů a kaplí. Zvoničky volně
stojící i v místech, kde žádné církevní stavby nebyly, se začaly ve větší míře stavět na základě
Ohňového patentu císařovny Marie Terezie po roce 1751.
První zvon v Bělém je písemně zaznamenán v roku 1823. Byl bronzový o váze 22,5
kg a byl darován rodinou Herdenovou z hospodářství č. p. 9. Tento zvon byl umístěn v malé
zvoničce na střeše domu č. p. 23, který byl tehdy školou. Majitel stavení Václav Hejnyš byl
též zvoníkem.
Při stavbě nové školy bylo již počítáno s přenesením zvonku na věžičku školní
budovy, což se také v roce 1874 stalo.
Pravidelné polední a podvečerní zvonění se neslo nad obcí až do 17. listopadu 1917,
kdy byl zvon zrekvírován k válečným potřebám.
V roce 1920 byl z iniciativy tehdejšího starosty Karla Obršála pořízen nový bronzový
zvon v původní váze a velikosti. Na jeho zakoupení se skládala celá obec. Byl odlit
v Broumově, v dílně Oktaviána Wintera. Plných 22 let sloužil své obci. Oznamoval čas polední
i podvečerní klekání. Loučil se se sousedy na jejich poslední cestě. Konec této službě opět
učinila válka, když 30. března 1942 byl opět svěšen a odvezen.

Poválečná generace již nepovažovala za nutné míti ve vsi zvon. K ohlášení vpádu ohně,
nebo imperialistů sloužila siréna a pro účely agitační byl vhodnější místní rozhlas. Tím se stala
nepotřebná i školní věžička.
Smysl dnešních vesnických zvoniček je o něco širší, než v minulosti. Mělo by to být
rovněž místo k setkávání i k sousedským rozhovorům. Její přístřešek by měl chránit před
nepohodou turisty a návštěvníky obce. Uvnitř umístěné nástěnné tabule by měly podávat
základní informace o místě a okolí.
Nápad postavit takovouto zvoničku, která by mimo občasného zvonění plnila i uvedené
služby se zrodil u několika bělských sousedů a přátel Bělého někdy v zimě roku 2013. V květnu
2014 bylo provedeno na několika vytipovaných místech zaměření. Po splnění daných podmínek
byly na úředně schválené lokalitě provedeny v září 2014 výkopy, a týden na to došlo k jejich
vybetonování. Téměř další rok trvalo shánění materiálu a jeho příprava ke stavbě, než se začala
sestavovat základní konstrukce. Ta byla za zdárné pomocí jeřábu postavena a ukotvena 5. září
2015. Zimní období bylo využito k dalšímu opatřování materiálu, sestavení střechy zvoničky a
především shánění finančních prostředků k samotné stavbě. Střecha byla sestavena bývalým
občanem Bělého, panem Kohlem v Suchém Dole a na místo přivezena již hotová. Její zvednutí
a ukotvení bylo uskutečněno za přítomnosti asi 50 ti diváků 21. května 2016. Od té doby se
v nepravidelných, především v sobotních brigádách, na zvoničce pracovalo zpravidla v sestavě
4-5 lidí vlastně až do dnešních slavnostních chvil.
Náročnost stavby byla značná po všech stránkách. Zvláště proto, že nebyla podpořena
žádnou částkou ze státních či evropských dotací. Jediná výjimka je dar 15 tisíc korun
Krajského úřadu v Hradci Králové. Jinak veškeré finanční a materiální dary pocházejí od
přejících jedinců a přátel Bělého. Pomoc přišla též od okolních spolků a korporací, ale i od
odborných firem formou sponzorování.
Darovaný zvon je šestiboký, svařovaný ze 16mm silných ocelových plátů a spolu
s bronzovým srdcem váží 33kg. Závěsné ložiskové jařmo s protizávažím, včetně upínacího
zařízení váží 25 kg. Celková váha tohoto ústrojí spočívající na dřevěných ložiskách a zvonové
stolici je 58kg. Veškerá práce na zvonu byla provedena svépomocí bez nároku na odměnu.
Vážení přítomní,
na závěr děkuji všem, kteří jste podpořili toto dílo, ať již finančně, materiálem nebo
prací. Srdečné díky patří i těm, kteří toto konání podpořili, ale bohužel se dnešního dne
nedočkali.
Každý z vás má zde svůj hřebík, prkno, trám nebo kámen, proto zvonici chraňte, jako
svou vlastní. Nenechte se znechutit a otrávit těmi, kteří roznášejí po Bělém pomluvy a lži o
rozkradených statisícových dotacích a o Vás dárcích materiálu, kteří jste si nechali vše bohatě
proplatit. Roznášejí to lidé nemocní vlastní malostí, kteří nejsou schopni udělat něco pro
druhé. Naštěstí jich není moc a jejich vlastní zloba je časem umlčí. Věřme tomu, protože náš
čin byl proveden nezištně, veden hrdosti a zároveň s láskou k Bělému,
Nezapomínejme současně, že i když se zdá, že je dílo již u konce, čeká nás ještě dost
práce do úplného dokončení formou doplnění informačních tabulí, slunečních hodin nebo
vrcholového křížku….
Na závěr s pokorou prosím: Bůh dopřej našemu společnému dílu dlouhého trvání.

6. 9. Slavnostní otevření skokanského můstku K 40
Ve středu 6. září se uskutečnilo ve skokanském areálu pod Hůrkou slavnostní otevření
zrekonstruovaného skokanského můstku K 40. Předseda Borského klubu lyžařů pan Stanislav
Jirásek přivítal hosty – zástupce Královéhradeckého kraje, České unie sportu Náchod, starostu

městyse Machov i trenéra české reprezentace Jakuba Jiroutka. Po úvodních projevech a
přestřižení pásky proběhly závody ve skoku, kterých se kromě machovských skokanů (Lukáš
Doležal a Jenda John) zúčastnili i zástupci oddílů z Harrachova a Lomnice nad Popelkou. Při
nich byl ustanoven nový rekord můstku 40 m, kterého dosáhli dva závodníci – jedním z nich
byl domácí Lukáš Doležal.

9. 9. Rozloučení s létem

SPOLEK DOBRÉ NÁLADY
pořádá

„Rozloučení s létem“
Na Kopci v Machově dne 9. září 2017 od 15.00 hodin.
Občerstvení, bohatý program, soutěže pro všechny věkové kategorie
Hudební produkce
Vstupné dobrovolné
Srdečně zvou pořadatelé
S dobrou náladou po celý rok!

Místní organizace politické strany ODS v Machově uspořádala v areálu Na Kopci
kulturně zábavné odpoledne pro děti i dospělé „Rozloučení s létem“. Pro děti byly připraveny
hry či malování na obličej, opékaly se vepřové kýty, zněla reprodukovaná hudba. Své stroje
předvedli motorkáři z Machova i okolí.

9. 9. Rallye Sudety 2017
V sobotu 9. září projel Machovem tradiční závod horských kol „Rallye Sudety“ se
startem i cílem v Teplicích nad Metují. Městys Machov společně s několika dobrovolníky se
podílel na pořadatelství zorganizováním občerstvovací stanice pro závodníky v prostoru před
nákupním střediskem. Závod se zároveň jel jako Mistrovství ČR v maratonu horských kol.
Mistry ČR se stali Pavel Boudný, který ujel trať dlouhou 113 km za 4:52:15 hod. a Jana
Pichlíková v čase 6:13:11 hod. Závodu se zúčastnilo 1137 startujících.

16.9. Hasičská soutěž „O putovní pohár SDH Machovská Lhota“
V sobotu 16. září se v Dolečku uskutečnil 44. ročník hasičské soutěže „O putovní pohár
SDH Machovská Lhota“. Počasí již tradičně moc nepřálo, téměř celý den pršelo a teplota se
nedostala přes 10°C. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev. Z vítězství se radovali dobrovolní
hasiči ze Žďárek, druzí skončili domácí hasiči z Machovské Lhoty, třetí SDH Suchý Důl.

17.9. Borský pohár 2017
Prvními závody na nově zrekonstruovaném skokanském můstku K40 byl Borský pohár
2017 – závody ve skoku a severské kombinaci žactva. Ve skoku se zúčastnilo závodu 69
skokanů a skokanek a v kombinaci závodilo 49 závodníků a závodnic. Dařilo se i místním
závodníkům z BKL Machov:

- v severské kombinaci vyhráli své kategorie Jan John (žáci 13+14 let) a Lukáš Doležal (žáci
11+12 let), v kategorii předžactva obsadil Vítek Rücker třetí místo a Jonáš Doležal 7. místo.
- ve skoku skončili ve svých kategoriích Jan John čtvrtý, Lukáš Doležal třetí, Vítek Rücker
pátý, Jonáš Doležal osmý a Martin Valtera sedmnáctý.
Závodilo se v chladném podzimním počasí s teplotou do 10°C.

19. 9. Významné životní jubileum – 90. narozeniny – oslavila dne 19. září občanka Bělého
paní Margareta Leppeltová (čp. 12). Za městys byl oslavenkyni popřát člen zastupitelstva
městyse Jan Gross.

22.9. Asfaltování místních komunikací
Po složitých jednáních s dodavateli, kdy se neustále měnily možné termíny realizace, se
nakonec podařilo smluvně zajistit vyasfaltování dvou místních komunikací v obci. Vše
záviselo na kapacitě firmy Strabag, pokud jde o pokládku vrchních asfaltových vrstev
vozovek. Volný termín pro asfaltování (a jediný možný v tomto roce) nám byl stanoven na
21. září a na zajištění firmy, která by zvládla přípravu vozovek před asfaltováním, tak bylo
pouhých deset dnů. Naštěstí se vše podařilo domluvit i se stavební firmou pana Dudka
z Přibyslavi a realizace celé akce se mohla uskutečnit. Vyasfaltována byla zadní cesta od
fotbalového hřiště směrem k Machovu (od Ducháčových po Kubečkovy) a dále ulice pod
hospodou v Nízké Srbské směrem od ČOV k Mikešovým. Na realizaci uvedené akce bylo
z rozpočtu městyse poskytnuto 1,008 mil. Kč.

24. 9. 21. ročník Běhu na Hejšovinu
Za deštivého a chladného počasí se v neděli 24. září konal 21. ročník závodu v běhu do
vrchu "Běh na Hejšovinu“. Počasí se podepsalo i na účasti a na start se tentokrát postavilo pouze
62 dospělých závodníků a 14 dětí. Celkovým vítězem se stejně jako v minulém roce stal
František Vagenknecht z oddílu Aster Jičín, který trasu 8 km uběhl za 33 min. a 33 s. Mezi
ženami byla nejrychlejší závodnice TJ Sokol Hradec Králové Táňa Metelková v čase 37 min.
12 s. Dětský závod s cílem na polské hranici vyhrál Tomáš Metelka z oddílu OK 99 Hr. Králové
v čase 10 min. 7 s. Jednu z ženských kategorií vyhrála legendární česká olympionička Blanka
Paulů. Vyhlašování vítězů se letos muselo přesunout netradičně na sál Obecního domu a
moderátorského mikrofonu se také netradičně musel ujmout starosta městyse Ing. Krtička, který
byl i oficiálním ředitelem závodu. Ceny předával Oldřich Rücker – hlavní organizátor běhu.
Kromě ocenění oficiálních vítězů jednotlivých kategorií proběhla i tombola, kdy vylosovaní
majitelé některých startovních čísel měli možnost vybrat si některou z drobných cen od
sponzorů závodu. V průběhu vyhlašování výsledků i po skončení zahrála závodníkům, jejich
doprovodům i ostatním návštěvníkům akce skupina Domamazec z Machova.

30. 9. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 30. září občanka Machova
paní Danuše Purtigová (čp. 2). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing. Krtička a
členka zastupitelstva městyse Mgr. Šolínová.

Říjen 2017

Počasí: S nástupem října přišlo chladné, mlhavé a deštivé podzimní počasí s teplotami pouze
těsně nad 10°C. Změna nastala až v polovině října – obloha se částečně vyjasnila a přišlo
oteplení – denní teploty kolem 18 °C vydržely až do 20. října. V dalším týdnu teploty klesly na
hodnoty těsně nad 10°C, občasné přeháňky, ranní mlhy. Ve dnech 28. – 29. 10. došlo
k ochlazení doprovázenému silným větrem, na konci měsíce se již vyskytovaly sněhové
přeháňky.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. říjnu 2017 hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.084 obyvatel.
V průběhu října: - zemřel Zdeněk Kudýn (1942), Machov čp. 137
- zemřela Uršula Grätzová (1929), Machov čp. 49
- narodil se Tomáš Vršek, Nízká Srbská 56

2. 10. -10. 10. Rekonstrukce krajské komunikace v Machově – asfaltování
V průběhu září probíhalo zhotovení všech podkladních konstrukčních vrstev na dvou
úsecích krajské komunikace v obci – od státní hranice po začátek Machovské Lhoty a od
mostu u Kujínkových po vršek Zákopanice. Ve dnech 2. – 10. 10. pak nastoupili asfaltéři od
firmy Eurovia a proběhla pokládka dvou vrstev asfaltu v obou úsecích. Zároveň probíhala
celková oprava mostu u Kujínkových a opevňování všech propustků podél silnice pískovcem.

7. 10. Svatohubertská mše (spolupořádaná MS BOR Machov)
V sobotu 7. 10. 2017 se v Polici nad Metují uskutečnila Svatohubertská mše - slavnost
spojená s legendou o sv. Hubertovi. Mši uspořádaly v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Polici nad Metují již tradičně Myslivecké sdružení BOR Machov a MS Koruna Police n.M..
Opět nechyběl ani jelen nesený v krásné aranži a mši celebroval místní farář Mons. Marian
Lewicki. Na lesní rohy zahráli členové sboru Eustach pod vedením ing. Karla Kubečka. O
krásný zpěv se postaraly členky pěveckého sboru Bohemáček z Broumova. Oproti minulým
rokům se tentokrát na mši sešlo mnohem méně účastníků.

14. 10. Lukáš Doležal mistrem ČR v severské kombinaci
V sobotu 14. října se uskutečnilo v Desné v Jizerských horách letní Mistrovství ČR
v severské kombinaci žactva. Borský klub lyžařů reprezentoval Lukáš Doležal v kategorii
žáků 11-12 let a Jan John v kategorii 13-14 let. Lukáš závodil na můstku K 40 metrů a Jenda
na můstku K 60 metrů.
Ve zkušebním kole předvedl Lukáš nejdelší skok 41,5 metrů. V závodě skok trochu
technicky pokazil a za skok 39,5 metrů figuroval na pátém místě (19 závodníků) se ztrátou
18 vteřin na vítěze skoku, což byl dobrý příslib před druhou částí kombinace - krosem. Jenda
John figuroval po skoku ve druhé polovině závodního pole na 12. místě.

Odpoledne se všichni závodníci přesunuli do nedalekého Jablonce nad Nisou. Tady se
uskutečnila druhá část severské kombinace – běh na kolečkových lyžích Sporten. Běh je
silnější stránkou machovských závodníků a tak se čekal posun ve výsledkové listině dopředu,
u Lukáše pak útok na medaili. Žactvo 11-12 let běželo dva kilometrové okruhy a v náběhu do
druhého kola se Lukáš ujal vedení a to navyšoval až do cíle a vybojoval zlatou medaili !!!
Kategorie 13-14 let jela na kolečkových lyžích trať dlouhou 3,8 km. Jenda vystartoval
z 12.místa se ztrátou 1:32 minut na vítěze. Po prvním kole již figuroval na devátém místě
a nakonec dojel na pěkném sedmém místě (ve svém ročníku na druhém místě) ze sedmnácti
závodníků.

20. – 21. 10. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
V měsíci říjnu proběhly v Machově, tak jako v jiných obcích a městech naší republiky,
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební účast u nás byla nad celostátním
průměrem – 64,86% (v ČR byla účast 60,84%). K volebním urnám přišlo 576 občanů, z toho
platných hlasů bylo 566. V rámci republiky zvítězilo hnutí ANO s 29,64% hlasů před ODS
(11,32%), třetí skončila Česká pirátská strana (10,79%) a čtvrtá SPD (10,64%). Do
parlamentu se dostali zástupci 9 stran a hnutí.
Ve volebním okrsku Machov skončily volby následovně:
1) ANO 2011
28,09 %
2) ODS
15,19 %
3) SPD T. Okamury 10,42 %
4) ČSSD
9,36 %
5) KDU-ČSL
8,13%
6) Starostové a nez.
7,77 %
7) Česká pirátská str.
7,24%.
Dalších 23 politických stran či hnutí, které dostaly alespoň jeden hlas, se nedostalo přes
hranici 5%.

20. 10. Významné životní jubileum – 90. narozeniny – oslavila dne 20. října občanka Bělého
paní Alžběta Babušíková (čp. 82). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing. Krtička a
člen zastupitelstva městyse Jan Gross.

29. 10. Poslední říjnový víkend řádil v celé republice včetně našeho regionu silný vítr, který
v nárazech dosahoval rychlosti kolem 120 km/h. Způsobil řadu škod na majetku a bohužel
způsobil i smrt čtyř lidí – jednoho v Královéhradeckém kraji. Docházelo k výpadkům
elektřiny, dopravu komplikovaly spadlé stromy a větve. Také v Machově došlo k pádu
několika stromů, poškození střech, plotů a k dalším škodám.

31. 10. Kolaudace ČOV Machov
V úterý 31. října se uskutečnila závěrečná kolaudační prohlídka v areálu čistírny
odpadních vod v Machově, kterou svolal Odbor životního prostředí MěÚ Náchod.
Kolaudovány byly nově vybudované části technologie v rámci akce „Doplnění technologie –
ČOV Machov“ – nová hrubá česla na nátoku, lapač stěrku a hrubých nečistot, jemná
automaticky stíraná česla a drapákový nakladač na vybírání jímky lapače hrubých nečistot.
Hodnota nově vybudované technologie činí 2.069.000,- Kč a akce byla spolufinancována
jednak 50 % z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR (tj. 1,035 mil. Kč) a dále
z dotace Královéhradeckého kraje ve výši 620 tis. Kč. Z rozpočtu městyse tak bylo na akci
vydáno 414 tis. Kč, což činí 20 % celkových uznatelných nákladů.

31. 10. Platinová svatba manželů Smržových
V průběhu října oslavili krásné životní jubileum – platinovou svatbu – občané Machovské
Lhoty Anna a Jan Smržovi, Machovská Lhota čp. 47. Jménem městyse byly oslavencům k 70
létům společného života pogratulovat místostarosta Ivo Šulc, člen zastupitelstva Oldřich
Rücker a matrikářka Dagmar Krtičková Heritesová.

31. 10. Doplnění veřejného osvětlení v obci
V říjnu byla dokončena investiční akce „Doplnění veřejného osvětlení“, která byla
spolufinancována z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Celkové náklady projektu nakonec
činily necelých 800 tis. Kč, kraj uhradil 50%. Realizací se na řadě míst Machova zlepšily
podmínky z hlediska bezpečnosti chodců, ale i z hlediska ochrany majetku. Konkrétně bylo
doplněno veřejné osvětlení v Nízké Srbské za bývalým internátem, na zadní cestě od
fotbalového hřiště směrem k Machovu, na cestě ke katolickému hřbitovu, na nově
projektované cestě v lokalitě "Záduší", na zadní cestě za Bolkovými v Nízké Srbské, u
Friedových v Nízké Srbské, na cestě k bývalému koupališti (u pily) a na zadní cestě (za
potokem) od Mazurkových k Notkovým. Akci realizovala broumovská firma Elmon na
základě výsledku výběrového řízení, kterého se zúčastnily 3 firmy.

Listopad 2017

Počasí: Začátkem listopadu příjemné podzimní počasí – polojasno, teploty kolem 15°C, ranní
mlhy a teploty těsně nad bodem mrazu. První listopadový víkend přešla studená fronta – nástup
deště, pokles teplot pod 10°C. V neděli 12. listopadu začalo večer hustě sněžit, ale sníh se držel
pouze po okolních kopcích. Pokles nočních teplot pod bod mrazu, denní těsně nad nulou. Po
období oteplení s dešťovými přeháňkami a teplotami kolem 5°C se v posledním listopadovém
týdnu dostavila zima se všemi svými projevy – větrem, sněhovými přeháňkami a celodenními
teplotami pod bodem mrazu.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. listopadu 2017 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.081 obyvatel.

7. 11. Asfaltování turistického parkoviště u Řeřišného
Ve dnech 6. – 7. listopadu byly završeny práce na budování turistického parkoviště a
přilehlé místní komunikace na Řeřišný vyasfaltováním ploch. Veškeré zemní práce prováděl
místní živnostník Tomáš Matyska pod hlavičkou broumovské firmy BSS s.r.o. Asfaltérské
práce provedla firma Strabag. Hned následující den bylo zhotoveno také pozemní dopravní
značení – jednotlivá stání pro automobily i autobus. Úpravy okolního terénu a osazení
laviček, chemických WC či hracích prvků bude provedeno buď ještě na podzim (dle počasí),
nebo v jarních měsících. Dláždění pod turistickým přístřeškem a osazení zatravňovací dlažby
je v plánu ještě v tomto roce.

8. 11. Rekonstrukce příjezdu k tělocvičně
Stavební firma Dudek z Přibyslavi v průběhu října prováděla rekonstrukci příjezdové
komunikace k tělocvičně a přilehlé místní komunikace u pomníku padlých včetně odvodnění
těchto úseků. Práce byly završeny 8. listopadu asfaltovým krytem vozovek, který položila
firma Strabag. Veškeré práce byly hrazeny z rozpočtu městyse (cca 400 tis. Kč).

11. 11. Cestopisná přednáška v Machovské Lhotě
V sobotu 11. listopadu uspořádal SDH Machovská Lhota cestopisnou přednášku. Na sále
hospody U Lidmanů se sešlo kolem 60 zájemců poslechnout si zajímavé vyprávění
cestovatele Pavla Rückera z Rašovic o putování na kole v Austrálii.

26. 11. Vítání občánků
V neděli 28. května 2017 proběhlo v obřadní síni městyse Machov již druhé 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:

- Lucii Janečkovou z Machova,
- Hanu Štěpánskou z Machova,
- Víta Šilperta z Machova,
- Bereniku Scholzovou z Bělého,
- Marii Ševců z Nízké Srbské,
- Adélu Pagačovou z Machova,
- Rose Mary King z Bělého.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly tradičně svým vystoupením i děti z místní
mateřské školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

26. 11. Divadelní představení „Nejkrásnější válka“
Městys Machov uspořádal v neděli 26. listopadu na sále Obecního domu divadelní
představení „Nejkrásnější válka“ v nastudování divadelního souboru „Jirásek“ z Týniště nad
Orlicí. Režie se ujali Jindřich Bartoš a Jan Bohatý.
Komedii napsal český malíř a karikaturista Vladimír Renčín na motivy Aristofanovy
antické protiválečné hry Sysistrata z roku 411 př. n. l., hudebně spolupracovali textařka Hana
Čiháková a hudební skladatel Jindřich Brabec.
V upoutávce byla komedie charakterizována následovně: „Zanedbané vinice, neopravené
domy, osamělé ženy a muži neustále někde na válečných výpravách. Tak tohle je situace ve
starém Řecku, kterou se ženy rozhodnou nadále netolerovat a bojovat proti ní. Řešení je
prosté – nebude sex, dokud se bude válčit. Jak se muži pokusí nad touto situací vyzrát a jak to
celé vlastně dopadne?“
Divadelní představení se setkalo s příznivým ohlasem a soubor byl po představení
odměněn dlouhotrvajícím potleskem 119 přítomných diváků.

29. 11. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 27. listopadu občanka
Nízké Srbské paní Olga Červenková (čp. 54). Za městys byli oslavenkyni popřát
místostarosta Ivo Šulc a člen zastupitelstva městyse Oldřich Rücker.

30. 11. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 29. listopadu občanka
Nízké Srbské paní Zdena Ševců (čp. 121). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing.
Jiří Krtička a člen zastupitelstva městyse Jiří Dostál.

30. 11. Golfový úspěch Stanislava Jiráska (1957) z Machova

30. 11. Ukončení provozu restaurace Obecní dům
Ke konci měsíce listopadu ukončila své působení v restauraci Obecní dům na náměstí
rodina Wasilewských, která ji měla v pronájmu od 20. června 2016. Služby restaurace postupně
upadaly do podprůměru a návštěvnost byla minimální. Přestože úřad městyse vynaložil nemalé
finanční prostředky na zajištění nového nájemce, bohužel se to i přes průběžnou poptávku
některých zájemců do konce listopadu nepodařilo. Restaurace tak zatím bude uzavřena a na
plesy budou provoz kuchyně zajišťovat jednotlivé pořadatelské spolky.

Prosinec 2017

Počasí: Prosinec se hned v prvních dnech ohlásil sněhovou pokrývkou a celodenními mrazy.
První sníh způsobil v obci i dopravní nehody, neboť někteří řidiči si zřejmě neuvědomili, že na
sněhu je třeba jezdit opatrněji. V polovině měsíce klesaly ranní teploty až k -10°C, občasné
sněhové přeháňky. Na vánoční svátky se dostavilo již obvyklé oteplení, zataženo, občas
dešťové přeháňky. Mezi svátky téměř jarní počasí s teplotami kolem 10°C, polojasno. Po
vánocích stále teploty nad nulou, střídavě polojasno či oblačno s mrholením či mlhou.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. prosinci 2017 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.077 obyvatel.
V průběhu prosince: - zemřel Vladimír Kolisko (1956), Bělý 83
2. 12. Mikulášská merenda
Spolek Nízkosrbských Baronů si dovoluje pozvat širokou veřejnost na

MIKULÁŠSKOU MERENDU
která se koná v sobotu 2. 12. 2017 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. Rezervace se
předem nepřijímají, přijďte včas a místo určitě bude, kapacita lokálu restaurace se sálem cca 130 míst.

Akci na sále hospody „U Božky“ navštívilo letos 63 platících účastníků, kteří se bavili
tancem či pouze poslechem za doprovodu místní kapely „Domamazec“ až do časných ranních
hodin. Akci také navštívil Mikuláš, anděl a několik čertů.
4. 12. Dopravní nehoda – autobusová zastávka u Boru
První vážnější náznaky zimy si v Machově vyžádaly hned několik dopravních nehod.
Jednou z nejvážnějších byl náraz automobilu do autobusové zastávky pod Borem, která si
kromě poškozeného auta vyžádala poměrně rozsáhlou opravu budovy zastávky.

8. 12. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 8. prosince občanka
Machova paní Eva Weissarová (čp. 138). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing. Jiří
Krtička a matrikářka městyse Dagmar Krtičková.

10. 12. Vánoční česko-polská výstava ve Scinawce Sr.
V neděli 10. 12. se v polské Scinawce uskutečnila tradiční výstava „Vánoční stoly“,
které se letos účastnil i městys Machov. Na výstavě se prezentovaly všechny obce gminy
Radków a české delegace z Machova, Bezděkova a Suchého Dolu. Machovská delegace ve
složení Ing. Jiří Krtička, Dagmar Kálesová a Dagmar Krtičková připravila výstavní stůl a po
celý den nabízela také ochutnávky tradičního českého cukroví, vánoček a dalších tradičních
pokrmů. Poděkování patří také Jarušce Strnadové a Majce Prušové za pomoc s přípravou
výstavy a poskytnutí jedinečných vánočních exponátů. Na závěr výstavy obdaroval
vystavující delegace burmisrtr gminy Radków pan Jan Bednarczyk.

11. 12. Slavnostní ocenění dárců krve
V pondělí 11. prosince 2017 proběhlo v obřadní síni MěÚ v Polici nad Metují slavnostní
ocenění dobrovolných dárců krve. Toto ocenění uděluje každoročně Český červený kříž
formou předání medailí prof. MUDr. Jana Jánského. V letošním roce byli mezi oceněnými i
někteří občané Machova:
- zlatou Jánského medaili získali: - Tomáš Kůrka,
- Leona Židková,
- stříbrnou Jánského medaili získala: - Renata Kůrková.
Matrikářka Městyse Machov předala vyznamenaným jménem městyse drobné dárky.

18. 12. Nový traktor městyse Machov
V pondělí 18. prosince převzali zaměstnanci úřadu městyse nový traktor Fendt 211 Vario
pro potřeby technické čety obce. Dodavatelem traktoru v pořizovací ceně 2,3 mil. Kč byla na
základě výběrového řízení vybrána firma AGROMEX s.r.o. Modletice.

24. 12. Na Štědrý den od 15 hodin se před úřadem městyse uskutečnilo tradiční „Štědrovečerní
vytrubování“ v podání muzikantů z Machova i blízkého okolí (Koláčný Manfréd, Koláčný Jan,
Jirmann Martin, Čuhanič Ondřej, Gennert Jakub). Kromě hraní koled a vánočních písní si
muzikanti připravili i recitaci básně a jednu z koled sami zazpívali. Počasí opět nebylo vánoční

– poměrně teplo a beze sněhu – ale prostranství před úřadem se i tentokrát zcela zaplnilo
spoustou lidí (dle odhadu kolem 150). Jménem Zastupitelstva městyse Machov popřál
přítomným do nového roku starosta Ing. Jiří Krtička, za muzikanty promluvil O. Čuhanič.
Restaurace letos byla uzavřena (nájemce skončil v listopadu) a tak městys připravil pro
přítomné zdarma ochutnávku svařeného vína, což se setkalo s příznivým ohlasem občanů.

24. 12. Štědrovečerní zpívání koled u bělské zvoničky
Na Štědrý den v 21 hod. večer se v Bělém u nově postavené zvoničky sešlo na šest desítek
obyvatel Bělého, aby si společně zazpívali vánoční koledy. Akce se vydařila a je tak zaděláno
na novou tradici.

