Červenec 2021

Počasí: Od začátku července většinou letní počasí s příjemnými teplotami kolem 25°C, občas
oteplení až ke 30°C následované přechodem fronty s bouřkami a deštěm. Uvedený ráz počasí
vydržel až do 20. července, kdy přišlo mírné ochlazení – denní teploty se pohybovaly těsně nad
hranicí 20°C, noční klesaly až pod 10°C. Nadále většinou polojasno, pouze ojediněle mírné
srážky. V posledním týdnu července většinou hezké letní počasí s teplotami kolem 25°C.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. červenci 2021 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.077 obyvatel.
V průběhu července: - zemřela Kamila Andresová (1954), Machov 97
- zemřel Matěj Macura (2021), Machovská Lhota 77

6. 7. Přírodní zahrada MŠ v Machově
V úterý 6. července zahájila práce na rekonstrukci a vybudování hřiště pro MŠ a ZŠ
Machov vedle tělocvičny odborná zahradnická firma „Zahrady Chocenský“ z Nepolis. Po
odstranění starých herních prvků byly provedeny úpravy terénu a bylo zahájeno budování
pískoviště s opěrnou zídkou, pokládání obrubníků pro oddělení chodníků od jednotlivých
ploch budoucího hřiště a budování odvodnění plochy (dešťové kanalizace).

13. 7. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavil dne 11. července občan
Machova pan Josef Crhák (čp. 43). Za městys byli oslavenci popřát a předat dárek
matrikářka městyse Dagmar Krtičková Heritesová a starosta Ing. Jiří Krtička.

14. 7. Stavební úpravy obecního hřbitova
Stavební úpravy obecního hřbitova pokročily do poloviny července podstatným
způsobem. V uplynulém období byly zhotoveny chodníčky ze zámkové dlažby uvnitř
hřbitova, byly dokončeny opravy obvodových zdí a došlo ke konečným terénním úpravám na
hřbitově. Rovněž byly zahájeny zemní práce na prostranství před hřbitovem – nejprve byl
vyrovnán terén, postupně byly hutněny štěrkové podkladní vrstvy a následně bylo započato
s osazováním obrubníků a zatravňovací dlažby v prostoru budoucích parkovacích míst.

13. 7. Rekonstrukce místní komunikace 10c v Nízké Srbské
V úterý 13. července zahájila firma Rostislava Dudka z Přibyslavi rekonstrukci místní
komunikace 10c v Nízké Srbské od hlavní silnice směrem na Peterák. Nejprve bylo vyřešeno
odvodnění vozovky zhotovením dešťové kanalizace se čtyřmi kanály. Následovala pokládka
silničních obrubníků, úprava podkladních vrstev vozovky a vyzdvižení poklopů kanalizačních
šachet na úroveň budoucí vozovky.

Srpen 2021

Počasí: Od prvního srpnového dne došlo k citelnému ochlazení – přes naše území přecházely
studené fronty s každodenními přeháňkami či trvalým deštěm a denní teploty se dostávaly
pouze ke 20°C. Druhá dekáda srpna byla ve znamení příjemného letního počasí – teploty kolem
25°C, většinou polojasno a beze srážek. Závěr srpna se velmi podobal podzimnímu času –
teploty klesly pod 15°C, téměř každý den pršelo, dostavily se i kroupy.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. srpnu 2021 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.071 obyvatel.
V průběhu srpna: - zemřel Václav Hošek (1943), Machov 169

6. 8. Dětské hřiště v Machově pod náměstím
V pátek 6. srpna bylo uvedeno do plného provozu dětské hřiště v Machově pod
náměstím. Herní prvky dodala firma Monotrend s.r.o. z Jamného u Tišnova, která zakázku
získala jako vítěz výběrového řízení, jehož se zúčastnilo 7 firem. Speciální měkkou
dopadovou plochu položila subdodavatelská firma Onyx Wood ze Strakonic. Za celé hřiště
uhradil městys Machov ze svého rozpočtu cca 650 tis. Kč. Od prvních okamžiků provozu byl
o hřiště veliký zájem, herní prvky byly obsazené spoustou dětí.

11. – 12. 8. Rekonstrukce místní komunikace 10c v Nízké Srbské
Stavební práce na rekonstrukci místní komunikace byly zakončeny pokládkou
asfaltových vrstev, které předcházely ještě drobné úpravy vozovky. Pokládku asfaltu zajistila
subdodavatelsky firma REPARE Trutnov, firma pana Dudka poté prováděla dokončovací
práce na krajnicích a přilehlých plochách, aby byl zabezpečen příjezd ke garážím okolních
nemovitostí.

11. – 12. 8. Stavební úpravy obecního hřbitova
Projekt stavebních úprav hřbitova byl zakončen vyasfaltování příjezdové komunikace
k bráně hřbitova. Pokládku asfaltové vrstvy vozovky provedla firma REPARE Trutnov,
závěrečné úpravy svahu před hřbitovem a výsadbu zeleně pak dodavatelská firma celého
projektu ElisaTex s.r.o. z Velkého Třebešova.

25. 8. Zásah machovských hasičů
Výjezdová jednotka JPO III. Machov se účastnila v odpoledních hodinách dne 25. 8.
hašení požáru lesa na katastru sousední obce Božanov. Zásah se odehrával v těžko přístupném
terénu v Broumovských stěnách v oblasti Machovského kříže.

30. 8. Výměna oken a dveří na hasičské zbrojnici v Machovské Lhotě
V posledním srpnovém týdnu provedla dodavatelská firma Punica s.r.o. z Hronova
výměnu dvou oken a vchodových dveří v hodnotě cca 50 tis. Kč. Dokončovací zednické
a úklidové práce provedli svépomocí členové SDH Machovská Lhota.

Září 2021

Počasí: Po 1. září se dosavadní chladné a deštivé počasí začalo zlepšovat – teploty se opět
dostaly při polojasném počasí k hodnotám kolem 20°C, ve druhém zářijovém týdnu až k 25°C.
Hezké téměř letní počasí až na občasné krátkodobé poklesy teploty vydrželo do konce měsíce.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. září 2021 hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.069 obyvatel.
V průběhu září: - zemřela Jaroslava Hubková (1930), Nízká Srbská 110
- narodila se Sofia Vlasenco, Machov 146

1. 9. Začátek nového školního roku
1. září byl zahájen nový školní rok v machovské škole, mateřská škola byla v provozu již
od 23. srpna. Výuka začala opět v osmi třídách (čtvrtá a pátá třída byly vzhledem k počtu
žáků sloučeny), do kterých letos nastoupilo celkem 120 žáků. Mateřskou školu navštěvuje 26
dětí. Na děti z mateřské školy bude mimo jiné čekat nová výuková zahrada za tělocvičnou,
která je těsně před dokončením. Z důvodu stále nekončící epidemie nemoci Covid-19 museli
všichni žáci hned první den podstoupit testování na přítomnost koronaviru – všechny testy
naštěstí byly s negativním výsledkem.

4. 9. Posvícenské posezení u zvoničky v Bělém
Spolek „Bělská zvonička, z.s.“ opět po roce uspořádal v sobotu 4. 9. 2021 Posvícenské
posezení u zvoničky v Bělém. Za krásného letního počasí se na posezení během odpoledne
vystřídalo kolem 140 lidí - sešli se členové spolku, bělští občané, chalupáři, ale i náhodní
návštěvníci z řad cykloturistů. Někteří se pouze občerstvili, většina však poseděla,
popovídala se sousedy a ochutnala něco z bohaté nabídky občerstvení.

30. 9. Přírodní zahrada MŠ v Machově
Dne 30. září proběhlo předání dokončené stavby rekonstruované „Přírodní zahrady MŠ
v Machově“ v prostoru za tělocvičnou. Odborná firma Okrasné Zahrady Chocenský z Nepolis
v září dokončila instalaci výukových prvků, provedla výsadbu bylinek a dalších rostlin na
záhonky a dodala vybavení pro meteobudku. Ze stavebních záležitostí pak byl zhotoven
výukový altán a instalováno zakrytí pískoviště. Dobrovolníci z řad rodičů dětí ve spolupráci
se zaměstnanci školy vybavili nádobím dětskou výukovou kuchyňku, dodali různé druhy
nádobí pro zavěšení na hudební stěnu (hrnce, pánvičky apod.) a podíleli se na zhotovení
sezení ze špalků u kuchyňky a dřevěných sedáků do pískoviště. Celková hodnota díla se
vyšplhala až téměř na 1 mil. Kč, o proplacení cca poloviny vynaložených finančních
prostředků bude požádán Státní fond životního prostředí ČR.

Říjen 2021

Počasí: Prvních pět říjnových dnů se vyznačovalo nezvykle teplým a slunečným počasím,
denní teploty se pohybovaly nad 20°C, noční těsně pod 10°C. Od 6. října přechod studených
front s deštěm, poté většinou polojasno či jasno s výrazným poklesem teplot na 10-12°C ve dne
a pod 4°C v noci, občasné ranní mrazíky. Po 12. říjnu další ochlazení – pokles denních teplot
pod 10°C, občasné přeháňky. V období kolem 20. října přišlo krátké dvoudenní výrazné
oteplení, kdy se denní teploty blížily až ke 20°C a noční přes 10°C. Následoval však opět prudký
pokles teplot doprovázený dešťovými přeháňkami – denní teploty se vrátily na hodnoty pod
10°C a noční se pohybovaly kolem bodu mrazu. V závěru měsíce většinou polojasno a mírné
oteplení – přes den do 15°C, v noci kolem 6°C.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. říjnu 2021 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.066 obyvatel.
V průběhu října: - zemřela Alena Martincová (1985), Nízká Srbská 49

7. 10. Projekt „Příběhy našich sousedů“
Ve Velkém Poříčí se sešlo pět žákovských týmů ze základních škol Červený Kostelec,
Česká Skalice, Velké Poříčí, Hronov, Machov, pamětníci a zástupci měst, městysů
a škol. Hlavními postavami byli jako vždy pamětníci, v našem případě paní Renata
Štěpánková v doprovodu pánů Antonína Burdycha, Jiřího Kristy, Ladislava Havrdy a Jana
Stieranda. I přes všechny komplikace a výzvy letošního ruku žáci svojí práci dotáhli do konce
a vzniklo pět video reportáží. Všechny týmy pod vedením pedagogů Martina Vancla, Milana
Horkého, Gabriely Hurdálkové, Lucie Zelené, Lenky Fridrichové a Petry Řehounkové
Bornové, natočily zajímavé příběhy 20. století a pomohly nám tak uchovat vzpomínky a část
minulosti, na kterou nesmíme zapomínat.
Tým ze ZŠ Červený Kostelec pro nás objevil životní příběh Jana Stieranda, který byl
německého původu a měl být v roce 1945 odsunut z Československa. Tým ze ZŠ Česká Skalice
nám představil pana Ladislava Havrdu, pamětníka událostí roku 1968. Cenu Jana Evangelisty
Purkyně získala za svou celoživotní práci mikrobioložka Renata Štěpánková a její příběh nám
představil tým ze ZŠ Velkého Poříčí. Tým ze ZŠ Hronov zmapoval dramatické události
v Horním Kostelci, kde roku 1942 rodina Antonína Burdycha poskytla poslední úkryt

radiotelegrafistovi skupiny Silver A Jiřímu Potůčkovi, který byl v té době členem paravýsadku,
který provedl atentát na Reinharda Heydricha. Poslední tým ze ZŠ Machova nám představil
příběh Jiřího Kristy, který se aktivně zapojil do událostí a dění v roce 1989. V Bezděkově
založil OF se stejně smýšlejícími občany obce. Stal se mluvčím a plný nadšení se vrhl do
politického dění. Žáci velice ocenili vstřícnost a ochotu pamětníků vyprávět své životní příběhy.
Odborná porota ve složení Jana Notková (pedagožka), Dana Rollerová (historička) a Hana
Stoklasová (novinářka) zhodnotila práci týmů a předala písemnou zpětnou vazbu. Celou
prezentací prováděl moderátor Pavel Rejchrt.

Na fotografii žákovský tým ZŠ Machov – žákyně 8. ročníku Edita Straubeová, Anežka
Rückerová a Veronika Dostálová. Na další fotografii „pamětník“ Jiří Krista.

8. – 9. 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 – 70,51% (v ČR byla účast 65,43%). K volebním urnám přišlo 617 občanů, z toho
platných hlasů bylo 612. V rámci republiky zvítězila koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP
09) s 27,79% hlasů před hnutím ANO 2011 s 27,12% hlasů, třetí skončila koalice
Piráti+STAN s 15,62% hlasů a čtvrtá SPD s 9,56% hlasů. Zástupci dalších stran či hnutí se do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nedostali – poprvé tak nemají poslance politické strany
jako ČSSD či KSČM.

Ve volebním okrsku Machov skončily volby následovně:
1)
Koalice Spolu
187 hlasů
30,55 %
2)
Ano 2011
151 hlasů
24,67 %
3)
Piráti a Starostové
112 hlasů
18,30 %
4)
SPD
64 hlasů
10,45 %
5)
ČSSD
39 hlasů
6,37 %
6)
Přísaha
18 hlasů
2,94 %
7)
Trikolora
14 hlasů
2,28 %
8)
KSČM
9 hlasů
1,47 %
Dalších 6 politických stran či hnutí se nedostalo přes hranici 1 %.

28. 10. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 28. října občan Machova
pan Reinhold Cvikýř (čp. 63). Dárek s blahopřáním starosty byl oslavenci doručen na
oddělení LDN nemocnice v Broumově, kde je pan Cvikýř dlouhodobě léčen.

25. 10. Nová turistická trasa v Machově
Dne 25. října byla členy Klubu českých turistů v terénu vyznačena nová turistická trasa
(zelená značka), která byla realizována za spolupráce městyse Machov a obce Vysoká Srbská.
Trasa začíná v Machově na odbočce červené tur. značky vedoucí k Machovským Končinám
a vede přes Peterák okolo zrenovované sochy P. Marie směrem k rozhledně ve Vysoké
Srbské, kde navazuje na červenou tur. značku vedoucí do Zlíčka.

30. 10. Nemoc Covid-19 se po delší době opět objevila i v Machově – ke konci měsíce byl
evidován jeden nakažený občan. Situace se zatím v Machově ani v celém náchodském okrese
nevyvíjela tak dramaticky negativně, jako na většině území republiky, kde opět narůstaly
počty nakažených po tisícovkách, plnily se JIP nemocnic a narůstal i počet zemřelých.

Listopad 2021
Počasí: Začátkem listopadu příchod chladnějšího a polojasného až deštivého počasí. Denní
teploty se většinou držely pod 10°C, noční a ranní zpočátku ještě kolem 5°C, postupně se však
ještě více ochlazovalo. Počasí s denními teplotami okolo 7°C a ranními kolem 3°C vydrželo až
do konce druhé dekády listopadu. Po 22. listopadu další ochlazení – většinou polojasno či
zataženo bez přeháněk, ranní mlhy, denní teploty těsně nad bodem mrazu, noční do -5°C.
V závěru měsíce každodenní sněžení – napadlo 15 – 20 cm mokrého sněhu, teploty kolem 0.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. listopadu 2021 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.063 obyvatel.
V průběhu listopadu: - zemřela Jolana Kubečková (1939), Machov 135

19. – 20. 11. Vánoční výstava v Machovské Lhotě
Pouze několik dní před začátkem adventu se v pátek 19. a v sobotu 20. listopadu 2021
konala v penzionu U Lidmanů v Machovské Lhotě vánoční prodejní výstava, kterou již tradičně
pořádal Český svaz zahrádkářů z Machova. Výstava se tentokrát nesla v duchu „Retro Vánoc
80. let“. Nedílnou součástí byla též prodejní část, kde skupina bezmála čtyřiceti velmi zručných
lidí nabízela k prodeji své řemeslné a s láskou tvořené výrobky. Návštěvnost a zájem byly v této
době až ohromující. Výstavu za 2 dny navštívilo rekordních 1169 lidí dychtících po vánoční
atmosféře.

20. 11. Výsadba aleje za vítěznou jabloň (ve Volšovině)
Celkem 26 ovocných stromů starých odrůd bylo v sobotu vysazeno v Machově podél polní cesty.
Výsadbu zorganizovala Místní akční skupina Stolové hory jako připomínku loňského vítězství jabloně
u Lidmanů v anketě Strom roku. Desítky zdejších nadšenců včetně mnoha dětí (cca 100 účastníků)
posilněných moštem a štrúdlem přiložily ruku k dílu. Během dvou hodin tak vyrostla alej, jejíž plody
v následujících letech budou potěšením nejen místním, ale i turistům.
Během sobotního dopoledne přišli do machovské části zvané Volšovina rodiny, přátelé, ale
i jednotlivci, aby si zasadili ovocný strom. Součástí akce byla i soutěž o nejoriginálnější štrúdl a tak
někteří s sebou přinesli i plech s jablečným závinem. Štrúdly, mošt i jablkovice vytvořily správnou
atmosféru. Před samotným sázením podal informace o stromcích arborista Jakub Hrůša, který po celou
dobu bděl nad tím, aby se stromům dostala řádná péče. Následně prakticky ukázal správný postup při
výsadbě jedné z třešní.
Staré ovocné odrůdy byly vybrány s ohledem na lokalitu, proto jsou odolné především proti
mrazům. Každý z přítomných si v partě nebo sám vybral třešeň, jabloň nebo švestku, které zasypal
zeminou, opatřil kůly a oplocením. V aleji tak nyní zapouští kořeny například jabloň strýmk a nebo
řehtáč soudkovitý. Švestka domácí a Wagenheimova zastupují slivoně. A půjdete-li po cestě podél
stromořadí v červnu nebo červenci, tak vám odměnou za procházku mohou být výborné třešně
Karešova nebo Kordia. Byl to právě spolumajitel pozemku Jiří Dostál, který apeloval na to, aby plody
byly dostupné především pro kolemjdoucí. Sám jako dítě chodil po nedalekých cestách, jež

obklopovaly právě ovocné stromy a doteď si vybaví tu výbornou chuť, když na špacíru ochutnával
jejich plody.

Vstřícnost a nadšení místních podtrhla nabídka stavební firmy na vyhloubení děr v kamenité
jílovité půdě, ale také improvizace machovského starosty, který doběhl pro kolečko, jenž chybělo pro
rozvoz kvalitního humusu k vykopaným dírám. Výsadbu finančně podpořila i místní firma Hašpl.
Počasí akci přálo, ale předchozí dny byly poměrně deštivé a pokud platí pořekadlo „špinavé dítě,
šťastné dítě“, tak v Machově bylo v sobotu štěstí dostatek. Také děti z machovské základní školy,
které akci obohatily o tematickou písničku, si vysadily svůj strom. A při zasypávání kořenů si nadšeně
vyprávěly o tom, jak jejich strom budou chodit kontrolovat. Právě následná péče je pro čerstvě
zasazené stromy zásadní. „Tím, že nám tolik lidí pomohlo stromky zasadit, celý příběh nekončí,
naopak začíná. Pracovníci městyse budou stromky pravidelně zalévat a kosit pod nimi trávu. A já se
budu snažit po několik příštích let řezem usměrnit jejich růst tak, aby se stromy ve zdraví dožily
vysokého věku a mohly tak nést plody pro další generace“, doplňuje Pavel Rejchrt z Místní akční
skupiny Stolové hory.

Po dvouhodinové práci došlo k opékání buřtů. U ohně došlo ke vzpomínání na loňské prvenství
jediného ovocného stromu v historii ankety Strom roku. Bylo hned naplánováno jarní roubování
nedaleké jabloně u Lidmanů na jednu z čerstvě vysazených jabloní. Aktivity spojené s vůní vítězného
štrúdlu tak budou pokračovat dál.
Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům
veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.
Zdroj: Jiří Špreňar, https://nachodsky.denik.cz/zpravy_region

22. 11. Výsadba stromořadí v Bělém
Ve druhé polovině listopadu proběhla výsadba stromořadí v Bělém podél cesty od
vesnice k rybníčku. Výsadbu zajišťovala firma Okrasné zahrady – arboristika z Velkého
Poříčí. Celkem bylo vysázeno 24 ks listnatých stromů (javory, jeřáby, lípy) – částečně jako
nové stromořadí, částečně do proluk mezi stávající stromy. Celá akce byla realizována v gesci
Dobrovolného svazku obcí Policko, kdy byla získána dotace z OPŽP Ministerstva životního
prostředí na výsadbu alejí v Machově a v Bezděkově n. Met.

23. 11. Slavnostní ocenění dárců krve
V úterý 23. listopadu 2021 proběhlo v Divadelním klubu v Polici nad Metují slavnostní
ocenění dobrovolných dárců krve ze všech obcí Policka. Toto ocenění uděluje každoročně
Český červený kříž formou předání medailí prof. Dr. Jana Janského. I v letošním roce byli
mezi oceněnými někteří občané městyse Machov:
- Zlatou Janského medaili získal pan Vojtěch Scholz z Nízké Srbské,
- Stříbrnou Janského medaili získal pan Petr Hlušička z Machovské Lhoty,
- Bronzovou Janského medaili získali: - paní Diana Mikešová z Nízké Srbské,
- pan Jan Koláčný z Machova,
- pan Tomáš Pich z Nízké Srbské,
- paní Lenka Scholzová z Machova.
Zástupci Městyse Machov – starosta Ing. Jiří Krtička a členka Výboru pro společenské
záležitosti p. Krtičková Heritesová - se přidali k poděkování a předali dárcům drobné dárky.

27. 11. Pietní akt na památku letce RAF Václava Foglara
Československá obec legionářská – jednota Hradec Králové uspořádala v sobotu 27. 11.
v Machově pietní akt na památku machovského rodáka – letce RAF Václava Foglara, pilota
313. perutě RAF za druhé světové války. Akt se uskutečnil na machovském náměstí u jeho
pomníku. Československá obec legionářská oslavila v tomto roce 100 let od svého vzniku
a při této příležitosti připomněla široké veřejnosti osudy lidí, kteří bojovali za svobodu naší
vlasti – mezi nimi právě i Václava Foglara.
Pietní akt byl zahájen slavnostním nástupem členů Čs. obce legionářské v dobových
uniformách a poté jeden z členů stručně seznámil přítomné s životem a osudy Václava
Foglara. Poté vystoupil starosta městyse Ing. Krtička a připomenul historii vzniku pomníku a
poděkoval členům Čs. obce legionářské za zorganizování pietního aktu a přítomným občanům
za účast a za to, že jim nejsou lhostejné hodnoty jako vlastenectví, odvaha a hrdinství lidí,
kteří se zasloužili o porážku fašistického Německa a osvobození naší vlasti.

27. 11. Rozsvícení vánočního stromu v Machovské Lhotě

Dobrovolní hasiči z Machovské Lhoty naplánovali na první adventní víkend veřejné
rozsvícení vánočního stromu vedle hasičské zbrojnice. Připravený doprovodný program musel
být bohužel kvůli zhoršující se epidemiologické situaci a celostátně platným opatřením proti
šíření nemoci Covid-19 zrušen, přesto se u stromu sešlo kolem 50 hasičů, sousedů a hlavně
rodičů s dětmi, kteří si nenechali rozsvícení stromu ujít. Rozsvícení předcházel ještě jeden
problém – některý z „nepřejících“ občanů během dne poškodil připravený světelný řetěz na
vánočním stromě, když ze řetězu odstřihl jeho část v délce zhruba 2 metrů a tuto odstřiženou
část pohodil u stromu. Problém se naštěstí podařilo hasičům odstranit ještě před stanoveným
časem rozsvícení, ve všech však zůstala hořkost a vztek nad jednáním neznámého škůdce.

30. 11. Výjezdy machovských hasičů
Dva zásahy absolvovali machovští hasiči v závěru listopadu. Nejprve 21. 11. ve večerních
hodinách zasahovali společně s profesionálními hasiči z Náchoda a dobrovolnými hasiči
z Police n. Met. v těžko přístupném terénu poblíž Junácké vyhlídky, kde byl nahlášen požár.
Ukázalo se, že kouř vycházel ze špatně uhašeného ohniště zanechaného některými
z návštěvníků vyhlídky. Místo bylo obkopáno a prolito vodou.
Další zásah ohlásila siréna v obci dne 30. listopadu ve 23 hod., kdy byl nahlášen spadlý
strom na vozovku v Nízké Srbské poblíž čp. 84. Strom byl odstraněn a silnice zprůjezdněna.

Prosinec 2021
Počasí: Poslední měsíc začal krátkým oteplením, kdy do nově napadaného sněhu začalo pršet
a téměř veškerý sníh roztál. Od 3. 12. však opět návrat k denním teplotám kolem bodu mrazu
a k nočním do -5°C. Na konci první dekády prosince další pokles teplot – noční většinou klesaly
až k -8°C, denní kolem -2°C – a občasné sněžení. Chladné období vyvrcholilo 12. prosince,
kdy bylo ráno až -10°C. Následující týden byl teplejší s občasným mrholením, teploty se
pohybovaly v noci kolem bodu mrazu, denní do 5°C. Zima se do Machova vrátila
v předvánočním týdnu, kdy několikadenní ochlazení přineslo denní teploty těsně pod bodem
mrazu a noční kolem -8°C. Velké teplotní změny pokračovaly i o svátcích – na Štědrý den
pršelo a teploty se pohybovaly kolem 7°C, na Štěpána ráno se vyjasnilo a teplota klesla
k hodnotě -15°C. Silné mrazy vydržely do 27. 12., poté se opět začalo oteplovat – nejprve denní
i noční teploty kolem bodu mrazu, postupně denní až kolem 10°C a noční nad 5°C.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. prosinci 2021 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.058 obyvatel.
V průběhu prosince: - zemřela Eva Valdmanová (1928), Machov 53
- zemřela Libuše Kaválková (1934), Machov 147
- narodil se Mikuláš Pagač, Machov 197
- narodil se Vilém Walter, Nízká Srbská 132

13. 12. Vývoj epidemie nemoci Covid-19 v Machově
Šíření nemoci Covid-19 se opět nevyhnulo ani Machovu. Kromě několika občanů obce,
které nemoc postihla, zkomplikovalo šíření nemoci provoz základní školy. Kvůli několika
pozitivně testovaným pedagogům byl od 13. prosince uzavřen provoz na druhém stupni školy
a zřízena distanční výuka žáků z domova. Zároveň bylo na období od 20. 12. až do vánočních
prázdnin vyhlášeno ředitelské volno pro celou základní školu. Mateřská škola byla zatím
v provozu.

14. 12. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavil dne 14. prosince občan
Machova pan Josef Čančík (čp. 51). Za městys byli oslavenci popřát a předat dárek členka
výboru pro občanské záležitosti p. Renata Thérová a starosta Ing. Jiří Krtička.

15. 12. Občanské sdružení „Přátelé Na Městečku“
V lednu 2020 založili manželé Josef a Helena Martincovi, Emil a Leona Maryškovi,
Marie Prušová a Josef Šotola nezávislé sdružení občanů městyse Machov nazvané Přátelé Na
Městečku. Jejich cílem bylo společnými silami vybudovat na náměstí příjemný kout
k posezení a pokud by síly stačily, pokusit se vytvořit Machovský betlém, který by v době
adventu zdobil machovské náměstí.
Nemoc Covid-19 však jejich plány v roce 2020 překazila. Protože nebylo možné se
téměř celý rok scházet, vrátili Přátelé Na Městečku finanční prostředky Nadaci VIA zpět.
V roce 2021 žádost znovu podali a opět uspěli. Projekt s názvem „Ať žije naše
Městečko“ podpořený Nadací VIA v rámci projektu Živá komunita mohl tedy začít.
Finanční prostředky ve výši 60 000 Kč od Nadace VIA bohužel na realizaci projektu
v plném rozsahu nestačily. Za pomoci Nadace zorganizovali Přátelé na Městečku dárcovskou
kampaň Darujme.cz. Kampaň byla velice úspěšná. Občané Machova i přátelé Machova
z blízkého a vzdáleného okolí přispěli během měsíce na betlém neuvěřitelnou částkou téměř
33 000 Kč. Prémie 20 000 Kč od Nadace VIA částku ještě příjemně navýšila. Na projekt tedy
bylo získáno celkem 113 000 Kč.
Necelých šedesát tisíc korun obdržela paní Dagmar Prokopová, která se ujala malby
betlému. V roce 2021 namalovala pět postav (Svatá rodina, volek, oslík a ovce). V příštím
roce přibydou ještě tři králové.
Na výstavbě přístřešku se velkou měrou podíleli manželé Martincovi, kteří darovali
k vybudování přístřešku vlastní pozemek pod stoletou lípou v rohu náměstí. Josef Martinec
odpracoval, jako pomocná síla všech řemeslníků, 100 hodin. Zednické práce provedl pan
Josef Vacek z Vysoké Srbské. Pergolu postavil Petr Richter, pokrývačské práce provedl Jan
Beran. Helena Martincová se věnovala úpravě prostředí kolem přístřešku, instalaci a údržbě
knihovničky a administrativě projektu, se kterou jí pomáhala Marie Prušová. Spolu se
věnovaly také propagaci a komunikaci s veřejností. Během léta zorganizovaly také tři
vycházky pro veřejnost (historická vycházka Machovem, historická vycházka Lhotou
a turistická vycházka Bílými skalami v Polsku). Velkou finanční úsporou byl dar Emila
a Leony Maryškových. Na betlém darovali překližku, která by v současné době stála patnáct
tisíc korun. Perníčky (malé poděkování), z rukou Leony Maryškové a Marie Prušové,
přijímali všichni dárci po ukončení kampaně Darujme.cz s velkou radostí. I pan Josef Šotola
má na vzniku betlému nemalý podíl. Díky jeho zámečnické práci stojí postavy v betlému
pevně „nohama na zemi“. V rámci projektu „Sejdeme se na Městečku“ odpracovali členové
nezávislého sdružení celkem 400 hodin.
Koronavirus opět zasáhl do slavnostního rozsvícení betlému, které se mělo uskutečnit
28. 11. 2021. Protože vláda zakázala sdružování občanů, doporučili členové sdružení
občanům prohlídku Machovského betlému po celou neděli. Pro děti měl Ježíšek připravený
malý dárek. Přes nepříjemná vládní nařízení se během neděle přišlo na betlém podívat téměř

400 lidí. Betlém tedy od 28. listopadu zkrášluje machovské náměstí. Všichni občané Machova
tedy nyní mají svůj Machovský betlém.

24. 12. Na Štědrý den od 15 hodin se před nákupním střediskem v Machově na náměstí
uskutečnilo tradiční „Štědrovečerní vytrubování“ – vánoční melodie a koledy zahrálo volné
sdružení muzikantů z Machova a okolí pod vedením pana Manfréda Koláčného. Počasí také
jako obvykle v posledních letech nebylo zcela vánoční – pršelo, teplota kolem 6°C a beze
sněhu. Přestože akce nebyla kvůli opatřením proti šíření koronaviru nijak propagována, sešlo
se kolem 80 místních i přespolních občanů, kteří si nenechali ujít krásné navození vánoční
nálady.

29. 12. Krásné životní jubileum – 50 let společného života – zlatou svatbu - oslavili dne
29. prosince manželé Helena a Jaroslav Kociánovi z Nízké Srbské čp. 70. K tomuto výročí
byli jubilantům jménem městyse popřát a předat dárky starosta Ing. Jiří Krtička a místostarosta
Ivo Šulc.

30. 12. Krásné životní jubileum – 60 let společného života – diamantovou svatbu - oslavili
dne 30. prosince manželé Jolana a Bohumil Dostálovi z Machovské Lhoty čp. 22.

