Leden 2018

Počasí: Nový rok 2018 začal deštivým a mimořádně teplým počasím – noční teploty se držely
těsně nad nulou, denní mezi 5 až 10°C. Takovéto počasí trvalo celou první půlku ledna. Dne
15. 1. přišlo ochlazení se sněžením. Nejprve napadlo přibližně 10 cm sněhu a sněžení či
sněhové přeháňky se vyskytovaly celý další týden. Po 20. lednu několik mrazivých dnů
s ranními teplotami kolem -8°C, občasné sněhové přeháňky. Od 25. ledna oteplení, denní
teploty kolem 4°C, dešťové přeháňky. Závěr měsíce většinou deštivý a ještě teplejší – denní
teploty dosáhly na mnoha místech republiky rekordních hodnot, v Machově kolem 8°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. lednu 2018 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.073 obyvatel.
V průběhu ledna: - zemřel Václav Středa (1941), Bělý čp. 45
- narodil se Matěj Ševčík, Machov čp. 76

12. – 13. 1. Volba prezidenta České republiky
12. a 13. ledna se uskutečnilo první kolo přímé volby prezidenta ČR. V městysu Machov
byla otevřena volební místnost v obřadní síni úřadu. Z celkového počtu 920 oprávněných
voličů přišlo k volební urně 607, z toho platných hlasů bylo 601. Volební účast v Machově
67,37 % byla o dost vyšší než byl celostátní průměr. Výsledky prvního kola v Machově byly
následující:
1.

Jiří Drahoš

209

34,78%

2.

Miloš Zeman

181

30,12%

3.

Michal Horáček

66

10,98%

4.

Marek Hilšer

59

9,82%

5.

Pavel Fischer

54

8,99%

6.

Mirek Topolánek

25

4,16%

7.

Petr Hannig

4

0,67%

8.

Jiří Hynek

3

0,50%

9.

Vratislav Kulhánek

0

0%

Po sečtení hlasů v celé naší republice postoupili do druhého kola prezidentské volby
kandidáti na prvních dvou místech, což byli Jiří Drahoš a Miloš Zeman.

13. 1. 10. Machovský ples

Plesová sezona 2018 začala tak jako v předchozích letech, pořádáním Machovského
obecního plesu. Ten se letos konal v sobotu 13. ledna a byl jubilejním desátým plesem
pořádaným zastupitelstvem pod vedením současného starosty Ing. Krtičky. Zájem o ples byl
letos výjimečný – pobavit se přišlo téměř 160 příznivců tance a dobré muziky. A je třeba
dodat, že většina z nich odcházela z plesu spokojena nejen s hudební produkcí, ale také
s hezkými ukázkami předtančení v podání členů Tanečního klubu Akcent z Dobrušky,
s bohatou tombolou a v neposlední řadě i s dobrým jídlem, které pro účastníky plesu připravil

pan Vašíček s rodinou (restaurace stále bez nájemce). V tombole se letos sešlo 230 většinou
hodnotných cen. O hudební doprovod se postarala hudební skupina Reflex z Hronova pod
vedením pana Lokvence a dle hodnocení účastníků plesu hrála opravdu dobře. Po sečtení
příjmů a výdajů nakonec ples vyšel dobře i po finanční stránce a stejně jako v minulých letech
tak nebylo třeba použít na pořádání žádné prostředky z rozpočtu městyse.

16. 1. Tříkrálová sbírka 2018
Tak jako každoročně i letos se povedlo v Machově sestavit 6 skupinek, které procházely
naším městysem. Ve středu 3. 1. 2018 se začínalo ve Lhotě. Skupinku tří králů, kterými byli
Ondřej Ducháč, Vítek Rücker a Anežka Rückerová, doprovázela paní Ludmila Kujínková.

Ve čtvrtek se šlo na "Kopec" a ulicemi směrem k náměstí. Třemi králi tentokrát byli
Barbora Šrůtková, Vendula Šrůtková a Edita Straubeová. Doprovod opět paní Kujínková.
V pátek mohli občané potkat skupinku tří králů na úseku od Lecnarových k Bolkovým.
Třemi králi byli Tereza Kujínková, Anežka Bolková a Martin Kujínek, který byl zároveň
vedoucím.
Ostatní skupinky chodily v sobotu. Z náměstí až po Thérovy šli tři králové, kterými byli
Diana Mikešová, Petra Thérová a Pavlína Peková. Vedoucím skupinky byl pan Skála. V
Nízké Srbské byli vidět tři králové, kterými byli Barbora Scholzová, Ondřej Scholz a Jan
Nawrat. Vedoucím skupinky byl pan Vladimír Scholz.
V Bělém chodili tři králové, kterými byli Karina Nováková, Sofie Golová a Tadeáš
Macháň. Doprovázela je paní Jana Jirmanová.
Celková finanční částka vybraná letos za městys Machov činí 26.002 korun. Výtěžek
sbírky je určen na přímou podporu osobám a rodinám v nouzi, na podporu a pomoc starým,
nemocným a handicapovaným lidem, na podporu aktivit pro děti a mládež z rodin ohrožených
sociálním vyloučením, na podporu sociálního zařízení Dům na půli cesty – Náchod, na
podporu sociálního zařízení Sv. Anna Domov pro matky s dětmi Náchod a na podporu
Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Náchod.

17. 1. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 17. ledna občanka
Machova paní Hana Ondráková (čp. 21). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing.
Krtička a členka zastupitelstva městyse Mgr. Šolínová.

23. 1. Přestože je letošní zima poměrně mírná, o nehody automobilů v obce není nouze.
Dokládá to i článek z Náchodského deníku týkající se nehody u fotbalového hřiště Machov.

26. – 27. 1. - 2. kolo prezidentské volby v ČR
Ve dnech 26. - 27. ledna se uskutečnilo druhé kolo prezidentské volby. V Machově
tentokrát přišlo volit 642 voličů, což je 72 % z celkového počtu oprávněných voličů. Po
kontrole a sečtení 636 platných hlasů bylo pořadí následující:
- Jiří Drahoš

383 hlasů

tj. 60,22 %

- Miloš Zeman

253 hlasů

tj. 39,78 %.

Celostátně zvítězil a novým prezidentem na dalších pět let se stal Miloš Zeman
s 51,36 % hlasů.

Únor 2018

Počasí: Od počátku února postupné ochlazování, dešťové přeháňky se měnily ve sněhové.
Největší mrazy se dostavily kolem 5. února – ranní teploty klesly těsně pod -10°C, bylo jasno
až polojasno. Postupně mírné oteplení – denní teploty do 4°C, noční pod bodem mrazu.
Většinou polojasno či oblačno, beze srážek. Začátkem druhé únorové dekády mírně nasněžilo
a teploty začaly opět klesat. Po 20. únoru další pokles teplot – celodenně teploty hluboko pod
bodem mrazu, noční klesaly postupně až k -15°C. Většinou jasno či polojasno, beze srážek.
Takovéto počasí vydrželo až do začátku března.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. únoru 2018 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.076 obyvatel.
V průběhu února: - zemřel Milan Krtička (1947), Machov 155
- zemřel Ladislav Foglar (1947), Machov 132
- zemřel Jan Smrž (1925), Machovská Lhota 47 (nejstarší muž v Machově)

3. 2. Ples sportovců
V sobotu 3. února uspořádal Fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov na sále Obecního
domu svůj Sportovní ples. O hudbu se postarala již tradičně broumovská kapela Ledvin
Stones - zatančit si či pobavit se přišlo 162 platících návštěvníků. Provoz kuchyně obstaral
pan Vašíček s rodinou. Tombola tentokrát čítala 250 cen.

8. 2. Nová požární cisterna pro Machov a první výjezd
Po více než čtyřletém úsilí, které započalo začátkem roku 2014 osobní návštěvou
starosty městyse Ing. Jiřího Krtičky a velitele JSDH Machov Jiřího Dostála u ředitele HZS
Královéhradeckého kraje brig. gen. Ing. Františka Mencla a pokračovalo v průběhu času
řadou dalších jednání na různých úrovních HZS a bohatou korespondencí (několikrát
opakované žádosti s podrobným zdůvodňováním potřeby vozidla), se podařilo pro Jednotku
SDH Městyse Machov získat speciální požární automobil CAS 24 – lesní speciál Renault
Midlum 240.14 4x4. Tento automobil městys získal bezplatným převodem z vlastnictví České
republiky – Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Jedná se o vozidlo
vyrobené v r. 2006, které je na městys převáděno za zůstatkovou hodnotu více než 6 mil. Kč.
Do základní výbavy automobilu patří i speciální lanový elektrický naviják a elektrocentrála.
Jednotka machovských hasičů tak bude moci daleko lépe fungovat při plnění úkolů v rámci
její zařazení do kategorie JPO III, zejména při zásazích v lesnatém a značně členitém terénu
na česko-polském pomezí.
Získáním hasičského lesního speciálu se podařilo výrazným způsobem modernizovat
zastaralou techniku, konkrétně vozidlo CAS 25 Škoda 706 vyrobené již roku 1978, které po
čtyřiceti letech provozu už doslova přesluhovalo své možnosti a udržet ho v plně
provozuschopném stavu stálo nezměrné úsilí v situaci, kdy řada náhradních dílů již byla
nedosažitelná. Rovněž pro hasičskou mládež v obci bude nová technika povzbuzením pro
dobré fungování dobrovolných hasičů do budoucna.

Shoda náhod tomu chtěla, že v den, kdy byl nový hasičský speciál dovezen do městyse,
byl vyhlášen machovské Jednotce SDH poplach s výjezdem k požáru v domě čp. 102
Machov. Došlo zde k zahoření komína a kromě machovské jednotky se zásahu účastnili i
profesionální hasiči z Velkého Poříčí. Požár žádné závažnější škody nezpůsobil.

10. 2. Dětský karneval
V sobotu 10. února uspořádali lhotští hasiči ve spolupráci se ZŠ Machov a za podpory
Městyse Machov tradiční dětský karneval. Sál Obecního domu byl zcela zaplněn, sešlo se
kolem 85 masek, spousta dětí bez masek a cca 100 platících dospělých. O hudbu se na této akci
postarala skupina EMMA pod vedením Emila Maryšky. Celé odpoledne moderovala a soutěže
pro děti i pro dospělé organizovala Mgr. Radka Kubečková. Pro děti byla připravena také
tombola s mnoha cenami.

13. 2. – Masopustní průvod po Machovské Lhotě
V úterý 13. února se v Machovské Lhotě opět uskutečnil „Vostatkovej průvod“. Sraz
masek i ostatních účastníků byl u nového turistického parkoviště u odbočky na Řeřišný. Počasí
přálo – nepršelo ani nesněžilo a teplota byla kolem 5°C. Masek bylo napočítáno kolem
sedmdesáti. „Laufr“ masopustního průvodu (Petr Zima) požádal nejprve místostarostu městyse
(Ivo Šulce) o povolení projít celou Lhotou až k polskému Nouzínu. Svolení dostal výměnou za
slib, že účastníci průvodu dobře pobaví všechny přihlížející a zejména ty lhoťáky, kteří pro
účastníky průvodu přichystali různé druhy občerstvení a nápojů. Dále požádal všechny, aby
cestou nedělali moc velkou neplechu a hlavně za státní hranicí v Polsku, aby se chovali slušně
a nezavdali důvod k nějakým problémům. Lidí se tentokrát sešlo o něco méně než minulý rok.
Průvod provázely salvy polické Koňský povoz pana Jirmana ze Lhoty vezl dechovou hudbu
Broumovanka, další koňský povoz pana Štaudy zajišťoval prodej klobás, jitrnic a koblih a vezl
nejmenší děti. Průvod došel až do polského Nouzína, kde byla zahrána a řadou účastníků
zazpívána česká hymna. Vostatky pak pokračovaly tradičně v hostinci „U Lidmanů“. Na sále
hospody proběhl karnevalový rej s muzikou EMMA pana Emila Maryšky z Machov a závěrem
masopustu byla pohřbena basa.

15. 2. Vývoj počtu obyvatel na Náchodsku od r. 1869 do r. 2017

24. 2. Ples SDH Nízká Srbská

Plesová sezona 2018 v Machově byla tradičně zakončena plesem pořádaným Sborem
dobrovolných hasičů Nízká Srbská. Stejně jako v předchozích sezonách byl tento ples navštíven
nejvíce – tentokrát se ho zúčastnilo 202 platících. K tanci i poslechu hrála hudba P+P
z Broumova a v tombole se sešlo různě hodnotných 320 cen. Provoz kuchyně tentokrát zajistila
rodina paní Mečířové ze Semilska – jednalo se o potencionální zájemce o pronájem obecní
restaurace. Návštěvníci plesu mohli vybírat z 5 jídel – prodalo se téměř 120 porcí a jídlo bylo
chutné. Lidé se dobře bavili tancem do půl třetí ráno a poslední návštěvníci však vydrželi
v prostorách Obecního domu mnohem déle.

Březen 2018
Počasí: V prvních březnových dnech celodenně teploty hluboko pod bodem mrazu, noční
klesaly až k -15°C. Většinou jasno či polojasno, beze srážek. Od 6. března výrazné oteplení,
které přineslo nejprve sněžení – napadlo cca 10 cm těžkého mokrého sněhu. Postupně
přechod srážek k dešťovým a další oteplování – 10. března polojasno, denní teploty kolem
15°C, noční také těsně nad nulou. V dalších dnech deštivé počasí, postupné mírné
ochlazování. Dne 15. 3. přilétli špačci. Ze 17. na 18. 3. postihla Machov vichřice a nastaly
opět silné mrazy – v noci kolem -10°C, denní teploty pod -5°C. Předposlední dubnový týden
většinou polojasno až zataženo, občasný sněhový poprašek, teploty do 5°C, noční těsně pod
bodem mrazu. Postupně mírné oteplování, přechod sněhových srážek na dešťové.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. březnu 2018 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.071 obyvatel.
V průběhu března: - zemřela Margareta Leppeltová (1927), Bělý čp. 12
- narodil se Jan Kubín, Nízká Srbská 85
- narodil se Bohuslav Ježek, Nízká Srbská 43.

10. 3. Maškarní merendy Šibřinky, kterou pořádal spolek Nízkosrbský Baroni, se zúčastnilo
kolem 70 masek a další nemaskovaní návštěvníci této recesistické akce.

Spolek Nízkosrbský Baroni
pořádá v sobotu
10. března 2018 od 20 hodin
na sále Obecního domu v Machově

ŠIBŘINKY
aneb
maškarní merendu
K reji masek hraje PRORADOST
Vstupné 70,- Kč, masky 40,- Kč + malé občerstvení zdarma
Kdo neviděl – neuvěří, kdo viděl – ví, do čeho jde

18. 3. Ze soboty 17. 3. na neděli 18. 3. se Machovem prohnal silný vítr kategorie „vichřice“,
tj. vítr o rychlosti vyšší než 20 m/s (přes 75 km/h). Nárazy větru byly až kolem 100 km/h.
Zároveň klesla teplota k -10°C. Celou noc docházelo k výpadkům elektřiny a po vichřici
zůstala řada škod. U některých domů byla poškozena střešní krytina, v lesích došlo k řadě
(i plošných) polomů. Konkrétně v obecních lesích byly polomy v objemu více než 650 m3
(okolí Bělého, Řeřišného, pod Borem, u Sedmákovic…. U fotbalového hřiště spadla na dráty
elektrického vedení borovice, což způsobilo i výpadek veřejného osvětlení.

.

18. 3. Koncert Big Bandu Žamberk
Městys Machov ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Žamberku uspořádal
v neděli 18. března na sále Obecního domu koncert mládežnického Big Bandu ZUŠ Petra
Ebena v Žamberku. Zhruba dvacítka mladých hudebníků si uspořádala několikadenní
soustředění v penzionu „U Lidmanů“ ve Lhotě a koncert byl vyvrcholením jejich pobytu.
Více než hodinový program si přišlo poslechnout 72 návštěvníků, tvořených jednak
machovskými občany a také rodinnými příslušníky členů Big Bandu. Koncert se vydařil a Big
Band sklidil závěrem velký potlesk. Místní muzikanti nešetřili chválou a podivovali se také
obtížnosti skladeb, které si soubor zařadil do svého repertoáru.

20. 3. Těžba dřeva v „Kopečkách“
V průběhu března se uskutečnila mýtní těžba dřeva podél silnice z Machova do Bělého
v „Kopečkách“. Těžbu prováděli pracovníci Lesů ČR. Po těžbě se zcela změnil pohled na tuto
část městyse.

23. 3. Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců okresu Náchod za rok 2017
Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Náchod za rok 2017 se
uskutečnilo v pátek 23. března 2018 ve velkém sále Obecního domu ve Velkém Poříčí.
Záštitu nad akcí převzal poslanec parlamentu ČR Jan Birke, mezi hosty byla řada starostů,
představitelů sportovních organizací okresu i zástupci sponzorských firem. V anketě pořádané
Okresním sdružením České unie sportu v Náchodě se na předních místech umístili i sportovci
z městysu Machov – v kategorii mládeže získal titul „Sportovec okresu Náchod“ člen BKL
Machov Lukáš Doležal (zároveň byl nominován i do ankety „Sportovec Královéhradeckého
kraje“), v kategorii hendikepovaných sportovců obsadil druhé místo Stanislav Jirásek (golf)
a v kategorii trenérů se na pátém místě umístili trenéři lyžařů z BKL Machov Lukáš Doležal
st. a Stanislav Jirásek.
Jednotlivci – mládež
1.

Lukáš Doležal

Borský klub lyžařů Machov

lyžování

2.

Jana Moravíková

TJ Delfín Náchod

plavání

3.

David Horák

T.J. Sokol Náchod

silový trojboj

Jednotlivci – handicap
1.

Aleš Kisý

SK Nové Město n/M

atletika – koule,oštěp,disk

2.

Stanislav Jirásek

GC Grosshof Broumov

golf

3.

Martin Zvolánek

SK Nové Město n/M

stolní tenis

27. 3. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 25. března občanka
Machovské Lhoty paní Marie Svobodová (čp. 13). Za městys byli oslavenkyni popřát
starosta Ing. Krtička a člen zastupitelstva městyse Oldřich Rücker.

27. 3. Anketa „Nejúspěšnější sportovec Královéhradeckého kraje 2017“
V úterý 27. 3. 2018 se v královéhradeckém Aldisu uskutečnilo slavnostní vyhlášení
ankety „Nejúspěšnější sportovec Královéhradeckého kraje 2017“. Mezi vyhlášenými
sportovci a trenéry byli i zástupci BKL Machov – v kategorii mládeže obsadil Lukáš Doležal
ml. 5. místo a v kategorii dobrovolných trenérů Stanislav Jirásek a Lukáš Doležal st. obsadili
třetí místo.

Duben 2018

Počasí: Duben začal silným větrem, který přinesl oteplení – denní teploty stoupaly k 15°C,
noční stále kolem nuly. První dubnový víkend se blížily denní teploty dokonce 20°C a toto
nezvykle teplé počasí pokračovalo po celý další týden. V pátek 13. 4. prošla nad Machovem
studená fronta, která přinesla ochlazení, opět silný vítr, bouřku a kroupy. V neděli ale už
teploty opět přesáhly 20°C. Následující týden mírné ochlazení, dešťové přeháňky.
Předposlední dubnový týden se opět počasí vrátilo k teplotám přes 20°C, většinou polojasno.
Po 26. dubnu krátkodobý pokles teplot až o 10°C, vzápětí opět denní teploty přes 20°C, skoro
jasno či polojasno. Poslední dva dubnové dny letní počasí s teplotami přes 25°C, v noci 20°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. dubnu 2018 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.075 obyvatel.

7. 4. Myslivecké zkoušky v Machově
Tak jako každoročně pořádal Okresní myslivecký svaz Náchod zkoušky o první lovecký
lístek. Tentokrát se do malebného machovského údolí sjelo v sobotu 7. dubna 2018 osm
uchazečů, vesměs mužského pohlaví. Již podruhé se tato akce konala v Machovské Lhotě v
restauraci U Lidmanů, kdy se pořadatelství ujal pan Petr Zima, předseda místního sdružení.
Mezi hosty byli mimo jiné i Bc. Pavla Hečko, radní Královehradeckého kraje, starosta
městyse Machov ing. Jiří Krtička a člen dozorčí rady ČMMJ ing. Vladimír Šabata. Zahájení
proběhlo za účasti dvou mladinkých trubaček Vendulky Chládkové a Vendulky Jarešové pod
vedením ing. Karla Kubečka. Jejich vystoupení si získalo obdiv všech zúčastněných. Celé
zkoušky proběhly tak jak měly, nevyskytl se žádný problém. Adepti mysliveckého řemesla se
snažili co nejlépe uspět a vydat ze sebe vše, co museli v přípravě naučit. Všech osm adeptů
prospělo a dva prospěli s vyznamenáním. A jak to na zkouškách o první lovecký lístek bývá,

jsou pasováni ti nejlepší. Tentokrát se tím nejlepším a pasovaným stal ing. Patrik Boroš.
Pasování dle mysliveckých zvyků a tradic provedl ing. Josef Vlášek, který byl zároveň i
jedním ze zkoušejících senátu.
Závěr patřil opět trubači ing. Karlu Kubečkovi, který nejenže Dykovy signály zatroubil,
ale i zazpíval.

9. 4. Zápis do 1. třídy ZŠ Machov
Zápis do 1. třídy ZŠ Machov se uskutečnil 9. 4. 2018. K zápisu se dostavilo 15 dětí.
Rodiče tří dětí požádali o odklad školní docházky, všem bylo vyhověno. Do 1. ročníku bylo
přijato 12 dětí. Předpokládáme tedy, že do 1. ročníku nastoupí v září dvanáct žáků.
15. 4. Divadelní představení „Rodina je základ státu“
Městys Machov uspořádal na sále obecního domu tradiční jarní divadelní představení.
Komedii „Rodina je základ státu“ sehráli ochotníci z divadelního souboru J. K. Tyl
Meziměstí, kteří se v Machově představili již počtvrté. To, že se svými komediemi mají
v Machově vždy úspěch, potvrdili i tentokrát. Přestože bylo krásné téměř letní počasí lákající
na zahrádky a na procházky, přišlo 110 diváků. Všichni odcházeli rozesmátí a spokojení
s téměř profesionálním výkonem meziměstských herců.

16. 4. Otevření restaurace „Machovský hostinec“
Dnem 16. dubna 2018 byl po přechodné uzavírce znovu zahájen provoz restaurace
"Machovský hostinec" na náměstí. Novým provozovatelem restaurace se stala paní Jana
Mečířová.
Provozní doba pro "zimní" období (září - květen) byla stanovena následovně:
Pondělí + úterý 11.00 - 14.00
17.00 - 20.00 hod.
Středa + čtvrtek 11.00 - 14.00 hod.
Pátek
11.00 - 14.00
17.00 - 22.00 hod.
Sobota
11.00 - 22.00 hod.
Neděle
11.00 - 20.00 hod.
Restaurace nabízí denně výběr z 5 jídel (2 hotová jídla + 3 minutky), dále 3 druhy piva
a další obvyklý sortiment nápojů. Jídla je možno po dohodě připravovat i do jídlonosičů. Při
pravidelném odběru obědů (jídlo + polévka) je poskytována zvýhodněná cena.

16. 4. Zahájení další fáze rekonstrukce krajských komunikací III/303.15 a 303.17
Po projednání na koordinační schůzce zainteresovaných subjektů v rámci probíhající
rekonstrukce krajských komunikací III/30315 a III/30317 a na základě Veřejné vyhlášky –
opatření obecné povahy – vydané Městským úřadem v Náchodě, odborem dopravy a
silničního hospodářství byl stanoven harmonogram prací na uvedené akci v 1. pololetí roku:
1) Rekonstrukce mostu v Machovské Lhotě (u Prokopových) je naplánována v termínu 16. 4.
- 21. 5. Objízdná trasa je opět vedena po místní komunikaci od autobusových garáží "Bránou"
(semafory) směrem ke lhotskému kravínu a dále okolo čsl. hřbitova k Machovu.
2) Rekonstrukce vozovky v úseku od Bezděkova po začátek Machova (k hasičárně) je
naplánována v termínu 16. 4. - 13. 5. V tomto termínu se jedná o rekonstrukci podkladních
vrstev vozovky až po vrchní štěrkovou vrstvu. Objízdná trasa je vedena od Hotelu na Mýtě
směrem na Vysokou Srbskou a dále do Machova.
3) Rekonstrukce vozovky v úseku Mýto - Vysoká Srbská - Machov v termínu 14. 5. - 10. 6.
(dokončení rekonstrukce mostů, frézování asfaltu a pokládka nového asfaltu). Objízdná trasa
je vedena od Mýta přes Bezděkov do Machova.
4) V termínu 11. 6. - 16. 6. je naplánována pokládka živičných vrstev v úseku od Bezděkova
po Machov.
5) V termínu 14. 5. - 11. 6. je plánována rekonstrukce dvou mostů v Nízké Srbské u odbočky
na Doly a v Machově (u Kubínových). Práce jsou plánovány po polovinách mostů bez
nutnosti řešení objízdných tras.
6) Na žádost městyse Machov se nyní přepracovává řešení objízdných tras při rekonstrukci
mostu u křižovatky na Bělý, kde vedení městyse nesouhlasilo s navrženými objízdnými
trasami (nevyhovující parametry místních komunikací pro veškerou dopravu) a navrhlo
provizorní přemostění potoka přes parčík naproti Schwarzovým.

16. 4. Konkurs na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Machov
Konkurs na obsazení funkce ředitele machovské školy byl vyvolán jednak koncem
šestiletého funkčního období (dle zákona) a dále na základě sdělení stávající ředitelky Mgr.
Martincové, že nemá zájem o pokračování svého působení v této funkci. V pondělí 16. dubna
se na úřadu městyse sešla sedmičlenná konkursní komise, která hodnotila vhodnost uchazečů
o místo ředitele místní základní a mateřské školy. V komisi zasedli zástupci odboru školství
Krajského úřadu KHK, České školní inspekce, 2 zástupci zřizovatele školy, zástupce –
odborník pedagog, zástupce pedagogického sboru školy a zástupce školské rady. Do konkursu
se přihlásili dva kandidáti – Mgr. Bureš a Ing. Lelková. Při konkursním řízení každý
z kandidátů nejprve představil komisi svoji představu o dalším fungování školy a poté
probíhal rozhovor formou otázek jednotlivých členů komise, na které kandidáti reagovali.
Z hlasování členů komise vyplynulo doporučení pro zřizovatele – všech sedm členů komise
doporučilo starostovi městyse Machov jmenovat do funkce ředitele školy paní Ing. Lelkovou.
Starosta městyse jmenoval s účinností od 1. 8. 2018 do funkce ředitelky ZŠ a MŠ
Machov Ing. Bc. Hanu Lelkovou, zároveň odvolal z funkce stávající ředitelku Mgr. Helenu
Martincovou.

20. 4. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 18. dubna občan Nízké
Srbské pan Walter Kastner (čp. 100). Za městys byli oslavenci popřát starosta Ing. Krtička a
člen zastupitelstva městyse Jiří Dostál.

22. 4. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 22. dubna občanka
Machovské Lhoty paní Jarmila Draschnerová (čp. 15). Ze zdravotních důvodů jubilantky
byla gratulace odložena na 17. 5, kdy jí popřál starosta městyse.

26. 4. byla dokončena rekonstrukce hlavního vodovodního řadu po „zadní“ cestě nad
Hašplovými v Nízké Srbské. Rekonstrukci prováděla firma Broumovské stavební sdružení
formou hloubení montážních jam a protlaků v trase stávajícího vodovodu. 26. dubna byla
provedena tlaková zkouška a kontrola těsnosti napojení.

26. 4. Výstava malíře Hynka Martince
Malíř Hynek Martinec, machovský rodák žijící v Londýně, uspořádal od dubna do srpna
výstavu svých obrazů v Praze. Další jeho výstava pak byla zároveň instalována v areálu
klášterní zahrady v Broumově.

Hynek Martinec

Rozhovor s

Hynkem Martincem, rodákem z Machova
malířem, který bude vystavovat v Galerii Dům
Jaký koncept výstavy připravujete pro Galerii Dům?
Pro Galerii Dům připravuji jemnou intervenci do historie architekta Kiliána Ignáce D., který v Broumovském
kraji postavil několik klášterů včetně nádherné kapličky Hvězda. V krajině Broumovska jsem trávil hodně času a
je to místo, kde jsem se narodil. Proto, když mě oslovil pan kurátor Petr Vaňous, abych připravil projekt pro
galerii, tak jsem věděl, že se výstava bude týkat barokního stavitele. Chtěl bych divákovi připomenout bohatost
jeho odkazu a zároveň ukázat, jak je snadné dezinterpretovat dějiny. Každá doba má své preference, které se
učí na školách a s odstupem času je pak těžké si udělat na věci vlastní názor. Níže je text, který si myslím,
vystihuje podstatu mé výstavy v Broumově a v Národní galerii v Praze:
Voyage to Iceland
V roce 1729 byl Island zmítán násilím a chudobou. Právě tehdy pozval učenec a sběratel rukopisů Árni
Magnússon (1663 - 1730) renomovaného architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera (1689 - 1751), aby na
ledovém ostrově postavil katedrálu. Po dokončení kláštera v Broumově a žel také po smrti Arniho Magnúsona
roku 1733 nakonec Dientzenhofer odjíždí na dobrodružnou cestu na Island, aby tam našel vhodné místo pro
stavbu. Po příjezdu
jej místní přijali s nadšením. Zemi procestoval křížem krážem, přesto vhodné místo pro stavbu nenašel. Vrátil se
zpět do Evropy, aby pokračoval v jiných svých projektech. Z té doby se naštěstí dochoval stavební plán
zamýšlené katedrály a několik barokních obrazů, které byly určeny k její výzdobě. Je vzrušující, že dnes Národní
galerie v Praze představuje část ambiciózního projektu, který, bohužel, kvůli nepříznivým podmínkám nikdy
nebyl zrealizován. Island tím navždy přišel o baroko.
Už je znám název výstavy?
Název výstavy je Kilián Ignác D.
Jaké spojení bude mít výstava se souběžnou výstavou v Národní galerii?
Zcela zásadní. Při plánování obou výstav jsem přemýšlel, jak dvě místa propojit, aby fungovala jako celek. A
napadlo mě připojit odkaz slavného architekta a pozvat ho na třetí místo, a to na Island, kam je v roce 1729
pozván islandským učencem Arni Magnússonem. Nakonec se nic nezrealizuje, ale co je důležité, že se údajně
dochoval architektonický návrh katedrály a několik obrazů, které byly určeny pro interiéry katedrály Magnuson.
Proto jsem se rozhodl výstavu koncipovat do dvou odlišných míst. Výstava v Broumově bude dokumentovat
architektonické návrhy včetně jeho záznamu, jak cestoval po Islandu. A pražská výstava v Národní Galerii
„Voyage to Iceland“ představí přes 35 obrazů a kreseb, které byly zadány panem architektem. Myslím si, že je to
skvělá možnost, jak prezentovat silný odkaz barokní kultury v dnešním kontextu.
Pracujete v současné době i na nějakých jiných projektech?
Pracuji na menším projektu pro veletrh ArtBrussels, kde s galerií Parafin, která mě reprezentuje v Londýně, budu
mít od 19. dubna prezentaci 5 obrazů a mé první sochy.
Je možné někde aktuálně vidět vaše vystavená díla?
Kromě toho, že mám vystavené obrazy v galerii Parafin, tak je možné vidět jeden obraz
Thank You For looking at Me na Islandu přímo v přírodě. A druhým obrazem, který jsem
nechal umístit v krajině, je citací portrétu El Greca, který je instalován v krásné Andalucii
na jihu Španělska. Tyto dva projekty jsou pro mě experimentem v krajině, kdy klasicky
namalované obrazy opouštějí galerijní prostor a vydávají se na svou vlastní pouť.

Hynek Martinec / Kilián Ignác D.
6. 5. – 17. 6. 2018
Výstava KILIÁN IGNÁC D. v Galerii Dům představí autorskou komponovanou instalaci (fotografie, obraz,
objekt) malíře Hynka Martince (nar. 1980) věnovanou baroknímu architektu Kiliánu Ignáci D., který dle určitých
indicií podnikl cestu na Island s vizí zrealizovat zde stavbu barokního chrámu. Broumovský projekt KILIÁN
IGNÁC D. volně rozvíjí a doplňuje Martincovu hlavní pražskou výstavu nazvanou Voyage to Iceland, kterou
pořádá Národní galerie v Praze ve spolupráci s Galerii. K výstavě vydává Národní galerie katalog propojující
oba projekty. Kurátorem broumovské výstavy je Petr Vaňous.
Malíř Hynek Martinec učinil náhodný objev. A protože cosi objevil, rozšířil své pole působnosti a na čas se stal
mimo svou výtvarnou profesi také badatelem. Vlastní malířská praxe dovedla autora Hynka Martince k tomu,
aby vědomě překročil svazující rámec média, kterému se věnuje – formát obrazu – a vkročil svou tvorbou do
pole, které je konstituováno diskursivně. Učinil tak z toho důvodu, že diskurzivní pole umožňuje vyvázání se z
šablony jednoznačného autorství ve prospěch svobodné hry. Anebo se tu nabízí třetí možnost, totiž že „založení
diskurzivity“ vnímá jako akt znovuoživení vazeb mezi zapomenutými věcmi a prvky, které jsou jak autorské tak
interpretační či přímo zcizené (apropriované). Anebo prostě Hynek Martinec potřeboval na čas jako autor
„zmizet“, „vytratit se“, stát se šedou eminencí, zákulisním strůjcem projektu, v němž se jeho autorství rozplývá
za diafánní strukturou komponovaných faktů, reálií a hypotéz. Stát se hercem ve vlastním „filmu“, jehož
kompars se omezuje na jediného hrdinu – architekta Kiliána Ignáce D., který svým rozhodováním a jednáním,
tedy praxí, vytváří scénář, v němž po expozici, kolizi a krizi Vše směřuje k možnému dějinnému rozuzlení. (Z
textu kurátora Petra Vaňouse).
Hynek Martinec (nar. 1980 v Machově na Broumovsku) je výrazný představitel současné popisné iluzivní
malby žijící v Londýně. V letech 1999-2005 absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění, ateliér
klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana. Pravidelně vystavuje od r. 1999. Jedny z prvních prezentací
proběhly v rámci tzv. Náchodského výtvarného podzimu. Do kontextu světové malby zařadila díla Hynka
Martince mimo jiné výstava Beyond Reality/ British Painting Today, kterou připravila Galerie Rudolfinum v
Praze v r. 2013 (koncepce Milena Slavická; kurátor Petr Nedoma). Autor je zastupován prestižní londýnskou
galerií Parafin. Více o autorovi na jeho oficiálních webových stránkách: http://www.hynekmartinec.com/.

27. 4. Významné životní jubileum – 50 let společného života – oslavili dne 27. dubna
manželé Marie a Jaroslav Lidmanovi z Machova čp. 145. Ke Zlaté svatbě jubilantům byli
jménem zastupitelstva městyse popřát starosta Ing. Jiří Krtička a členka zastupitelstva Mgr.
Dagmar Šolínová.

30. 4. Stavění májek a pálení čarodějnic

V letošním roce se tradiční májky objevily u hasičské zbrojnice v Nízké Srbské, na
křižovatce v Bělém a před hospodou „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě. V Nízké Srbské
předcházel stavění májky lampionový průvod pro děti i jejich blízké. Večer po postavení májky
pokračoval program zapálením hranice vysoké kolem 6 m, opékáním buřtů a volnou zábavou.
Také v Bělém došlo k upálení čarodějnice.

Květen 2018

Počasí: Celá první květnová dekáda ve znamení krásného téměř letního počasí – většinou
jasno či polojasno, denní teploty nad 20°C, pouze občas studený východní vítr. Suché a
slunečné počasí skončilo ve čtvrtek 11. 5., kdy se Machovem prohnaly silné bouřky
doprovázené přívalovým deštěm a kroupami. Po krátkém ochlazení s dešťovými přeháňkami
nastalo opět téměř letní počasí, které trvalo až do druhé poloviny měsíce. Teprve po 23. 5.
došlo k mírnému ochlazení a suché počasí bylo přerušeno několika dešťovými přeháňkami.
Poté opět sucho a teplo – denní teploty až do konce měsíce mezi 25°C a 30°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. květnu 2018 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.074 obyvatel.
V průběhu května: - zemřel JUDr. Viktor John (1954), Nízká Srbská čp. 51
- zemřela Jarmila Draschnerová (1933), Machovská Lhota čp. 15

3. 5. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 1. května občanka Machova
paní Mája Adamová (čp. 24). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing. Krtička a člen
zastupitelstva městyse Oldřich Rücker.

4. 5. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 6. května občanka Nízké
Srbské paní Vlasta Mazačová (čp. 126). Za městys byl oslavenkyni popřát místostarosta Ivo
Šulc.

10. 5. Škody způsobené přívalovým deštěm
Ve čtvrtek 10. května se v odpoledních a večerních hodinách prohnaly Machovem silné
bouřky doprovázené přívalovým deštěm a kroupami. Nejhorší situace nastala v Nízké Srbské
v okolí hasičské zbrojnice, kde silný proud dešťové vody strhl velkou část ornice z pole a
bláto zaplavilo zahrady, část krajské komunikace, tenisový kurt, prostranství před hasičskou
zbrojnicí. Zanešeny blátem byly příkopy i část dešťové kanalizace. V domě čp. 121 (Ševcovi)
byly zaplaveny sklepy blátem a vodou do výše 0,5 metru. Na okamžité likvidaci se podíleli
dobrovolní hasiči z Nízké Srbské, někteří zemědělci i technická četa úřadu městyse se svojí
technikou.

12. 5. Slavnostní otevření nového turistického parkoviště v Machovské Lhotě
V sobotu 12. května se uskutečnilo slavnostní otevření turistického parkoviště
v Machovské Lhotě za odbočkou na Řeřišný, které bylo vybudováno v rámci projektu
„Naučnou stezkou k přírodním a historickým památkám“ z přeshraničního programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko. Za krásného slunečného počasí se na parkovišti shromáždilo
kolem 120 hostů, občanů Machova i okolních obcí. Na úvod zazpívali českou hymnu a poté i
školní hymnu žáci místní školy. Za řečnickým mikrofonem se postupně vystřídali
představitelé partnerských míst projektu - starosta městyse Ing. Jiří Krtička, starosta obce
Suchý Důl Vítězslav Vítek a zástupce města a gminy Radków Marek Niewiadomy. Za Radu
Královéhradeckého kraje promluvil radní pro regionální rozvoj pan Pavel Hečko. Po

oficiálních projevech došlo na slavnostní přestřižení pásky a poté novému parkovišti požehnal
i místní farář Marian Lewicky.
Cílem projektu bylo vybudovat parkovací místa pro turisty v Machovské Lhotě a
v polských Vambeřicích, kde vzniklo i nové informační centrum. Další informační centrum
bylo vybudováno také na turistickém parkovišti na Slavném (Suchý Důl). Projekt byl
vytvořen na myšlence propagace historické poutní trasy do Vambeřic, kam kdysi putovali
desetitisíce poutníků v rámci oslavy mariánského kultu a v roce 2002 byla tradice těchto poutí
obnovena.
V Machovské Lhotě tak vzniklo 25 parkovacích míst pro osobní automobily a 1 místo
pro autobus. Parkoviště bylo doplněno dalšími prvky pro turisty – dřevěným přístřeškem,
chemickými WC, stojánky pro kola, lavičkami i herními prvky pro děti.
Z celkového finančního objemu projektu 737 tis. EUR (19,2 mil. Kč) bylo v Machově
proinvestováno přes 210 tis. EUR, tj. přes 5,5 mil. Kč. V rámci uvedeného projektu byla
kromě stavby parkoviště restaurována i socha Panny Marie Bolestné z r. 1761 na
machovském náměstí.

13. 5. Nova Cup Stolové hory
V neděli 13. května se v Machově již podruhé uskutečnily závody horských kol v rámci
seriálu Nova Cup pod názvem Apache Stolové hory 2018. Trasy závodu vedly malebnými
lesními cestami kolem pískovcových skal a smrkovými lesy chráněnou krajinnou oblastí
Broumovsko. Odvážnější jezdci se podívali až do Parku Narodovego Gór Stolowych v
Polsku. Zazávodit si přijelo ve všech kategoriích od dětských až po hlavní kategorii na 72 km
rekordních 1.038 závodníků.
Vítězem hlavní kategorie se stal Filip Adel z týmu Superior Suninvent Team, který trasu
v délce 72 km ujel v čase 3:26:23. Pozitivem byla velká účast zejména v dětských kategoriích.

13. 5. Tragická dopravní nehoda v Machově – 2 mrtví
K tragické nehodě v neděli odpoledne vyjížděli policisté do obce Machov na Náchodsku.
Kolem čtrnácté hodiny se tam osobní auto střetlo s cyklistou a poté narazilo do domu. Na
místě zemřel cyklista (návštěvník cyklistického závodu Nova Cup) a spolujezdkyně z vozu.
„Při nehodě v obci Machov na Náchodsku došlo kolem čtrnácté hodiny ke střetu osobního
vozidla a cyklisty, kdy cyklista na následky zranění bohužel zemřel. Vozidlo narazilo do
domu, ve vozidle spolujezdkyně utrpěla vážná zranění, na která zemřela,“ řekl iDNES.cz
mluvčí krajské policie Jan Čížovský.

Auto srazilo devětapadesátiletého cyklistu a po střetu pokračovalo dál, až sjelo ze silnice
a zastavilo se až o dům vedle tělocvičny. Policie vyšetřuje okolnosti, příčinu nehody i míru
zavinění. „Jedna z možných okolností nehody hovoří o tom, že vozidlo jedoucí z kopce, se po
komunikaci pohybovalo bez nastartovaného motoru,“ uvedl mluvčí policie Čížkovský
vpodvečer. Došlo tak k zablokování volantu a nefungovaly správně ani brzdy.
Oběma zemřelým se snažili pomoci záchranáři. „Cyklista přes naši rychlou pomoc podlehl
zraněním, která při střetu utrpěl. Následně krátce po nehodě jsme byli konfrontováni se
záchranou spolujezdkyně z vozidla, která byla velmi pravděpodobně způsobena zdravotní

indispozicí, která souvisela s tou nehodou. Žena přes naši okamžitou resuscitaci tu nehodu
také nepřežila,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí záchranné služby Ivo Novák.
Záchranáři nevědí, proč došlo u ženy k náhlé zástavě srdce. Řidič osobního automobilu utrpěl
při nehodě lehká zranění. Dechová zkouška u něj byla negativní.
Zpravodajství portálu iDnes

17. 5. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 16. května občanka Nízké
Srbské paní Jaroslava Peterová (čp. 14). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta městyse
Ing. Jiří Krtička a matrikářka úřadu paní Dagmar Krtičková Heritesová.

18. 5. Rekonstrukce krajských komunikací v Machově
V pátek 11. května se uskutečnil první letošní kontrolní den v rámci probíhající
rekonstrukce krajských komunikací III/30315 a III/30317. Na tomto jednání byly upřesněny
některé termíny prováděných prací:
1) Rekonstrukce vozovky v úseku od Bezděkova po začátek Machova (k hasičárně) - v
termínu od 8. 6. do 13. 6. pokládka vrchních asfaltobetonových směsí. V tomto období
vedena objížďka přes Vysokou Srbskou.
2) Rekonstrukce vozovky v úseku Vysoká Srbská – Machov (Nízká Srbská) - v termínu od
14. 6. do 17. 6. pokládka vrchních asfaltobetonových směsí. Frézování asfaltů v termínu od 4.
do 7. 6.
3) Od 21. května práce na rekonstrukci mostu – křižovatka na Bělý. Nejprve bude osazen
náhradní most a poté začnou bourací a stavební práce. Ve směru na Bělý i od Bělého bude
zachován jeden úzký jízdní pruh pro osobní automobily. Veškerá doprava směrem k centru
obce a do Machovské Lhoty bude vedena po náhradním mostě. Doprava v celém prostoru
křižovatky na Bělý bude řízena semafory. Stavba mostu by měla probíhat až do 30. 9. 2018.

4) Průběžně rekonstrukce dvou mostů v Nízké Srbské u odbočky na Doly a v Machově (u
Kubínových). Práce probíhají po polovinách mostů bez nutnosti řešení objízdných tras. Doba
trvání prací je naplánována do 8. 7. 2018.
5) V úseku od konce Machovské Lhoty směrem k polské hranici budou probíhají dokončovací
práce spočívající zejména na budování kamenného obložení a opěrných zdí u výhyben.
6) Rekonstrukce mostu v Machovské Lhotě u Krbových – byl prodloužen termín dokončení
prací do 6. 6. 2018.

19. 5. Bělská pouť
V sobotu 19. května uspořádali bělští občané „První bělskou pouť pod zvoničkou“.
V rámci sousedského posezení si navzájem napekli pouťové koláče a další dobroty a přinesli
je ochutnat sousedům. Akce se vydařila – sešlo se kolem 60 účastníků.

20. 5. Mezinárodní hasičská soutěž v polské Scinawce
V neděli 20. května se v polském městečku Scinawka Srednia uskutečnila mezinárodní
hasičská soutěž v rámci projektu „Česko – Polský rok“. Závodu skládajícím se ze dvou částí –
štafety sedmičlenných družstev a požárního útoku – se zúčastnilo i družstvo JSDH Machov,
které bylo složeno ze členů SDH Nízká Srbská a SDH Machovská Lhota. Na startu se
objevilo 9 družstev – 4 z Čech a 5 z Polska. Zvítězili dobrovolní hasiči z Velkých Petrovic
před Martínkovicemi, Suchým Dolem a Machovem. Polská družstva byla českým vyrovnaná
pouze ve štafetě, v požárním útoku jasně dominovali čeští dobrovolní hasiči. Machovskému
družstvu přijel fandit i starosta Machova.

25. 5. Školní besídka ke Dni matek
Žáci machovské základní školy připravili pro maminky, ale nejen pro ně, tradiční
besídku jako poděkování ke Dni matek. Tentokrát nacvičili hudební představení na motivy
pohádky „Šípková Růženka“. Zcela zaplněný sál Obecního domu byl svědkem velice
povedené besídky a účinkující sklidili zasloužený potlesk. Na závěr proběhlo loučení s Mgr.
Helenou Martincovou, která po 40 letech působení v místní škole, z toho 20 letech ve funkci
ředitelky, končí svoji ředitelskou kariéru. Poděkovat jí před pódium přišel zástupce
učitelského sboru, zástupkyně rodičů dětí i starosta městyse Ing. Krtička. Všechny maminky
pak při odchodu ze sálu obdržely růži.

Červen 2018

Počasí: Celé první dvě dekády června letní počasí – většinou jasno či polojasno, teploty mezi
25 – 30°C. Stále velké sucho, mírné srážky jen ojediněle. V noci z 21. na 22. 6. přišlo velké
ochlazení, denní teploty v rozmezí 12 – 15°C. Zataženo, občasné dešťové přeháňky. Postupně
však návrat ke slunečnému, suchému a teplému letnímu počasí, které trvalo až do konce
měsíce.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červnu 2018 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.070 obyvatel.
V průběhu června: - zemřel Jaroslav Scholz (1953), Machov čp. 27
4. 6. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 4. června občanka
Machovské Lhoty paní Maria Lidmanová (čp. 18). Za městys byli oslavenkyni popřát
starosta městyse Ing. Jiří Krtička a člen zastupitelstva pan Oldřich Rücker.

6. 6. Den s lesníkem 2018 pro děti ZŠ
Dne 6. června uspořádal svazek obcí DSO Lesy Policka (jehož členem je i městys
Machov) ve spolupráci s Českou lesnickou akademií Trutnov druhý ročník akce Den
s lesníkem, určený pro děti základních škol sdružených obcí. Akce byla součástí projektu
lesní pedagogiky, kdy se účastníkům zábavnou formou pomocí her poskytují informace o
lese, o vztazích a procesech v lese probíhajících. Aktivity lesní pedagogiky jsou založeny na
smyslovém prožitku (nejlépe přímo v prostředí lesa) a na bezprostředním kontaktu s přírodou,
kdy se děti seznamují s lesem a s pěstováním lesa v průběhu jeho přírodního života.
Vlastní akci se uskutečnila v Městských lesích Police nad Metují v lokalitě Žděřina.
Zúčastnilo se 140 dětí v rozmezí 1. - 5. ročníku základních škol z Police, Machova, Bukovice
a Suchého Dolu.

Pro děti byla připravena lesní trasa, na které bylo sedm výukových stanovišť s různou
tématikou. Trubači z lesní akademie program zahájili, po přivítání se školáci rozdělili do
skupin a odebrali na určená stanoviště, která pak během dne postupně střídali.
Na prvním je zástupci AOPK CHKO Broumovsko ing. Petr Kuna a ing. Luboš Němeček
seznámili s pojmem ochrana přírody, s chráněnými druhy živočichů a rostlin a s významem
naší krajiny. Na dalších stanovištích, které vytvořili studenti Lesní akademie Trutnov, se děti
seznámily s těžbou. Zde DSO měl pracovníka s ukázkou přibližování dřeva koněm či pomocí
vyvážecího vleku. Dále děti pokračovaly k ukázkám pěstování lesa, vábení jelenů, lesnické
botanice, výchově lesních porostů a myslivosti. Každé výukového stanoviště mělo svůj
program a děti se formou poznávání, hádanek a her stávaly mladými lesníky. Měřily stromy,
poznávaly semena šišek, listy stromů, vychovávaly les, zkoušely sázet stromky, při myslivosti
podle paroží a kůže hádaly, ke kterému zvířeti patří.
Den s lesníkem byl ukončen pohoštěním dětí a předáním drobných pozorností jako
vzpomínky na den strávený v lese. Při předávání dárků pak na otázku „jak se jim den v lese
s programem líbil a co budou dělat, až povyrostou“, některé děti měly jasno - budou lesníky.
Zastupitelstvo městyse Machov akci podpořilo tím, že machovským školákům zaplatilo
z obecního rozpočtu přepravu autobusem z Machova na Žděřinu a zpět.

8. 6. Nález sekery z doby bronzové v Machově

Článek vyšel v Náchodském deníku dne 8. 6. 2018.

12. 6. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 12. června občan Machova
pan Jan Kocián (čp. 19). Oslavenci byl předán dárkový balíček s gratulací.

16. 6. Hasičská soutěž o Bělský džbánek a taneční zábava u rybníka
V sobotu 16. června se v Bělém uskutečnila tradiční hasičská soutěž „O Bělský
džbánek“. Tradiční požární útok doplněný netradiční „pivní štafetou“ nejlépe ze šesti
zúčastněných družstev zvládli dobrovolní hasiči z SDH Radešov. Na večerní taneční zábavu
u rybníka, na které hrála taneční skupina MOP z Broumova, se přišlo pobavit necelých 90
platících účastníků.

18. 6. Rekonstrukce krajských komunikací
V týdnu od 11. do 15. června proběhla pokládka asfaltů na příjezdových komunikacích
do Machova – od křižovatky ve Vysoké Srbské po začátek Nízké Srbské a od Bezděkova po
začátek Nízké Srbské. Do provozu byl uveden náhradní most v Machově u křižovatky na Bělý
a začaly bourací práce na dosavadním mostě. Průběžné probíhaly práce na rekonstrukcích
dalších mostů po Machově.

Ve čtvrtek 21. června způsobila firma Eurovia provádějící rekonstrukci mostu na Bělý
závažnou havárii splaškové kanalizace. Při zpevňování stavební jámy zatloukáním ocelových
pilotů došlo k proražení hlavního potrubí splaškové kanalizace a veškeré splaškové vody
z Machovské Lhoty a z části Machova několik dnů tekly do potoka, než se podařilo
zrekonstruovat přibližně 20 m dlouhý úsek kanalizace.

Další problém vznikl v sobotu 23. června, kdy se ve stejném místě podařilo stavebníkům
porušit vodovodní přípojku zásobující vodou továrnu a čp. 60. Tato porucha byla ještě tentýž
den odstraněna pracovníky VaK Náchod.
V posledním červnovém týdnu byly dokončeny bourací práce mostu na křižovatce
k Bělému a započaly práce na budování nového mostu.

19. 6. Požár pod Korunou

Článek v Náchodském deníku 19. 6. 2018

28. 6. Významné životní jubileum – 50 let společného života – oslavili dne 22. června
manželé Danuše a Josef Petrovi z Machova čp. 28. Ke Zlaté svatbě jubilantům byli jménem
zastupitelstva městyse popřát starosta Ing. Jiří Krtička, místostarosta Ivo Šulc a matrikářka
Dagmar Krtičková Heritesová.

28. 6. Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku ZŠ a s dětmi končícími MŚ
Ve čtvrtek 28. června se v obřadní síni Úřadu Městyse Machov uskutečnilo slavnostní
rozloučení s dětmi končícími mateřskou školu a slavnostní rozloučení s předáváním vysvědčení
žákům končícím základní devítiletou školu v Machově. Z mateřské školy letos postoupilo šest
předškoláků do první třídy. Devátý ročník ZŠ ukončilo 7 žáků, vysvědčení jim předávala třídní
učitelka paní Petra Bornová Řehounková. Za zastupitelstvo městyse se slavnostního aktu
zúčastnila zastupitelka – předsedkyně komise pro společenské záležitosti paní Mgr. Dagmar
Šolínová.

30. 6. Tour de Torpedo
V sobotu 30. června se v Nízké Srbské u hospody U Božky konal již dvacátý druhý
ročník recesistického závodu na kolech Tour de Torpédo, pořádaný Spolkem Nízkosrbských
baronů. Na kolech brzděných tzv. torpédem se do závodu přihlásilo 217 účastníků. Za teplého
letního počasí si odpoledne i večer užívalo i dalších přibližně 150 diváků. K tanci i dobré
pohodě zahrála skupina Ledvin Stones z Broumova.

