Červenec 2016

Počasí: Po celou první dekádu července příjemné letní počasí, teploty se postupně zvyšovaly
až na hodnoty přes 30°C, noční kolem 20°C. 12. července přechod studené fronty s bouřkami
a deštěm, pokles teplot až o 10°C. Postupně opět návrat k letnímu počasí s teplotami mezi 23°C
až 30°C, občas letní bouřka s deštěm.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červenci 2016 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.072 obyvatel.
V průběhu července: - zemřel Blahoslav Krtička (1933), Machov 111,
- narodila se Matylda Čečo, Nízká Srbská 72.
5. 7. Úspěch mladé hasičky z Nízké Srbské
4. června 2016 se v Jaroměři konalo okresní kolo dorostu v požárním sportu, kterého se
zúčastnila i mladá členka SDH Nízká Srbská Nikola Macurová. Na startovní čáru se postavila
v kategorii starší dorostenky, kde soupeřila se 4 dívkami z našeho okresu. V dorostenecké
kategorii závodí jednotlivci ve 3 disciplínách, a těmi jsou: běh na 100 m s překážkami, dvojboj
jednotlivců a test požární ochrany. Ve všech částech soutěže Nikola vyhrála a z celkového
prvního místa postoupila na Krajské kolo dorostu, které se konalo v Nové Pace dne 18. 6. 2016.
Krajské kolo začalo testy z požární ochrany, které měla všechna děvčata v její kategorii
bez chyby – takže se všechna umístila na prvním místě. Následoval běh na 100 m s překážkami.
Zde si Nikola zaběhla svůj osobní rekord a vyhrála. Poslední disciplínou byl dvojboj
jednotlivců. První pokus však musela Nikola opakovat, jelikož pořadatelům nefungovala
časomíra. Z ranních tréninků měla natažený lýtkový sval, a tak na startu opakovaného pokusu
brečela bolestí. Tento pokus odběhla a i přes všechny peripetie zvítězila i v této disciplíně. Za
velkých ovací si tedy došla pro zlatou medaili z krajského kola a postup na Mistrovství České
republiky.
Do dalšího kola postupových soutěží zbývaly 2 týdny. Lýtko dala alespoň trochu
dohromady a v pondělí 4. července 2016 odjela s vedoucím – Tomášem Macurou - na
mistrovství do Českých Budějovic. Jela reprezentovat SDH Nízká Srbská, Náchodský okres a
zároveň celý Královéhradecký kraj ve své kategorii. První den byl slavnostní nástup
reprezentantů jednotlivých krajů z celé republiky a následovala první disciplína – běh na 100
m s překážkami, kde si Nikola opět vylepšila svůj osobní rekord a to ji stačilo na 9. místo ze 14
závodnic. K večeru se psaly testy z požární ochrany, které napsala bezchybně. Druhý den se
pokračovalo ve dvojboji, kde si hned dvakrát snížila čas „osobáčku“ a i zde se umístila na 9.
místě. Součet všech bodů stačil na krásné 9. místo v kategorii starší dorostenky v rámci celé
České republiky.

15. 7. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 11. července občan Machova
pan Josef Crhák (čp. 43). Za městys byli oslavenci popřát místostarosta Ivo Šulc a členka
zastupitelstva Ing. Eva Skálová.

23. 7. Oslavy 60. výročí založení fotbalu v Machově

Oslavy 60. výročí založení fotbalu v Machově proběhly na fotbalovém hřišti dle
připraveného programu, žádná oficiální schůze či vystoupení se nekonaly. Večerní zábavu
navštívilo za hezkého počasí 220 účastníků. Vše proběhlo v klidu kromě stížnosti jedné
občanky na nadměrnou hlučnost vystupující kapely – přivolaná hlídka policie konstatovala, že
je vše v pořádku a v souladu s vydaným povolením.

Srpen 2016
Počasí: Od počátku měsíce velké výkyvy počasí – slunečné dny s teplotami téměř 30°C se často
střídaly s deštivými a chladnými dny. V pondělí 8. srpna teploty přesáhly 30°C. Od úterý silné
ochlazení s denními teplotami hluboko pod 20°C, polojasno či oblačno s občasnými
přeháňkami. Noční teploty pod 10°C. Ve druhé polovině srpna postupné oteplování, po 20.
srpnu opět teploty atakovaly 30°C. Po krátkém ochlazení se závěr měsíce vyznačoval
příjemným letním počasím s teplotami kolem 25°C, noční teploty však už klesaly až k 5°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. srpnu 2016 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.074 obyvatel.
V průběhu srpna se narodila Lucie Šumpíková, Machovská Lhota 30

27. 8. Rozloučení s prázdninami

Místní organizace Občanské demokratické strany v Machově
pořádá dne 27. 8. 2016
v restauraci „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Program: 13,00 hod. – profesionální kouzelník KARLOS
14,30 hod. – soutěž v cvrnkání kuliček pro malé i velké
18,00 hod. – DANCE – DJ FROST pro všechny
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

V průběhu programu V.I.P. hosté.

Místní organizace známé politické strany uspořádala v restauraci „U Lidmanů“ v Machovské
Lhotě akci pro děti i dospělé. Akce se konala v rámci předvolební kampaně strany před volbami
do krajského zastupitelstva. Jako host se zúčastnil kandidát ODS na hejtmana pan Červíček.
Odpoledního programu s kouzelníkem se zúčastnilo poměrně dost dětí, navštívena byla i soutěž
v cvrnkání kuliček. Zájem ze strany dospělých byl minimální – na podvečerní diskotéku nepřišli
žádní hosté.

Září 2016

Počasí: Od začátku měsíce slunečné počasí s teplotami do 25°C, noční teploty kolem 12°C. Po
desátém září další vzestup teplot na hodnoty kolem 30°C, v noci kolem 15°C – na většině území
republiky hlášeny teplotní rekordy. Po 16. září prudké ochlazení s deštěm a bouřkami.
V předposledním zářijovém týdnu se počasí stabilizovalo – polojasno, denní teploty
nepřesahovaly 20°C, noční se držely do 5°C. Ráno 22. září první přízemní mrazík. Koncem
měsíce opět polojasné až téměř jasné počasí s teplotami těsně pod 25°C, noční teploty kolem
10°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. září 2016 hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.075 obyvatel.

5. 9. Na začátku září (3. 9.) oslavili krásné životní jubileum – zlatou svatbu – občané Machova
Mária a Jan Hofmanovi, Machov čp. 101. Jménem městyse byly oslavencům pogratulovat
členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová a matrikářka Dagmar Krtičková Heritesová.

7. 9. Rekonstrukce starých kanalizačních stok v obci
Zastupitelstvo městyse schválilo na svém jednání 29. 8. 2016 realizaci poslední etapy
budování kanalizace v obci – rekonstrukci stávajících stok A3 (v Nízké Srbské od Rotterových
směrem k Martincovým a Kinclovým) a E3 (zahloubení kanalizační stoky po zadní cestě od
náměstí směrem ke Kukuldě). Stavební práce byly zahájeny v pondělí 5. září, přičemž
financování je realizováno zcela z rozpočtu městyse bez jakékoliv dotační podpory.
Dodavatelem prací se na základě poptávkového řízení stala firma pana Dudka z Přibyslavi.
Finanční objem prací by se měl pohybovat kolem 1,7 mil. Kč. V roce 2016 se počítá s realizací
výkopových a stavebních prací, na jaře 2017 pak s dokončením asfaltových povrchů na stoce
E3.

9. 9. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 9. září občanka Machova
paní Vlasta Kulichová (čp. 85). Za městys byl oslavenkyni popřát starosta Ing. Jiří Krtička.

10. 9. Koncert barokní hudby – Barocco Sempre Giovane
V sobotu 10. září uspořádal Městys Machov tradiční koncert barokní hudby v kostele sv.
Václava v Machově. Po delší době se zde představil soubor Barocco Sempre Giovane pod
vedením profesora Josefa Krečmera. Výběr interpretů měl letos svůj smysl – uplynulo deset let
od chvíle, kdy Městys Machov začal pořádat koncerty barokní hudby a právě tento soubor byl
při zrodu tradice pořádání barokních koncertů v machovském kostele sv. Václava v roce 2007.
Mezitím se soubor stal známým nejen v rámci republiky, ale sklízí úspěchy i na zahraničních
pódiích. Velkého úspěchu navíc letos dosáhl varhaník souboru pan Pavel Svoboda, který se
nedávno stal v Lipsku laureátem mezinárodní varhanní soutěže J. S. Bacha, což se podařilo
našemu umělci po dlouhých 36 letech. Posluchači tak měli možnost poslechnout si umění
jednak špičkového hráče na varhany (koncert zahájil samostatnou skladbou na místní varhany),
ale i dalších sólistů, kterými byly houslistky Iva Kramperová a Markéta Klodová.
Úroveň koncertu byla opravdu profesionální a výběr skladeb potěšil všechny posluchače.
Díla autorů barokní hudby si přišlo poslechnout kolem 75 zájemců o tento hudební žánr, kteří
na závěr odměnili členy souboru dlouhotrvajícím potleskem.

15. 9. Setkání matrikářů v Machově
Ve čtvrtek 15. září se v obřadní síni Úřadu Městyse Machov uskutečnila porada matrikářů
ze všech matrik Náchodska. Kromě matrikářů místního úřadu Dagmar Krtičkové Heritesové a
Ing. Miroslava Kryla se porady zúčastnili i matrikáři úřadů z Náchoda, Police nad Metují,
Hronova, České Skalice, Nového Hrádku a Červeného Kostelce. Poradu zahájila a vedla
matrikářka Náchoda paní Lada Šmídová. Úvodní přivítání a základní informace o Městysu
Machov přítomným přednesl starosta Ing. Jiří Krtička. Po skončení porady si její účstníci ještě
prohlédli nejbližší okolí úřadu městyse – náměstí s Mariánským sloupem a pomníkem letce
RAF J. Foglara, kostel, parní pilu, bývalý Sauerův mlýn a historickou Šrůtkovu lípu.

17. 9. Vlastivědná vycházka po naučné stezce

V sobotu 17. 9. připravili žáci a učitelé ZŠ Machov pro veřejnost interaktivní vycházku po
Vlastivědné stezce řídícího učitele Jaroslava Petra. Paní učitelka Čápová připravila již
v loňském roce tuto aktivitu pro žáky školy a pro velký úspěch a na přání dětí byla vycházka
letos připravena i pro veřejnost. Děti s doprovodem si stezku prošly a na každém zastavení

plnily zadané úkoly. Někteří účastníci dokonce zdolali celou stezku i s kočárkem. V cíli zněla
jen slova chvály. I počasí přálo; nebylo sice 30 stupňů, jako v předcházejících dnech, ale první
dešťové kapky spadly teprve po ukončení vycházky. Zajímavé akce se zúčastnilo 100 lidí. Díky
sponzorským darům f. Hašpl, manželů Marie a Petra Kubečkových, pí učitelky Michaely
Čápové a bývalého učitele pana Neuschla obdržely děti v cíli drobné dárky a pamětní list.

17. 9. Hasičská soutěž „O putovní pohár SDH Machovská Lhota“
V sobotu 17. září se v Dolečku uskutečnil již 43. ročník hasičské soutěže O putovní pohár SDH
Machovská Lhota. Počasí moc nepřálo, zprvu pouze zamračeno přešlo v průběhu soutěže do deště.
Soutěže se zúčastnilo 11 družstev. Z vítězství se radovali dobrovolní hasiči z Machovské Lhoty a
obhájili tak loňské prvenství. Druzí skončili hasiči ze Suchého Dolu a třetí z Bezděkova.

18. 9. Borský pohár 2016
V neděli 18. září uspořádal Borský klub lyžařů Machov závody ve skoku a severské
kombinaci žactva Borský pohár 2016 jakožto Republikový klasifikační závod. Ve skoku se
zúčastnilo závodu 54 skokanů a v kombinaci závodilo 40 závodníků. Mezi nimi bylo letos i 9
členů BKL Machov.
V kategorii předžactva ve skoku bylo toto umístění nejmenších závodníků Machova
(celkem 24 závodníků): 4. místo Stela Notková, 5. místo Vendula Šrůtková, 7. Ondřej Ducháč
a Martin Valtera, 11. Vítek Rücker a Patrik Ducháč, 16. Antonín Tauc.
V kategorii předžactva se v severské kombinaci umístila na 4. místě Vendula Šrůtková
(jako první dívka mezi kluky), 5. místo obsadila Stela Notková (jako druhá dívka mezi kluky),
7. byl Ondřej Ducháč, 9. Martin Valtera, 11. Vítek Rücker a 16. Antonín Tauc.
Parádní výsledek se podařil v kategorii žactva ročníku 2005-2006. Ve skoku i severské
kombinaci si stupně vítězů rozebrali závodníci BKL Machov – zvítězil Jan John, 2. místo
obsadil Lukáš Doležal !!!

27. 9. 20. ročník Běhu na Hejšovinu
V neděli 25. září se v Machově uskutečnil jubilejní 20. ročník závodu v běhu do vrchu
"Běh na Hejšovinu“. Také v tomto roce byl součástí seriálu závodů Českého poháru běhů do
vrchu. Tentokrát se na start postavilo 80 dospělých závodníků (dokončilo 78) a 16 dětí. Počasí
tradičně přálo – bylo polojasno a žádné velké teplo, což závodníkům vyhovovalo. Celkovým
vítězem se stal František Vagenknecht z oddílu Aster Jičín, který trasu 8 km uběhl za 33 min.
a 30 s. Mezi ženami byla nejrychlejší závodnice TJ Sokol Hradec Králové Táňa Metelková
v čase 36 min. 35 s. Dětský závod s cílem na polské hranici vyhrál Jan John z BKL Machov
v čase 10 min. 13 s. Vyhlašování vítězů se letos zúčastnil ředitel Národního parku Stolové hory
pan Janusz Korybo, který se v předávání cen vítězům střídal se starostou městyse a zároveň
ředitelem závodu ing. Jiřím Krtičkou. Moderátorského mikrofonu se ujal tradičně Pavel Sauer
ze Lhoty. Po skončení závodu hrála po celé odpoledne závodníkům, jejich doprovodům i
ostatním návštěvníkům akce skupina Domamazec z Machova.

Říjen 2016

Počasí: První dva dny října ještě pokračovalo slunečné počasí s teplotami do 25°C, noční
teploty kolem 12°C. Poté přišlo nejprve deštivé počasí s mírným poklesem teplot, od 5. října
pak prudký pokles teplot s deštěm a silným větrem, ranní teploty kolem nuly, postupně do 7°C,
denní pod 10°C. Stejný ráz počasí (deštivo, teploty do 10°C) přetrvával po většinu října. Na
začátku posledního říjnového týdne přechodné oteplení do 15°C, polojasno až oblačno
s přeháňkami (začaly růst houby). Na konci října opět návrat k teplotám kolem 10°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. říjnu 2016 hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.073 obyvatel.
V průběhu října: - zemřela Jiřina Dostálová (1929), Machov čp. 41

7. - 8. 10. Volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Tak jako v jiných obcích a městech České republiky, i v Machově proběhly volby do
krajského zastupitelstva. Volební účast u nás byla mírně nad krajským průměrem – 40,74%
(v kraji byla účast 37,33%). K volebním urnám přišlo 365 občanů, z toho platných hlasů bylo
353. V Královéhradeckém kraji zvítězilo hnutí ANO s 25,18% hlasů před ČSSD (13,08%), třetí

skončila ODS (9,93%), čtvrtá Koalice pro KHK (9,75%), pátá KSČM (9,39%), šesté hnutí
Starostové a Východočeši (8,98%) a sedmá TOP 09 (7,74%). Při tvorbě krajské koalice se pět
zúčastněných stran spojilo proti hnutí ANO, takže hejtmanem se nakonec nestal zástupce
vítězného hnutí, ale zástupce ČSSD Jiří Štěpán. Pro informaci výsledky ve volebním okrsku
Machov:
1)
2)
3)
4)
5)

ODS
ČSSD
ANO 2011
Starostové
Koalice pro KHK

23,51 %
18,70 %
17,85 %
11.61 %
9,92 %

Dalších devět politických stran či hnutí se nedostalo přes 5 % hlasů.

9. 10. Borský kros 2016
V neděli 9. 10. 2016 se uskutečnil 46. ročník Borského krosu pojmenovaný po
zakladatelích lyžování v Machově „Memoriál Vladislava Doležala a Lídy Ducháčové“.

Tratě v Dolečku byly opět pěkně připraveny, přibyly další lavičky a letos byly k dispozici
i čtyři stany. Maminky dětí z pořadatelského BKL napekly různé koláče a buchty,
které rozdávaly po doběhu k čaji. Jediné, co pořadatelé nemohli ovlivnit, bylo počasí, které
závodům moc nepřálo. Kolem osmé hodiny se sice na chvilku ukázalo na obloze kousek modra,
ale pak začalo opět mrholit. Naštěstí to nebylo po většinu času a tak si diváci a 229 závodníků
mohli kros užít naplno a vychutnat si radost ze zdravého pohybu v přírodě.

15. 10. Svatohubertská mše (spolupořádaná MS BOR Machov)
Již podruhé se v sobotu 15. 10. 2016 v 17.00 hod. uskutečnila Svatohubertská mše slavnost spojená s legendou o sv. Hubertovi. Mši uspořádaly v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Polici nad Metují stejně jako v loňském roce Myslivecké sdružení BOR Machov a MS
Koruna Police n.M.. 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. Akce
se setkala se zájmem široké veřejnosti (kolem 300 účastníků) a má nakročeno k tomu, aby
zaujala pevné místo mezi každoročně pořádanými slavnostmi.

15. 10. Varhanní koncert ve Stroužném

Po rekonstrukci interiéru evangelického kostela ve Stroužném se v něm uskutečnil
v sobotu 15. října ve 14 hodin varhanní koncert. Varhaníkem byl vysokoškolský student z
Machova Tomáš Weissar. Kostel byl přístupný již od 13.00 hodin a návštěvníci si kromě
interiéru mohli prohlédnout i malou výstavku z historie obce, varhany, hodinový stroj a také
originály evangelických matrik vedených od roku 1830.

27. 10. V sobotu 29. října se v restauraci „Kukulda“ uskutečnil koncert kultovní opavské
skupiny „Expedice Apalucha“, která má v naší obci i v okolí velké množství příznivců. Kapela
i tentokrát zcela naplnila restauraci – již hodinu před začátkem koncertu se pro další zájemce
nedostávalo místo. Dle informací od pořadatelů se koncertu zúčastnilo téměř 80 platících.

Listopad 2016

Počasí: Od začátku listopadu zhoršování počasí – ochlazování a přechod z dešťových přeháněk
na smíšené. 3. listopadu ráno první sněhový poprašek. V období do 10. 11. mírné oteplení denní teploty do 7°C, ranní těsně nad nulou, občasné přeháňky. Po 10. listopadu polojasné až
oblačné počasí s občasnými sněhovými srážkami, další pokles teplot na hodnoty kolem bodu
mrazu ve dne i v noci. 15. listopadu začalo oteplování, které se nejprve projevilo mrznoucím
deštěm a náledím, v dalších dnech stoupaly denní teploty přes 10°C a noční těsně pod 10°C. Až
do posledního listopadového víkendu se střídaly polojasné dny s deštivými, po 27. 11. se opět
znatelně ochladilo a denní teploty se pohybovaly pod bodem mrazu, přeháňky se změnily ve
sněhové.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. listopadu 2016 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.075 obyvatel.
V průběhu listopadu: - zemřela Marie Valterová (1928), Machov 164

6. 11. Vítání občánků
Tradice vítání občánků v Městysu Machov má dlouhou historii, pravidelně je
organizováno dvakrát ročně – většinou na jaře a na podzim. Ani letošní podzim nebyl výjimkou
a v neděli 6. listopadu 2016 byli mezi občany městyse přivítáni další občánci. Většinou je
v obřadní síni městyse přivítáno kolem pěti dětí, letošní rok však byl v Machově výjimečný a
k podzimnímu vítání nakonec byli pozváni rodiče 10 nových občánků (letos celkově již 16).
Obřad se tak poprvé musel rozdělit na dvě části, přesto byla obřadní síň zcela zaplněna
rodinnými příslušníky i známými jak při vítání první skupiny občánků v 10 hodin, tak i druhé
skupiny o hodinu později. Byla jen škoda, že z důvodu nemoci se nakonec nesešli všichni
pozvaní.
Vítání se ujala zastupitelka městyse Mgr. Dagmar Šolínová společně s matrikářkou
Dagmar Krtičkovou Heritesovou. Slavnostní atmosféru obřadu pomohly vytvořit i děti místní
mateřské školky pod vedením Jany Cvikýřové, které všem přítomným zazpívaly a zarecitovaly
a maminkám vítaných dětí předaly kytičku. Rovněž od městyse obdržely vítané děti malé
dárečky.
Přivítáni mezi občany Machova byli:
- Tomáš Friede, Nízká Srbská 139
- Magdaléna Kubečková, Machov 137

- Klára Šrůtková, Bělý 62
- Tomáš Martinec, Nízká Srbská 49
- Vítek Hofman, Machov 90
- Marek Středa, Machov 187
- Matylda Čečo, Nízká Srbská 72
- Václav Domáň, Bělý 7
- Vít Scholz, Nízká Srbská 138 (z důvodu nemoci se nemohl zúčastnit, dárky předal starosta
rodičům v místě bydliště).

10. 11. Otevření obecní knihovny v nových prostorách
Po dvouměsíčním uzavření provozu byla ve čtvrtek 10. listopadu znovu otevřena pro
veřejnost obecní knihovna Městyse Machov. V průběhu září a října proběhly stavební úpravy

bývalé klubovny v objektu tělocvičny a vymalování. Následovalo stěhování regálů a ostatního
nábytku a poté i všech knížek, které po dohodě s vedoucí polické knihovny byly ponechány
v místním knižním fondu. Výpůjční doba zůstala stejná jako před stěhováním, tj. každý čtvrtek
od 16 hod. do 19 hod. I v nové knihovně byl zprovozněn internet pro veřejnou potřebu. Knižní
fond bude průběžně doplňován a obměňován ve spolupráci s polickou knihovnou tak, aby
místní čtenáři mohli vybírat z většího množství knih a aby i zde byly k dispozici nově vydávané
knihy a časopisy.

12. 11. Večer s cimbálovkou „Slezan“

V sobotu 12. listopadu uspořádal Myslivecký spolek BOR Machov ve spolupráci
s hostincem „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě společenský večer pro milovníky cimbálové
muziky, dobrého vína a jídla. V průběhu večera vystoupila cimbálová muzika
„Slezan“ z Českého Těšína, proběhly ochutnávky moravských vín a v ceně vstupenky a zároveň
místenky byla i výtečná zvěřinová večeře. Akce se těšila velikému zájmu a dlouho před jejím
konáním bylo beznadějně vyprodáno – na mnoho zájemců se tak nedostalo. Po půlnoci došlo i
na tanec a poslední tóny cimbálu zazněly až kolem třetí hodiny ranní.

12. 11. Příprava rekonstrukce krajské silnice a zřízení hraničního přechodu (Náchodský
Deník 10. listopadu 2016)

13. 11. Divadelní představení „Den blbec“
Městys Machov uspořádal v neděli 13. listopadu na sále Obecního domu divadelní
představení – komedii „Den blbec“ v nastudování divadelního souboru „U.F.O.“ z Týniště nad
Orlicí. Scénář napsal Jindřich Bartoš a sám také tuto hru režíroval. Na plakátech svoji hru autor
charakterizoval takto: "Pletky s policií, nepovedená návštěva rodičů a nevydařené rande.
Všichni jsme to zažili a pak jsme přemýšleli, proč to potkalo zrovna nás a kde jsme mohli udělat
chybu. Ale co když naše kroky řídí vyšší bytosti, které se ještě k tomu rozhodnou udělat si
mejdan? Z toho může vzejít jedině den blbec." Soubor byl po představení odměněn
dlouhotrvajícím potleskem a většina ze 114 platících diváků odcházela ze sálu pobavena
kvalitními výkony herců a jejich vtipnými dialogy, což už v průběhu představení dokazoval
častý smích i potlesk z hlediště.

21. 11. Slavnostní oceňování dárců krve
V pondělí 21. listopadu 2016 proběhlo v Kolárově divadle 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 Městyse Machov:
- zlatou Jánského medaili získali: - Bohumír Straube z Machovské Lhoty
- Ondřej Klimša z Machova
- stříbrnou Jánského medaili získaly: - Jitka Pejskarová z Machova
- Mgr. Věra Plná z Machova
- bronzovou Jánského medaili získali: - Vojtěch Scholz z Nízké Srbské
- Miroslava Weissarová z Machova.
Starosta Městyse Machov předal vyznamenaným jménem obce drobné dárky a vyjádřil uznání
za tuto záslužnou a potřebnou činnost.
24. 11. Jednání DSO Policko v Machově
Ve čtvrtek 24. listopadu se Městys Machov stal hostitelem veřejného zasedání Výboru
Dobrovolného svazku obcí Policko. Jednání v restauraci Obecního domu se zúčastnili
starostové, místostarostové a někteří úředníci ze všech osmi členských obcí DSO – Police nad
Metují, Bezděkova, České Metuje, Bukovice, Žďáru nad Metují, Velkých Petrovic, Suchého
Dolu a hostitelského Machova. Hosty jednání pak byli dále manažeři MAS Stolové Hory.

25. 11. Cecilské posezení 2016

Městys Machov ve spolupráci s tanečním orchestrem Relax Band (kapelník Jan Drejsl)
po roční odmlce uspořádal na sále Obecního domu Machov již čtvrtý ročník Cecilského
posezení, jež vzniklo z původně privátní akce hudebníků na zakončení roku. Na pódiu se od
sedmi hodin střídaly čtyři hudební tělesa – hronovský Swingáček (dětský orchestr) pod vedením
Vladimíra Charitonova z Machova celou akci zahájil a hrál víceméně k poslechu téměř dvě
hodiny. Po něm zahrála malá dechovka se zpěváky Petrem Kristou a p. Ducháčovou, při které
se zaplnil i taneční parket při písničkách v rytmu polky, valčíku či tanga. Následoval velký Big
Band, který zahrál mnoho krásných tanečních melodií, na něž si příznivci tance zatančili walz,
foxtrot, jive, cha-chu a další tance. Kolem půlnoci pak své umění přišel předvést i taneční
orchestr Relax Band. Sál Obecního domu byl zcela zaplněn místními i přespolními milovníky
tance, spousta netančících návštěvníků si přišla jenom poslechnout kvalitní muziku. Oficiálně
bylo evidováno 124 platících, s rodinnými příslušníky muzikantů a rodiči dětí ze Swingáčku
však bylo na sále kolem 200 lidí. Celý večer velice hezky moderoval jeden z muzikantů Ondra
Čuhanič ze Zlička.

26. 11. Mikulášská merenda
Spolek Nízkosrbských Baronů si dovoluje pozvat širokou veřejnost na

MIKULÁŠSKOU MERENDU
která se koná v sobotu 26. 11. 2016 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. Za vstup do sálu
zaplatíte 50,- Kč, lokál restaurace bez poplatku. Rezervace se předem nepřijímají, přijďte včas a místo určitě bude,
kapacita lokálu restaurace se sálem cca 130 míst.

Poslechovou i taneční zábavu na sále hospody „U Božky“ navštívilo 71 převážně mladých
účastníků, kteří se bavili při hudební produkci místní kapely „Domamazec“ až do časných
ranních hodin.

28. 11. Ukončení projektu budování kanalizace v Machově
Dne 28. listopadu 2016 obdržel Městys Machov od Státního fondu životního prostředí ČR
dokument „Závěrečné vyhodnocení akce“ k projektu „Machov – dostavba splaškové kanalizace
v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě“. V dokumentu bylo konstatováno, že
projekt splnil podmínky pro udělení závěrečného vyhodnocení a akce tak je i po administrativní
stránce zcela dokončena.
Páteřní stoky splaškové kanalizace byly budovány v letech 2014 – 2016. Většina z nich
byla pořízena s využitím dotace OPŽP (EU) a MŽP ČR, v roce 2016 pak byly vybudovány
některé stoky pouze z vlastních prostředků Městyse Machov. Kromě páteřních stok byly za
obecní prostředky vybudovány i veřejné části kanalizačních přípojek k jednotlivým
nemovitostem, kterých se projekt dobudování kanalizace dotýkal. Ke konci listopadu 2016
zůstává nepřipojeno posledních 11 nemovitostí z těch, které byly součástí uvedeného projektu.
Celkově bylo vybudováno dílo za téměř 51 mil. Kč, přičemž z dotací bylo pokryto 28,6
mil. Kč. Částku 3,2 mil. Kč si městys půjčil od SFŽP ČR a z úvěru u České spořitelny bylo
čerpáno přibližně 14 mil. Kč. Za uvedené finanční prostředky bylo pořízeno 5 km páteřních
kanalizačních stok, čtyři přečerpávací stanice a zmíněné veřejné části kanalizačních přípojek.

Prosinec 2016

Počasí: Hned první prosincový den přišla sněhová nadílka – napadlo více než 10 cm těžkého
mokrého sněhu. Poté se na jeden den oteplilo a padal déšť, následovalo však razantní ochlazení
s denními teplotami pod bodem mrazu, noční teplota klesala až k -10°C. Po Mikuláši se oteplilo
– denní i noční teploty se pohybovaly nad nulou. Další ochlazení se sněhovými přeháňkami
přišlo v polovině měsíce, noční teploty klesaly pod bod mrazu, denní se pohybovaly kolem
nuly. V neděli 18. 12. napadlo kolem 5 cm sněhu a následovaly další mrazivé dny. Na vánoční
svátky se dostavilo oteplení doprovázené dešťovými či smíšenými přeháňkami a teploty se
dostaly nad bod mrazu. Úplný závěr roku však již byl opět ve znamení teplot pod bodem mrazu.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. prosinci 2016 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.073 obyvatel.
V průběhu prosince se narodil Michal Kubeček, Machov čp. 1

14. 12. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 14. prosince občan
Machova pan Josef Čančík (čp. 51). Za městys předaly oslavenci dárkový balíček pracovnice
městyse Renata Thérová a Dagmar Krtičková Heritesová.
20. 12. Balonkové odpoledne

Tradiční vánoční besídku letos děti ze ZŠ nestihli připravit, a tak ji nahradilo vypouštění
balonků a zpívání na schodech školy. Počasí moc nepřálo – mrzlo a byla mlha. Nejprve se

všichni účastníci akce odebrali na parkoviště pod náměstím a sledovali, jak děti vypouštějí
balonky s přáníčky. Poté následovalo zpívání koled na schodech před školou. Akce se
zúčastnilo kolem 90 rodičů, příbuzných a známých od účinkujících dětí.

24. 12. Na štědrý den od 15 hodin se před úřadem městyse uskutečnilo tradiční „Štědrovečerní
vytrubování“ v podání muzikantů z Machova i blízkého okolí pod vedením pana Manfréda
Koláčného. Za Zastupitelstvo městyse Machov popřál přítomným do nového roku místostarosta
pan Ivo Šulc. Počasí letos nebylo opět typicky vánoční – mrholilo a teplota byla kolem 5°C,
akce se přesto na rozdíl od předchozího roku uskutečnila venku před úřadem. Vytrubování se
letos nezúčastnilo tak velké množství občanů jako v předchozích letech, koledy si přišlo
poslechnout odhadem kolem 90 lidí. Nájemci místní restaurace nabídli zájemcům horké nápoje,
otevřeno bylo do 17. hodiny.

28. 12. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 24. prosince občanka
Machova paní Hana Lecnarová (čp. 37). Za městys byli oslavenkyni popřát místostarosta Ivo
Šulc a pracovnice úřadu městyse Renata Thérová.

29. 12. Dne 29. 12. 2016 oslavili krásné životní jubileum – zlatou svatbu – občané Machova
Hana a Jiří Obršálovi z čp. 146. Jménem městyse byli oslavencům pogratulovat starosta ing.
Jiří Krtička a matrikářka Dagmar Krtičková Heritesová.

