Leden 2013

Počasí: Nový rok 2013 začal teplým počasím, noční teploty klesaly těsně pod nulu, odpolední
vystoupily k pěti stupňům. Občasný déšť nebo mrholení. První lednový víkend slabý sněhový
poprašek. Po desátém lednu pokles teplot – noční mrazy až deset stupňů, denní teploty také
pod bodem mrazu. 14.1. silné sněžení, postupně další ochlazování, silné mrazy. Poslední
lednový víkend další příděl sněhu. Následovalo prudké oteplení na až deset stupňů nad nulou,
silné deště, tání sněhu.
Novoroční oslavy v Machově nebyly nijak bouřlivé, vstup do nového roku se obešel bez
jakýchkoliv problémů či incidentů.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. lednu 2013 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 078 obyvatel.
V průběhu ledna: - zemřela Miluše Suchánková (nar. 1930) z Machovské Lhoty,
.
– narodil se Ondřej Scholz, Nízká Srbská 138
7. 1. Tříkrálová sbírka

Tak jako každým rokem, tak i letos proběhla v Machově, Bělém, Lhotě a N. Srbské
Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity České republiky. Jednotlivé skupinky po obci chodily
ve dnech 4. a 5. ledna. Sbírky se letos v naší obci zúčastnilo 5 skupinek:
-

první skupinku v Nízké Srbské doprovázel Vladimír Scholz, 3 králové byli Alena
Maryšková, Alena Horáková a Lucie Formanová;
druhou skupinku v Bělém měla na starosti paní Jana Jirmanová, třemi králi byly
Kristina Škopová, Nikola Škopová a Ellen Kylarová,
třetí skupinku doprovázela paní Věra Bolková, třemi králi byli Luboš Matěna, Aneta
Lokvencová a Anežka Bolková,

čtvrtou skupinku v Machovské Lhotě doprovázela paní Ludmila Kujínková, králové
byli Martin, Tereza a Tomáš Kujínkovi;
- pátou skupinku jste mohli vidět okolo náměstí a na Kopci. Doprovázela ji Mgr.
Ludmila Čížková, 3 králové byli Adéla Čížková, Matěj Hilman a Jiří Šulc.
V letošním roce se vybralo 22.350,- Kč.
-

11. a 12. ledna se uskutečnilo první kolo historicky první přímé volby prezidenta ČR.
V městysu Machov byla otevřena volební místnost v obřadní síni úřadu. Z celkového počtu
896 oprávněných voličů přišlo k volební urně 592, z toho platných hlasů bylo 589,
to je 66,07 %. Volební účast tak byla mírně nad celostátním průměrem. Výsledky prvního
kola v Machově byly následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karel Schwarzenberg
Jiří Dienstbier
Ing. Jan Fischer, CSc.
Ing. Miloš Zeman
Prof. JUDr. Vladímír Franz
MUDr. Zuzana Roithová, MBA
Taťana Fischerová
MUDr. Přemysl Sobotka
Ing. Jana Bobošíková

170
98
81
79
46
44
30
21
20

28,86%
16,64%
13,75%
13,41%
7,81%
7,47%
5,09%
3,57%
3,40%

Po sečtení hlasů v celé naší republice postoupili do druhého kola prezidentské volby kandidáti
na prvních dvou místech, což byli Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Pro druhé kolo voleb
byl stanoven termín 25.-26. ledna 2013.
11. 1. – 5. Machovský ples
V pátek 11. ledna uspořádalo zastupitelstvo a úřad městyse již 5. Machovský obecní ples. Letos
se zúčastnilo pouze 105 platících návštěvníků, což je oproti loňskému roku pokles téměř o
třetinu..Přesto se ples dle ohlasů veřejnosti vydařil. Obě kapely (EMMA z Machova a COMBO 2 z
Kolína) se střídaly na pódiu až do třetí hodiny ranní, na parketu bylo dost místa pro všechny
tanečníky. Pozitivně byla hodnocena i tombola, ve které se letos sešlo přesně 200 většinou hodnotných
cen. Hezké předtančení ve stylu latinskoamerických tanců obstarali členové tanečního klubu HOP
z Dobrušky. Podle propočtů příjmů a výdajů nakonec ples vyšel i finančně v mírném zisku. To je pro
zastupitelstvo dobrá zpráva, neboť pro pořádání obecního plesu si zastupitelé dali podmínky, aby se
lidé dobře bavili a aby ples nemusel být dotován z obecního rozpočtu.

16. 1. – Soudní spor městyse Machov se SFŽP ČR
Nový rok 2013 začal z pohledu celého městyse Machov určitě pozitivně ve věci vývoje
soudního sporu mezi SFŽP ČR a naší obcí o náhradu 18,5 mil. Kč úroků z prodlení
v souvislosti se stavbou kanalizace a ČOV v minulosti. Okresní soud v Náchodě rozhodl před
koncem roku 2012 o promlčení nároku fondu na 15,8 mil. Kč. S napětím se očekávalo, zda se
ve stanovené lhůtě fond opět odvolá či nikoliv. Zhruba v polovině ledna vypršela lhůta pro
odvolání a po konzultaci u soudu bylo zjištěno, že se SFŽP proti výroku o promlčení části
svého nároku neodvolal. Je to veliký úspěch pro celou obec po čtyřletém boji u několika
různých soudů. Podstatně se tak zmenšila hrozba dalších splátek z rozpočtu městyse, které by
ve výši požadované fondem zabrzdily možnost investic a rozvoje obce na další dlouhé roky.
Ve hře tak zůstává ještě 2,7 mil. Kč, které je Machov podle rozhodnutí okresního soudu
povinen uhradit ve lhůtě půl roku od nabytí plné moci rozsudku. Celá tuto záležitost byla
analyzována s advokátem zastupujícím obec a následně podrobně projednána v zastupitelstvu.
Po zvážení všech možných rizik a možností dalšího vývoje se zastupitelstvo rozhodlo podat
odvolání proti výroku o úhradě 2,7 mil. Kč ke krajskému soudu v Hradci Králové. Jednak tím
byl oddálen termín povinnosti uhradit tuto částku fondu, jednak ještě existuje možnost
přesvědčit krajský soud o jiném názoru na oprávněnost nároku fondu na zbylých 2,7 mil. Kč
úroků, než měl při soudním jednání Okresní soud v Náchodě. Dle názoru právníka tu určitá
šance na změnu výroku okresního soudu existuje a proto se zastupitelstvo rozhodlo pokusit se
ještě zmírnit dopad této letité kauzy na financování obce. Teprve čas a výrok odvolacího
soudu ukáže, zda odvolání bylo správným krokem či nikoliv.
17. 1. – Střetnutí jelena se psem
Ve čtvrtek 17. ledna byl pan Antonín Krtička (Machov čp. 73) svědkem neobvyklé
události. Ráno kolem osmé hodiny šel se svým psem na obvyklou ranní procházku. Přešel
fotbalové hřiště směrem ke stodole sousedního statku, když uviděl, jak ze stráně nad hřištěm
běží jelen a směřuje přes hřiště k bráně. Vtom směrem od bývalého koupaliště vyběhl velký
černý pes pana Břetislava Jansy. Když uviděl jelena, změnil směr běhu k němu. To samé
udělal i jelen. Střetli se uprostřed hřiště (ve středovém kruhu) – jelen nabral psa na paroží, ale
protože byl pes těžký, jelen to nezvládl a udělal nejméně dva kotrmelce. Pak se zvedl a utekl
kolem bývalého koupaliště strání nahoru do lesa. Cestou slabě krvácel. Jansův pes pak seděl u
potoka, zřejmě se mu nic vážného nestalo. Pro pana Krtičku to byl opravdu nezapomenutelný
zážitek smíšený se strachem – mít jelena dvanácteráka zhruba deset metrů od sebe, to člověka
přinutí k zamyšlení, co by se mohlo stát, kdyby nepřiběhl pes od Jansů a situace se vyvinula
jiným způsobem ……..
21. 1. – Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
21. ledna proběhl zápis dětí do 1. třídy naší školy. K zápisu se dostavilo 10 dětí, zapsáno
bylo všech deset. Dětem se ve škole líbilo, nejvíce je zaujala nedávno pořízená interaktivní
tabule. Ze školy nakonec odcházely spokojené více než dvě hodiny po oficiálním skončení
zápisu. Z devátého ročníku letos odejde 6 dětí, takže by stav žáků v naší škole mohl opět po
delší době vzrůst. Záleží ovšem ještě na tom, kolik dětí odejde po absolvování páté třídy na
víceletá gymnázia.
22. 1. - BKL Machov začátkem letošního roku zdokonalil osvětlení 1500 metrů dlouhého
běžeckého okruhu v Dolečku a rozšířil jeho provoz. Večerní osvětlení okruhu je v provozu
vždy v pondělí od 17.00 do 18.30 hodin, v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 18 do 19 hodin.

25. – 26. 1. - 2. kolo prezidentské volby v ČR
Ve dnech 25.-26. ledna se uskutečnilo druhé kolo prezidentské volby. V Machově
tentokrát přišlo volit 547 voličů, což je 61% z celkového počtu oprávněných voličů. Po
kontrole a sečtení 544 platných hlasů bylo pořadí následující:
- Karel Schvarzenberg

329 hlasů

tj. 60 %

- Ing. Miloš Zeman

215 hlasů

tj. 40 %.

Celostátně zvítězil a novým prezidentem na dalších pět let se stal Ing. Miloš Zeman s 54,8 %
hlasů.

25. 1. – Běh při pochodních za účasti České televize
Za účasti 17 místních závodníků ve věku 3-9 let se v pátek 25. ledna konal tradiční Běh
při pochodních v Machově-Dolečku. Tuto akci pro děti pořádá BKL Machov. Výborná
atmosféra ozdobená pochodněmi, severskými ohni a výbornými špekáčky přispěla i ke
skvělým výkonům všech závodníků. Letošní ročník byl zvláštní i účastí štábu České televize,
která v Machově a okolí natáčela další díl pořadu Toulavá kamera za vedení redaktorky Ivety
Toušlové.

26. – 27. 1. Společenské akce SDH Machovská Lhota
V sobotu dne 26. ledna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů z Machovské Lhoty tradiční
„Hasičský bál“. K tanci zahrála bezděkovská skupina BTK pod vedením Martina Jirmanna
s machovskou zpěvačkou Gábinou Thérovou. Bálu se zúčastnilo 119 platících, kteří si kromě
tance udělali radost i zakoupením losů, které byly všechny výherní. Jeden los stál 50 Kč,
v tombole bylo 216 cen.
O den později lhotští hasiči uspořádali již podruhé i dětský karneval. Na sále Obecního
domu nezbylo ani tentokrát volné místečko, sešlo se kolem 70 masek a samozřejmě spousta
rodičů i dalších rodinných příslušníků malých tanečníků. O hudbu se i na této akci postarala
skupina BTK, rovněž i zde byla tombola s mnoha cenami. Zpestřením akce bylo i vystoupení
malých mažoretek.
30. 1. – Silné oteplení (z mínus deseti stupňů až na plus deset), tání sněhu a vytrvalý déšť
způsobily problémy v „Úvoze“, kde se z polí a luk od Končin valil k Machovu silný proud
vody, bahna a kamení. Odvodňovací struha byla rychle zanesená a voda se rozlila po cestě a
vytékala na křižovatku s hlavní silnicí pod Vernerovými. Před desátou hodinou večerní museli
přijet zasahovat místní hasiči, kteří usměrnili proud vody a odstranili naplavené kamení a
větve. Následující den bylo nutno udělat terénní úpravy bagrem, aby se zamezilo opakování
problému při další oblevě.

Únor 2013
Počasí: Na začátku února opět pokles teplot pod nulu, občas menší sněhové přeháňky, takže
všude ležel jen slabý sněhový poprašek. Na lyžování to ale nebylo, běžkaři využívali najeté
stopy na polských loukách pod Hejšovinou. 12. února začalo již v dopoledních hodinách silně
sněžit, sněžení vydrželo až do večerních hodin a napadlo 20 – 30 cm nového sněhu. Po krátké
oblevě další příděl sněhu kolem 18. února, poté každý den sněhové přeháňky, ranní teploty až
pod deset stupňů mrazu. Poslední únorový víkend přišlo nejprve silné sněžení a vítr,
komunikace se jen těžko udržovaly sjízdné, tvořily se závěje a sněhové jazyky. V závěru
víkendu oteplení o téměř deset stupňů a rychlé tání sněhu.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. únoru 2013 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 078 obyvatel.
9. 2. Ples sportovců – V sobotu 9. února uspořádal Fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov
tradiční Sportovní ples, jako obvykle na sále Obecního domu v Machově. Sešla se slušná
návštěva 151 platících účastníků. Ples se ale neobešel bez řady problémů. Nejprve
organizátoři museli řešit problémy s kapelou – nasmlouvaná kapela Proměny byla postižena
nemocí několika svých členů a tak se na poslední chvíli hledala náhrada – na plese nakonec
zahrálo duo z místní skupiny Elka. Další komplikací bylo selhání dodávky piva a pořadatelé
museli vypůjčit pár sudů piva z různých restaurací. Komplikace se však vyskytly i v průběhu
plesu – při pošťuchování několika účastníků plesu v prostoru před Obecním domem došlo
k rozbití výlohy nákupního střediska. Incident musela řešit i Policie ČR, mladíci měli drobná

řezná poranění od rozbitého skla. Škodu ve výši 7 tis. Kč uhradila částečně pojišťovna,
částečně pachatelé incidentu.
12. 2. Vostatkový maškarní průvod po Lhotě
V úterý 12. února se v Machovské Lhotě konal tradiční masopustní průvod. Počasí
tentokráte moc nepřálo – vytrvale sněžilo a teplota byla mírně pod bodem mrazu. Přesto se
sešla spousta lidí – místních i přespolních, většina v maskách. Účastníci se shromažďovali na
mostě na odbočce k Řeřišnému. Průvod byl zahájen salvou polické Ostrostřelecké gardy.
V čele průvodu jel koňský povoz pana Jirmana ze Lhoty s dechovou hudbou Broumovanka,
dlouhý zástup masek i dalších účastníků byl zakončen dalším koňským potahem pana Petra
z Machova s nákladem jitrnic a koblih, které si účastníci mohli zakoupit. Většina účastníků
došla až do polského Nouzína, někteří však již cestou zůstali v hostinci U Lidmanů. Vostatky
pak vyvrcholily jako obvykle v hostinci „U Lidmanů“, kde se uskutečnil karnevalový rej.
K tanci zahrála kapela EMMA pana Emila Maryšky z Machova. Spousta lhotských občanů
pohostila účastníky masopustu u svých domků obloženými chleby, jednohubkami a různými
druhy nápojů pro zahřátí.

17. 2. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 14. února dožil občan
Machova pan Blahoslav Krtička (čp. 111) .Za městys byli oslavenci popřát starosta
ing. Krtička a zastupitel p.Rücker.

23. 2. Poprvé v letošní zimní sezoně byl upraven svah lyžařského vleku a mohlo se lyžovat.
Bohužel v neděli přišla obleva a lyžování na machovské sjezdovce rychle skončilo.

23. 2. Posledním plesem v letošní plesové sezoně v Machově byl tradiční „Hasičský ples“
pořádaný SDH Nízká Srbská. K tanci tentokrát zahrála skupina PP z Broumova. Sešlo se
v této sezoně rekordních 186 platících účastníků. Ples se vydařil, jedinou kaňkou bylo opět
několik agresivních mladíků, kteří se párkrát za večer poprali. Tentokrát se to obešlo bez
materiálních škod, újmy došly pouze rozbité nosy a pořezané končetiny účastníků šarvátek.

V průběhu února: - se narodili Jaroslav Scholz, Machov čp. 27
.
Evelína Scholzová, Machov čp. 27

Březen 2013
Počasí: V prvních březnových dnech konečně sluníčko. V noci mrazy kolem pěti stupňů, přes
den teploty nad nulou, postupně až k deseti stupňům. Kolem desátého března opět pokles
teplot pod nulu, sněžení. Uprostřed druhé březnové dekády slunečné počasí, ranní teploty pod
nulou, odpolední těsně nad bodem mrazu. Z 18. na 19. března napadlo 20 cm nového těžkého
mokrého sněhu, v dalších dnech neustále sněhové přeháňky. Postupné ochlazování, noční
teploty klesly postupně až ke čtrnácti stupňům pod nulou, silný východní vítr. Toto mrazivé
počasí s občasnými sněhovými přeháňkami vydrželo až do konce března, poslední dva
březnové dny opět nasněžilo přes 10 cm nového sněhu. Byly to jedny z nejchladnějších
velikonoc v historii.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. březnu 2013 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.077 obyvatel.
V průběhu března: - zemřel pan Vítězslav Vítek (nar. 1924) z Bělého čp. 72.
2. 3. Borský klub lyžařů uspořádal v sobotu 3. března recesistický „Pašerácký výjezd po
staru na ski“. Účastníci v dobových kostýmech a na starých běžkách se sešli po obědě na
machovském náměstí a domluvili si trasu výjezdu. Počasí akci přálo, bylo slunečno a sněhu
zůstalo dostatečně na to, aby se dalo vyjet na okruh okolo Machova. Akce se zúčastnilo
čtrnáct místních i přespolních „pašeráků“.

16. 3. V sobotu 16. března se na sále Obecního domu Machov uskutečnila hudební přehlídka
rockových skupin v rámci festivalu Music for Tibet. Akce se zúčastnilo 57 platících diváků.

23. 3. – Spolek Nízkosrbských baronů uspořádal na sále Obecního domu tradiční Šibřinky.
Tentokrát se zúčastnilo rekordních 105 masek a dalších přibližně 40 platících účastníků,
kterým k dobré zábavě hrála skupina BTK.

24. 3. Již podruhé uspořádala Církev Československá Husitská v Husově sboru v Machově
koncert folkové skupiny Chvíle z Hronova. Skupina hrající irský folk i vlastní písničky se
opět líbila, zdařilý koncert si však přišlo poslechnout pouze kolem pětadvaceti posluchačů,
což lze částečně přičíst špatné a pozdní propagaci koncertu.
30. 3. SDH Machovská Lhota uspořádal v hospodě „U Lidmanů“ cestopisnou přednášku.
O akci byl poměrně velký zájem, sál hospody byl naplněn (přes 60 posluchačů).

31. 3. Hospoda „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě uspořádala pro veřejnost velikonoční
taneční zábavu s náchodskou kapelou „Klapeto“. Kapela hraje zejména „městský folklór“
z dob starého Rakouska a první republiky, někdy nazývaný „písně žižkovských Pepíků“. Jako
obvykle však selhala propagace akce, takže nepřekvapila nízká účast veřejnosti.

Duben 2013
Počasí: Začátek dubna panovalo pravé zimní počasí – sněhové přeháňky, celodenní teploty
pod bodem mrazu. Celý první dubnový týden se na machovské sjezdovce lyžovalo. Ještě 8.4.
klesla ranní teplota na -9°C. V druhém dubnovém týdnu konečně oteplování – i noční teploty
se dostaly nad nulu, denní pak do deseti stupňů, občasné dešťové přeháňky, postupné tání
sněhu. Po patnáctém dubnu razantní oteplení, slunečné dny, teploty až přes 20 stupňů. Závěr
měsíce chladný, déšť, studený vítr, teploty maximálně do 15 stupňů.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. dubnu 2013 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.077 obyvatel.
V průběhu dubna: - zemřel Jiří Fulka (nar. 1952) z Machovské Lhoty čp. 55,
.
– zemřel Bohuslav Kubeček (nar. 1918) z Machova čp. 34 (nejstarší
.
člověk v Machově)
- narodil se Filip Just, Machov čp. 172

7. 4. – Divadelní představení „Paměti Amorovy“
Městys Machov uspořádal na sále obecního domu další divadelní představení. Zdařilou
veršovanou komedii „Paměti Amorovy“ sehráli ochotníci z divadelního souboru NA TAHU
z Červeného Kostelce pod režisérským vedením pana Vlastimila Klepáčka. „Jedině pravé,
veselé a mírně nemravné dějiny lásky od počátku světa až po dnešek zhlédlo 105 spokojených
diváků. Ochotníci si pochvalovali nově vybudované zázemí Obecního domu, které bylo pro
toto představení poprvé využito.

13. 4. V sobotu 13. 4. se v Obecním domě v Machově uskutečnil již tradiční hudební festival
Rock Machov, který opět uspořádali machováci Lukáš Kubeček a Miloš Kocián ve
spolupráci s nájemci restaurace Obecní dům Jarkou a Věrou Hubkovými. Letošního ročníku
se zúčastnilo opět 7 kapel. Festivalu se zúčastnilo více než 300 lidí. Akce se vydařila,
hudební produkce končila kolem půl druhé ráno, žádné incidenty nebyly hlášeny.

15. 4. Soudní spor mezi městysem Machov a SFŽP ČR
V měsíci dubnu pokračovalo soudní jednání mezi městysem Machov a SFŽP ČR ve věci
úhrady úroků z prodlení za splátky úvěru a vratky půjčky na výstavbu ČOV a kanalizace
v obci (předchozí informace v kronice 2012 – listopad). Městys Machov se odvolal proti
rozhodnutí Okresního soudu v Náchodě z listopadu 2012 a na 2. dubna 2013 bylo nařízeno
odvolací jednání před Krajským soudem v Hradci Králové. Poté, co se SFŽP ČR již neodvolal
proti rozhodnutí okresního soudu o promlčení částky 15,8 mil. Kč, směřovalo odvolání
městyse do výroku o povinnosti zaplatit částku 2,7 mil. Kč ve lhůtě půl roku od nabytí právní
moci rozhodnutí. Jednání se zúčastnil starosta městyse ing. Krtička a právní zástupce městyse
JUDr. Seifert. Téměř dvouhodinové jednání skončilo výrokem o odročení jednání o deset dnů
z důvodu hlubšího prostudování námitek městyse senátem. V pátek 12. 4. pak byl vynesen
rozsudek, který je pro Machov více než příznivý – z požadované částky 2,7 mil. Kč bylo
fondu přiznáno pouze 713 tis. Kč a v částce 2,018 mil. Kč byl nárok fondu zamítnut.
V porovnání s původní žalobou fondu na 18,5 mil. Kč je to opravdu neskutečně dobrý
výsledek. Teď již nezbývá než čekat, zda se SFŽP ČR dovolá k nejvyššímu soudu do Brna,
či zda rozhodnutí Krajského soudu v HK nabude právní moci.
22. 4. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 22. dubna dožila občanka
Machovské Lhoty paní Jarmila Draschnarová (čp. 15) .Za městys byli oslavenkyni popřát
starosta ing. Krtička a zastupitel p.Rücker.

30. 4. Stavění májek a pálení čarodějnic
Tak jako každý rok, i letos se v Machově stavěly májky – tentokrát čtyři – v Nízké
Srbské u hasičárny, v Bělém, v Machovské Lhotě a v Machově „u Beranky“. Ve Lhotě májku
neuhlídali a došlo k jejímu pokácení. Nejrušněji bylo v Nízké Srbské. Průvodu čarodějnic,
stavění máje, opékání a zapálení hranice vysoké 6,5 m se zúčastnilo kolem 120 lidí. Stavění
májky v silném větru bylo tentokrát docela náročné. Ve stanu postaveném vedle požární
zbrojnice se prodával guláš a chléb se sádlem, hudební kytarový doprovod fungoval přibližně
do půlnoci.

Květen 2013
Počasí: Začátek května ve znamení proměnlivého, spíše chladnějšího počasí, časté přeháňky.
Denní teploty do 18 stupňů, noční do 10°C. Kolem devátého května zvýšení teplot přes dvacet
stupňů, bouřky, déšť, kroupy. Následovalo další ochlazení, které vydrželo až do konce
měsíce. V posledním květnovém týdnu ranní mrazík. Na přelomu května a června silné deště.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. květnu 2013 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.074 obyvatel.
V průběhu května:
.
.
.

- zemřel Milan Červenka (nar. 1937) z Nízké Srbské 54,
– zemřela Ludmila Ducháčová (nar. 1943) z Nízké Srbské 60
– narodil se František Straube, Machovská Lhota 25
– narodil se Adam Šišpera, Nízká Srbská 14

5. 5. Soutěž mladých SDH v Nízké Srbské
Sbor dobrovolných hasičů z Nízké Srbské se již tradičně ujal pořadatelství soutěže
mladých požárníků. Soutěž se uskutečnila na hřišti v Nízké Srbské za účasti hasičských sborů
z celého kraje.

12. 5. Vítání občánků
V neděli 12. května 2013 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových
občánků. Obřadu se ujala členka zastupitelstva paní Ivana Doležalová. Společně s matrikářem
panem Ing. Miroslavem Krylem slavnostně přivítali mezi naše spoluobčany tyto malé
občánky:
-

Matěje Jirmana z Machova,
Václava Mikeše z Nízké Srbské,
Ondřeje Scholze z Nízké Srbské,
Evelínu a Jaroslava Scholzovi z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské
školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

21. 5. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 16. května dožila občanka
Nízké Srbské paní Jaroslava Peterová (čp. 14) .Za městys byli oslavenkyni popřát starosta ing.
Krtička a místostarosta Ivo Šulc.

25. 5. se uskutečnilo v nezvyklém jarním termínu „Lhotské struhadlo“ – recesistický běh na
lyžích po asfaltu. Pořadatelství se poprvé ujal BKL Machov a spojil tuto akci s tradičním
„posledním mazáním“. Struhadla se zúčastnilo 5 dětí, 3 ženy a kolem patnácti mužů v hlavní
kategorii. Večerní program na sále hospody „U Lidmanů“ byl hojně navštíven, sál byl plný.

Červen 2013
Počasí: Na začátku června silné deště, řeky v celé republice se vylily z břehů, lidé museli být
evakuováni, někteří dokonce zaplatili životem. Obdobná situace i v Německu a Rakousku.
V Machově naštěstí k záplavám nedošlo. Teploty v prvním červnovém týdnu stále pouze
těsně nad 10°C. V polovině června nástup tropických teplot přes 35°C, které vydržely jen
několik dnů. Pak opět přívalové deště, pokles denních teplot o dvacet stupňů. V posledním
červnovém týdnu polojasno, teploty pouze kolem patnácti stupňů.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červnu 2013 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.076 obyvatel.
V průběhu června: - zemřela Ladislava Kerhartová (1927), Machovská Lhota 52
.
– zemřel Vendelín Kulich (1920), Machov 148
- narodil se František Strnad, Machov 157

4. 6. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 4. června dožila občanka
Machovské Lhoty paní Maria Lidmanová (čp. 18) .Za městys byli oslavenkyni popřát
starosta ing. Krtička a místostarosta Ivo Šulc.

6. 6. Dne 6.6. postihla Obecní dům v Machově pohroma, voda z vadného uzávěru přívodu
vody k umyvadlu v novém zázemí OD vyplavila celé zázemí a v suterénu ordinace lékaře a
zubaře. Škody jsou na budově (podlahy, sádrokartonové podhledy), elektrických rozvodech,
lékařských přístrojích, nábytku, výpočetní technice. Část stropu se zřítila v ordinaci
praktického lékaře. Ordinace praktického lékaře byla provizorně přemístěna do prostor
knihovny, ordinaci zubaře se podařilo zprovoznit. Momentálně probíhají bourací práce
(podlaha v patře, stropy v ordinacích a chodbách, vysoušení), bude se muset prověřit rozvod
elektřiny a vše se řeší s pojišťovnou. Po vysušení nastane rekonstrukce všech zasažených
prostor – podlah v zázemí OD, nových stropních konstrukcí a sádrokartonových podhledů a
vymalování všech zasažených místností.

14. 6. Rekonstrukce lesní cesty „ve Rzu“
V polovině května byla zahájena rekonstrukce obecní lesní cesty „ve Rzu“ v Nízké
Srbské . Oprava cesty je prováděna metodou KIRPY, která využívá stávající materiál
způsobem, kdy je povrch rozryt, kamenitý materiál upraven na velikost kolem 30 cm,
předrcen a promísen. Následuje úprava příčného sklonu a hutnění hutnícími
deskami.Výsledkem je komplexně opravená cesta s odvodněním a upravenou skládkou na
dřevo.
Vlastní realizace projektu byla spolufinancována z programu EU OSA I - Investice do lesů,
kde se podařilo uspět se žádostí o dotaci (prostřednictvím DSO Lesy Policka) i přes značný
převis žádostí . Náklady na rekonstrukci se pohybují kolem 600 tis. Kč, dotace pokryla zhruba
polovinu nákladů. Druhou polovinu uhradil městys Machov z tržeb za vytěžené dřevo
v obecních lesích.

14.-15.6. – Oslavy výročí 130 let od založení SDH Bělý
Ve dnech 14. -. 15. 6. se v Bělém uskutečnily oslavy 130. výročí založení SDH Bělý.
V pátek 14.6. se uskutečnila v penzionu „U Laubů“ slavnostní schůze SDH Bělý za účasti
pozvaných hostů – zástupců hasičských orgánů, okolních hasičských sborů a starosty městyse
Machov. Součástí schůze byla přednáška pana Zudy o historii hasičů v Bělém od založení
v roce 1883 až do roku 1910. V sobotu 15.6. pak oslavy pokračovaly slavnostní průvodem
od pomníku padlých přes část Bělého až k rybníku. Zde se odpoledne uskutečnila výstava
staré i současné hasičské techniky a soutěž hasičů „O Bělský džbánek“, ve které si nejlépe
vedli dobrovolní hasiči z Bezděkova. Večer se pak u rybníka uskutečnila taneční zábava, na
kterou i díky hezkému počasí přišlo 280 platících návštěvníků. SDH Bělý má k datu výročí
vzniku 33 členů, tři nejstarší byli odměněni u příležitosti oslav dárkovým balíčkem a čestným
uznáním.

15. 6. BKL Machov uspořádal v sobotu dne 15.6. již 5. ročník pochodu a cyklo „Přes
machovské vršky“. Hezké a teplé počasí přilákalo objevovat krásy okolí Machova kolem
70 účastníků. Každý z nich obdržel upomínkový keramický předmět.

27. 6. V obřadní síni Úřadu městyse Machov se uskutečnilo slavnostní rozloučení se žáky
devátého ročníku místní školy a s dětmi, které končí v mateřské škole. Jménem zastupitelstva
se slavnostního aktu zhostila zastupitelka Ivana Doležalová. Devátý ročník letos ukončilo šest
žáků, s mateřskou školou se rozloučilo 10 dětí.
28. 6. V pátek 28. června se uskutečnila kolaudace sociálního zázemí za sálem Obecního
domu. I přes vodovodní havárii v tomto měsíci proběhla kolaudace bez závad. Hodnota
investiční akce přesáhla 1 mil. Kč. Byly tak vybudovány nové 2 šatny pro účinkující, sprcha,
WC pro muže i pro ženy, technická místnost (plynový kotel, zázemí pro uklízečku…..).
30.6. V sobotu 39. června uspořádal spolek Nízkosrbských baronů již 17. ročník cyklistické
recesistické akce „Tour de Torpédo“. Akce se konala tradičně v areálu hospody U Božky
v Nízké Srbské. Závodu se letos zúčastnilo rekordních 184 závodníků, většinou v dobovém
oblečení. Závodilo se ve třech kategoriích – vystartovalo 68 žen, 31 mužů nad 50 let a 85
mužů do 50 let. Podmínkou účasti bylo jako obvykle kolo s „torpédem“ – bez přehazovačky a
s nášlapnou brzdou dozadu. Spousta diváků přišla povzbudit závodníky a následně se pobavit

při muzice v podání kapely Elka. Počasí přálo a tak mnoho účastníků vydrželo až do ranních
hodin. Letošním absolutním vítězem a zároveň vítězem kategorie nad 50 let se na 5,6 km
dlouhé trase stal Jiří Beran starší z Police. Kategorii žen ovládla Jitka Pejskarová z Machova
a závod mužů do 50 let Lukáš Doležal z Machova. Tradičně se vyhlašovaly i kategorie o
nejtěžšího a nejlehčího závodníka (váha včetně kola) a také o nejoriginálnější oblečení.

Červen: V měsíci červnu skončila další sezona oddílu kopané TJ Jiskra Machov.
Historického úspěchu dosáhlo družstvo mužů – poprvé v historii machovské kopané
postoupilo do krajské soutěže a v příštím ročníku si zahraje 1. B třídu Královéhradeckého
kraje. Družstvo skončilo sice až na třetím místě okresního přeboru, ale protože postupovaly
dvě družstva a Broumov B (skončil druhý) se rozhodl zůstat v okresním přeboru, využil
fotbalový oddíl této možnosti a přijal nabídku na postup.

