Červenec 2014

Počasí: Od počátku měsíce postupné oteplování – první červencový víkend teploty
přesahovaly 30 °C, beze srážek. 8. 7. přechod fronty a ochlazení o patnáct stupňů. Postupně
opět pozvolné oteplování, denní teploty kolem 25°C, polojasno, občas přeháňky.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červenci hlášeno k trvalému pobytu 1.069
obyvatel.

5. 7. Fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov uspořádal na svém hřišti 16. ročník turnaje v malé
kopané „Machovská kopačka“. Hrálo se dle pravidel malé kopané na hřišti vytyčeném na
šířku běžného fotbalového hřiště, každé družstvo 6 hráčů, střídání hokejovým způsobem
z maximálně 10 hráčů na soupisce. Turnaje se tento rok zúčastnilo 7 družstev.

8. 7. Oprava hřbitovní zdi - V prvním červencovém týdnu se rozběhla oprava zborcené
hřbitovní zdi. V uplynulých měsících byla zpracována projektová dokumentace opravy a bylo
vyhlášeno poptávkové řízení na zhotovitele stavby. Ve stanoveném termínu městys obdržel tři
nabídky firem, z nichž zastupitelstvo městyse na svém jednání dne 23. 6. vybralo tu
nejvýhodnější. Vítězem poptávkového řízení se nakonec stala firma Martin Šedek – Machov.
Celkové náklady opravy byly vyčísleny na 571 tis. Kč, přičemž městys získal na opravu
dotaci od Královéhradeckého kraje (Program obnovy venkova) ve výši 218 tis. Kč. Nejzazším
termínem pro dokončení opravy zdi byl ve smlouvě s dodavatelem prací určen konec září
letošního roku.

26. 7. Oslavy 130 let od založení SDH Machovská Lhota – Ve dnech 25. a 26. července
proběhly v obci oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Lhotě. Nejprve se
v pátek 25. 7. uskutečnila na sále Obecního domu slavnostní schůze, na které se svými
příspěvky a zdravicemi vystoupili zástupci městyse Machov, orgánů HZS i okolních SDH.
V sobotu se pak uskutečnil slavnostní průvod po Machovské Lhotě, na náměstí v Machově a
pak do areálu „Na Kopci“. Cestou se průvod zastavil u pomníků obětem světových válek ve
Lhotě i v Machově, kde zazněla česká hymna. Na Kopci pak oslavy pokračovaly bohatým
doprovodným programem. Vydařilo se i počasí, jen účast ve slavnostním průvodu nebyla
nijak vysoká.

Srpen 2014
Počasí: Počátek měsíce deštivý, ale teploty kolem 25°C. Postupně polojasno a růst teplot
až ke 30°C. Po 11. srpnu přechod studené fronty a pokles denních teplot ke 20°C, oblačno,
přeháňky. Postupně další pokles teplot, chladná rána kolem 10°C, přes den maximálně 17°C.
V posledním srpnovém týdnu ranní teploty blízko 0°C, polojasno, občasné přeháňky.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. srpnu hlášeno k trvalému pobytu 1.063
obyvatel.
V průběhu srpna – zemřel Ivan Pruš (1948), Machov 147
.
- se narodila Ester Pichová, Nízká Srbská 7
4. 8. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se dne 6. srpna dožil občan Nízké
Srbské pan Stanislav Jirásek (čp. 29). Za městys byl oslavenci popřát starosta Ing. Jiří
Krtička a členka zastupitelstva paní Dagmar Havelková.

9. 8. MTB Maraton Stolové hory 2014
V neděli 10. srpna uspořádal Borský klub lyžařů Machov 2. ročník MTB maratonu Stolové
hory. Závodů se zúčastnilo 151 dospělých závodníků ve třech kategoriích, další spousta dětí
(kolem 70) závodila v mládežnických kategoriích. Vítězem hlavního závodu – maratonu na
50 km – se stal Martin Splítek z týmu CS Specialized HK v čase 2:04:50 hod. a obhájil tak
loňské prvenství. Nejlepší z machovských závodníků Lukáš Doležal skončil na 12. místě.

11. 8. - Zahájení budování kanalizace: V pondělí 11. srpna bylo zahájeno dobudování
kanalizace v částech Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě. Po několika letech
příprav, projektování, zpracovávání žádostí o dotace a zajišťování všech potřebných povolení
a dokumentů byla stavba zahájena prvním úsekem k bývalému koupališti. Dalšími souběžně
budovanými úseky jsou stoky v okolí bývalé provozovny Drana v Nízké Srbké a páteřní
kanalizace od továrny Ekomach směrem k Machovské Lhotě. První úseky provádí firma
Rostislav Dudek z Přibyslavi u Nového Města n. M.

25. 8. Pokračovala oprava spadlé hřbitovní zdi – byla vybudována základová zeď, provedena
izolace a drenáže.

29.8. Městys Machov uspořádal v pátek 29. srpna v kostele Sv. Václava varhanní koncert
v rámci cyklu „Český varhanní festival 2014“. Na koncertu vystoupili varhaník Adam Viktora
a sopranistka Gabriela Eibenová. Nevšední hudební zážitek v podání špičkových interpretů si
přišlo poslechnout přes sedmdesát posluchačů. Po koncertu ještě Adam Viktora uspořádal pro
zájemce přednášku o hře na varhany – vysvětlil způsob hry, ukázal funkci jednotlivých částí
varhan a odpověděl na řadu dotazů.

Adam Viktora: Varhaník, dirigent a hráč na harmonium Adam Viktora vystupuje na hudebních
festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí
jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává pro
evropské rozhlasové a televizní stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám
usilujících o jejich záchranu a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem ojedinělého projektu
Český varhanní festival. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a hudební teorii na
Konzervatoři v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští barokní sólisté,
s nimiž uskutečnil bezpočet novodobých koncertních a nahrávacích premiér evropského barokního
repertoáru a s nimiž se stal také v posledních letech nejvýraznějším reprezentantem procesu
znovuobjevování díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky.
Gabriela Eibenová: Sopranistka Gabriela Eibenová absolvovala Pražskou Konzervatoř, soukromě
studovala u Libuše Tomiškové a Magdaleny Hajóssyové v Praze a u Julie Kennard na Royal Academy
of Music v Londýně. Ke staré hudbě ji přivedl anglický tenorista a pedagog James Griffett. Věnuje se
především koncertní činnosti, je často zvána jako sólistka mezinárodních souborů staré hudby.
Koncertovala na evropských festivalech Pražské Jaro, Musica Antiqua Brugy, Tage Alter Musik
Herne a mnoha dalších. V roce 2000 spoluzaložila vokálně-instrumentální soubor specializující se na
starou hudbu, Ensemble Inégal, s nímž úspěšně nahrává a koncertuje na českých i zahraničních
pódiích. Vedle svých aktivit na poli staré hudby se věnuje také písňové tvorbě, soudobé hudbě,
koncertní činnosti se symfonickými tělesy (Česká Filharmonie, Südwestfunk Freiburg, Pražský
komorní orchestr) a divadelní práci (Státní opera Praha, Opera v Plzni, Liberci, pražské Divadlo
Archa). Realizovala bezpočet nahrávek pro Český rozhlas, podílela se na 20 CD nahrávkách, zpívala
téměř ve všech evropských státech, Izraeli a Japonsku.

Září 2014
Počasí: Na začátku září příjemné denní teploty přes 20°C, občas přeháňky, polojasno. Toto
vydrželo až do poslední zářijové dekády, kdy přišlo ochlazení doprovázené občasným deštěm,
ranními mlhami a silnějším větrem. Ráno 24. 9. první ranní mrazík. Postupně mírné oteplení,
polojasno, občas přeháňky.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. září hlášeno k trvalému pobytu 1.063
obyvatel.
6.9. - Borský pohár 2014
V sobotu 6. 9.2014 proběhl na machovských skokanských můstcích K 6 m, K 13 m a K 19 m
závod v severské kombinaci žactva v rámci Českého letního poháru a krajský závod ve skoku
na lyžích. Za krásného letního počasí se závodů zúčastnilo 41 žáků a žákyň. V konkurenci
vyhlášených lyžařských oddílů se neztratily ani naděje z BKL Machov. V severské kombinaci
v kategorii žáků 9+10 let zvítězil Jan John před Lukášem Doležalem. V kategorii předžáků
obsadila Barbora Šrůtková 7. místo, Vendula Šrůtková 11. a Stela Notková 12. místo. V rámci
tohoto závodu se uskutečnilo i slavnostní otevření můstků K 13 a K 19, na něž byla letos
položena novější umělá hmota dovezená z Německa.

20. 9. V sobotu 20. září projížděl Machovem tradiční cyklistický závod horských kol „Rallye
Sudety 2014“. Machovem vedla nejdelší trasa tohoto cyklistického maratonu o délce 115 km.
Letošní jubilejní 20. ročník se jel zároveň jako mistrovství ČR MTB – XCM. Před sídlem
firmy Doldy byla zřízena občerstvovací stanice pro závodníky. Kromě občerstvení si zde lidé
mohli poslechnout doprovodné vystoupení hudební skupiny Domamazec. Absolutním
vítězem a tím i mistrem ČR se stal Jan Boudný (Česká spořitelna Specialized). V ženách
zvítězila Irena Berková (Amenity Extrem Sport) v novém traťovém rekordu.

21. 9. V neděli dopoledne 21. září uspořádal SDH Machovská Lhota 41. ročník soutěže
hasičských družstev „O putovní pohár SDH“. Soutěž se uskutečnila opět v Dolečku
u potoka. Účast byla tentokrát rekordní, zúčastnilo se 13 hasičských družstev. V dvoukolovém
klání, kdy se časy z obou kol sčítaly, zvítězili dobrovolní hasiči z Bezděkova nad Metují
před domácím družstvem SDH Machovská Lhota. Počasí bylo tentokrát celkem příznivé –
nepršelo, nebyla zima, účastníky pouze trápila hustá ranní mlha. V dolečku se shodou
okolností ve stejném termínu uskutečnily běžecké závody v rámci soutěží vesnických
tělovýchov. Závodníci i diváci běžeckých závodů i hasičské soutěže se tak chodili navzájem
povzbuzovat, což vytvořilo hezkou diváckou kulisu obou akcí.

23. 9. V úterý 23. září odpoledne se v restauraci Obecní dům v Machově uskutečnilo veřejné
zasedání výboru Dobrovolného svazku obcí Policka. Starosta městyse Machov Ing. Jiří
Krtička přivítal starosty, místostarosty a administrativní pracovníky Police nad Metují,
Bezděkova, Suchého Dolu, České Metuje, Žďáru nad Metují, Bukovice a Velkých Petrovic.
Hostem jednání byla vedoucí správy CHKO Broumovsko Ing. Hana Heinzelová. Hlavním
bodem programu bylo jednání o směřování destinačního managementu v naší oblasti, kdy
se nabízí účast v destinační společnosti Broumovsko, nebo v destinační společnosti Branka –
Kladské pomezí. Dalším důležitým bodem bylo jednání o vývoji zakládání geoparku Stolové
hory. Tento projekt by měl do našeho regionu přivést další turistickou klientelu z celé
republiky, přičemž konečným cílem je registrace mezinárodního geoparku s působností
na české i polské straně hranice.

28. 9. Běh na Hejšovinu
Tak jako každým rokem, tak i letos se tradičně poslední zářijovou neděli uskutečnil
závod v běhu do vrchu "Běh na Hejšovinu". Letošního již 18. ročníku se za krásného
slunečného počasí zúčastnilo 91 dospělých závodníků a 5 dětí. Celkovým vítězem se stal
Ondřej Fejfar z AK Kroměříž, který trasu 8 km uběhl za 32 min. a 5 s. Nejrychlejší ženou
byla, stejně jako v loňském roce, Táňa Metelková z TJ Sokol HK v čase 36 min. 16 s.
Letošního závodu, který byl zároveň jednou ze soutěží Českého poháru běhů do vrchu, se
kromě jiných zúčastnila i naše bývalá olympionička Blanka Paulů. Po skončení závodu, také
již tradičně, zahrála závodníkům i ostatním přítomným skupina Domamazec.

30. 9. Na konci září oslavili krásné životní jubileum – zlatou svatbu – občané Machova
Dana a Antonín Krtičkovi z čp. 73. Jménem městyse byli oslavencům pogratulovat starosta
Ing. Krtička a místostarosta p. Šulc.

.

Říjen 2014
Počasí: Od počátku října příjemné podzimní počasí – polojasno, občas ranní mlhy, denní
teploty kolem 16 °C. V polovině měsíce nástup deštivějšího počasí, teploty nadále příjemné.
Po dvacátém říjnu prudké ochlazení, teploty do osmi stupňů, silný vítr, déšť. Toto počasí bylo
po týdnu vystřídáno krásným podzimním počasím se sluníčkem a teplotami kolem 12°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. říjnu hlášeno k trvalému pobytu 1.064
obyvatel.

1. 10. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 1. října dožila občanka
Machova paní Marie Weissarová (čp. 147). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta
Ing. Jiří Krtička a pracovnice úřadu paní Renata Thérová.

1. 10. V rámci předvolební kampaně před komunálními volbami navštívil obec na pozvání
místní organizace ODS republikový předseda této politické strany prof. PhDr. Petr Fiala,
PhD. Během své zhruba hodinové návštěvy diskutoval na sále Obecního domu se svými
příznivci z Machova a Police nad Metují, kterých se sešlo kolem třicítky.

6. 10. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 6. října dožila občanka
Machova paní Libuše Kaválková (čp. 147). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta
Ing. Jiří Krtička a člen zastupitelstva Oldřich Rücker.

10. 10. Slavnostní zahájení provozu firmy Adapt Elektronic CZ
V pátek 10. října odpoledne se v areálu firmy Ekomach v Machově uskutečnilo
slavnostní zahájení provozu nového nájemce továrních prostor – firmy Adapt Elektronik CZ.
Na tento slavnostní akt bylo pozváno mnoho hostů a také stávající zaměstnanci firmy
s rodinnými příslušníky. Celkem se tak na nádvoří továrny shromáždilo kolem 150 hostů.
Slavnostní projevy pronesli zejména majitel mateřské firmy Adapt Elektronik v Německu,
německý senátor pan Paulinus Hohmann, dále majitel továrního objektu a jednatel firmy
Ekomach pan Erwin Kobelt ze Švýcarska, jednatel firmy Adapt Elektronik CZ pan Roman
Pfeifer a nakonec starosta městyse Machov Ing. Jiří Krtička.
Firma Adapt Elektronik CZ se do Machova přestěhovala z nevyhovujících výrobních
prostor v Polici nad Metují. Momentálně zaměstnává přes 40 zaměstnanců, přičemž cílový
stav je až 120 pracovníků ve dvousměnném provozu. Majitel machovské továrny pan Kobelt
vložil do úprav výrobních prostor dalších přibližně 10 mil. Kč a vytvořil tak ideální podmínky
pro potřeby firmy Adapt. Nosným programem firmy je výroba různých druhů kabelů pro
elektromotory a pro další mechanismy (cca 4 tisíce druhů kabelů a kabelových svazků).
V současné době v objektu továrny v Machově sídlí firmy Ekomach a Kotexma majitele
pana Kobelta, firma Adapt Elektronik CZ a firma Hron-Intec majitele pana Grima (výroba na
NC strojích).

10. 10. – Přednáška P. Zudy v Bělém
V Bělém v penzionu U Laubů se uskutečnila přednáška Petra Zudy na téma „Válečné
osudy vojáků z Machova a Bělého za světové války v roce 2014“. Přednášku si přišlo
poslechnout 72 lidí z Bělého, Machova, Bezděkova i Police nad Metují. Formou
dobrovolného vstupného se vybralo 3.366,- Kč, které budou použity jako příspěvek na stavbu
zvoničky v Bělém.

10. - 11. 10. Komunální volby v Machově
V pátek 10. 10. a v sobotu 11. 10. se v Machově, stejně jako ve všech městech a obcích
celé republiky, uskutečnily komunální volby. V Machově se voleb zúčastnila dvě uskupení –
kandidátka politické strany ODS a kandidátka hnutí „Starostové a nezávislí“. Z celkového
počtu 887 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 505 občanů s hlasovacím právem,
tj. 56,93 % voličů. Volilo se 11 zastupitelů.

12. 10. Borský kros 2014
V neděli 12. října uspořádal Borský klub lyžařů Machov tradiční, již 44. ročník Borského
krosu, běžeckého závodu pro všechny kategorie. Běh byl pojmenován jako Memoriál
Vladislava Doležala po jednom ze zakladatelů lyžařského sportu v Machově. Za krásného
slunečného počasí se závodu zúčastnilo téměř 300 závodníků ve všech kategoriích.
Potěšitelná je proti loňsku opět větší účast závodníků v mládežnických kategoriích, včetně
domácích machovských dětí. Toto je určitě největším přínosem fungování BKL v obci, neboť
přitáhnout v dnešní době mládež ke sportování vyžaduje veliké úsilí a mravenčí práci s dětmi
i s jejich rodiči. A právě kolektiv trenérů žactva ve spolupráci s rodiči dětí tvoří dobře
fungující partu a výsledky se již dostavují.

24. 10. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se dne 24. října dožila občanka
Machova paní Jiřina Dostálová (čp. 41). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing. Jiří
Krtička a člen zastupitelstva Oldřich Rücker.

Listopad 2014
Počasí: Od počátku listopadu krásné podzimní počasí s nadprůměrnými teplotami kolem
12°C a žádnými srážkami. Od šestého listopadu déšť a přeháňky, denní i noční teploty stále
přes 10°C. Postupně oteplení až na teploty kolem 15°C. V rámci celé ČR padly opět teplotní
rekordy pro toto listopadové období. Po 15. listopadu ochlazení, déšť či přeháňky, denní
teploty kolem 8°C. Po 25. listopadu další ochlazení, denní teploty těsně nad nulou, noční
pod nulou, polojasno až zataženo, beze srážek.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. listopadu hlášeno k trvalému pobytu 1.064
obyvatel.
V průběhu listopadu: - zemřela Marie Maroulová (1929), Nízká Srbská čp. 6,
-

narodila se Sofie Golová, Bělý čp. 22.

3. 11. - Ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Machov
V pondělí 3. listopadu se v obřadní síni Úřadu městyse Machov konalo ustavující
zasedání nového Zastupitelstva městyse Machov vzešlého z komunálních voleb, jež se
uskutečnily ve dnech 10. a 11. října 2014. V průběhu jednání tohoto nového
jedenáctičlenného zastupitelského sboru byli zvoleni do funkcí na následující čtyřleté volební
období tito zastupitelé:
- starostou byl zvolen Ing. Jiří Krtička
- místostarostou byl zvolen Ivo Šulc
- předsedou finančního výboru zastupitelstva byl zvolen Ing. Stanislav Jirásek
- předsedou kontrolního výboru zastupitelstva byl zvolen Oldřich Rücker
- předsedou komise výstavby byl zvolen Ing. Tomáš Notek
- předsedkyní komise pro občanské záležitosti byla zvolena Mgr. Dagmar Šolínová.

5. 11. Výstava „Lidová roubená architektura“
ZŠ a MŠ Machov uspořádala ve dnech 7. - 9. listopadu v budově školy výstavu „Lidová
roubená architektura v Kladském pomezí“, kterou do Machova zapůjčilo Okresní muzeum
v Náchodě.

20. 11. Oprava zdi katolického hřbitova
Stavební opravy hřbitovní zdi ze strany dodavatelské firmy Martin Šedek Machov byly
dokončeny. Proběhlo spárování cihlové vyzdívky, terénní úpravy vnitřního prostoru hřbitova
a osazení pískovcových stříšek na vršek zdi. Chybějící stříšky musely být vyrobeny
v Teplicích n. Met. Pokud jde o úpravy vnějšího terénu, budou probíhat ještě na jaře příštího
roku. Dojde k navezení výkopové zeminy a ornice k vnější zdi a navýšení terénu tak, aby zeď
do budoucna vydržela tlak zevnitř. Bohužel muselo dojít k pokácení i zbylých jeřábů, neboť
navýšením terénu by kmeny stromů byly zahrnuty hlínou a stejně by uhynuly. Po dokončení
terénních úprav dojde k výsadbě nových stromů podél hranice pozemku hřbitova.

21. 11. – Cecilské posezení

Městys Machov ve spolupráci s Dobrovolným sdružením přátel hudby (pan Jaroslav
Šrůtek z Nízké Srbské) a restaurací Obecní dům Machov uspořádal třetí ročník Cecilského
posezení, jež vzniklo z původně privátní akce hudebníků na zakončení roku. Zatančit
a poslechnout hudbu mnoha žánrů si tentokrát přišlo 120 platících všech věkových kategorií.
Navštívenost akce tedy byla o dost menší než loni, kvalita hudební produkce se však opět
zvýšila a pozitivem byl ideální prostor na tancování. Výborný výkon podal hostující zpěvák
Jiří Škvára, známý především z vystupování na televizní stanici TV Šlágr. Pozadu nezůstali
ani ostatní zpěváci a především všechna tři hudební tělesa, která se na pódiu pravidelně
střídala.

24. 11. Významného životního jubilea – 90. narozenin – se dne 20. listopadu dožila občanka
Nízké Srbské paní Božena Volavková (čp. 42). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta
Ing. Jiří Krtička a členka zastupitelstva Petra Hofmanová.

24. 11. – Ocenění dárců krve
Dne 24. listopadu se v Divadelním klubu v Polici nad Metují uskutečnilo slavnostní
předávání Janského medailí dárcům krve. Mezi vyznamenanými bylo tentokrát i pět občanů
Machova. Zlatou medaili obdržel pan Josef Kratochvíl, stříbrnou medaili pan Vladimír Scholz
a bronzovou medaili paní Jitka Pejskarová, Ing. Jana Týfová a pan Lubomír Pagač.
Vyznamenaným občanům Machova předal malé dárky za městys místostarosta Machova pan
Ivo Šulc.

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

MIKULÁŠSKOU MERENDU
která se koná v sobotu 29.11.2014 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.

Prosinec 2014
Počasí: V prvním prosincovém týdnu mrazivé počasí, noční teploty pod -3°C, denní kolem
nuly, vítr, beze srážek. Po 7. prosinci mrholení, déšť se sněhem, noční teploty těsně nad
nulou, denní do 5°C. Uprostřed měsíce oteplení, denní teploty až kolem 10°C, občasný déšť.
Dvacátého slabý sněhový poprašek, následné oteplení ho zlikvidovalo. Vánoce na blátě,
teploty těsně pod 10°C. Dne 27. 12. přišlo silné ochlazení, noční teploty klesly k – 10°C,
i přes den mráz. Nasněžilo přibližně 3 cm prašanu. Mrazivé počasí vydrželo až do Silvestra.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. prosinci hlášeno k trvalému pobytu 1.064
obyvatel.
7. 12. – Divadelní představení „A je to v p…….“
Na výbornou komedii v podání českoskalických ochotníků se tentokrát přišlo podívat 96
platících diváků, kteří soubor ocenili dlouhotrvajícím potleskem.

22. 12. – Výstavba kanalizace
Dne 20. 12. 2014 byly pro letošní rok ukončeny práce na budování kanalizace. Pokud jde
o stavební práce, byla dokončena výstavba stoky C v Nízké Srbské (od Prouzových
k Bolkovým) včetně veřejné části kanalizačních přípojek. Dále byla dokončena stoka J5
v Machovské Lhotě, zde se ještě dokončují některé kanalizační přípojky. Na obou těchto
trasách dojde v příštím roce k úpravě povrchu komunikací. Na hlavní trase J byl dvakrát
překročen tok Židovky u Königova mlýna a poté znovu směrem na Purtigovu louku a stavba
pokračuje po loukách směrem k ochrannému pásmu vodního zdroje „Machovská studna“
a dále ke Lhotě. Nově byla zahájena stavba stoky A4-1 od Matyskových směrem k Dolům.
O dalším pokračování stavebních prací v roce 2015 se rozhodne podle aktuálního počasí
na začátku ledna. Větším problémem, než samotná výstavba, byla administrace uplatnění
žádostí o platby ze SFŽP ČR a OPŽP. V určitých momentech rozhodovaly doslova minuty,
aby se vše stihlo v Praze na státním fondu zúřadovat a mohli jsme tak obdržet dotační
prostředky ještě do konce roku. Toto se nakonec podařilo a nyní probíhá mezi městysem
Machov a SFŽP další složité jednání o převodu investičních prostředků z letošní alokace,
které se nepodařilo prostavět, do roku 2015. Podmínky, dojednané starostou městyse
při osobním jednání s náměstkem SFŽP p. Kubicou, byly splněny a je tak velká naděje,
že z pohledu financování akce nenastanou žádné neřešitelné problémy a kanalizace bude moci
být v příštím roce dobudována v plánovaném rozsahu.

24. 12. Na štědrý den odpoledne uspořádal městys Machov tradiční „Štědrovečerní
vytrubování“ – několik skladeb s vánoční tématikou zahráli muzikanti 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 opět nebylo vánoční –
bez sněhu a teplota nad nulou, větrno a poté i déšť. Akce se proto uskutečnila na sále
Obecního domu, který se zcela zaplnil velkým množstvím posluchačů. Někteří po skončení
rychle pospíchali ke štědrovečerní večeři, jiní se ještě zdrželi na menší občerstvení
a popovídání se známými v restauraci Obecní dům, která byla otevřena do sedmnácté hodiny.

31. 12. Silvestrovské oslavy proběhly v Machově i v Bělém poměrně klidně a bez incidentů.
Restaurace Obecní dům zavírala těsně před půlnocí. Odpalování zábavné pyrotechniky bylo
slabší než v uplynulých letech. Přesto tato hlučná zábava způsobila zaběhnutí několika psů
a během prvního lednového dne bylo nutno dle jejich evidenčních známek na obojcích nalézt
jejich majitele.

