Červenec 2019
Počasí: V prvních červencových dnech přišlo ochlazení o téměř 10°C – nadále slunečné počasí, denní
teploty kolem 22°C. Postupně další ochlazení na 15-20°C, noční teploty do 10°C, občasné přeháňky.
Ve druhé polovině července postupný nárůst teplot až k hranici 30°C, jasno až polojasno, beze srážek.
Poslední víkend měsíce stále rekordní teploty přes 30°C, polojasno, občas bouřky, srážky stále
minimální. 30. července konečně déšť, mírné snížení teplot na hodnoty těsně pod 30°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červenci 2019 hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.083 obyvatel.
V průběhu července: - zemřela Marie Svobodová (1938), Machovská Lhota 13
- narodil se Sebastian Jirásek, Nízká Srbská 131
- narodil se Mathias Pavelka, Nízká Srbská 45

4. 7. Oprava márnice u katolického hřbitova
V průběhu června a července byly provedeny práce na opravě márnice u katolického
hřbitova v Machově. V první fázi bylo zhotoveno jedno zcela nové okno ve stejném stylu,
jako jsou ostatní okna – této práce se zhostil truhlář pan Martin Jirmann. Poté sklenář a
natěrač pan Jaroslav Novák provedl povrchové úpravy stávajících oken a dveří včetně
zasklení a nátěru nového okna. V poslední fázi opravy pak došlo ke zhotovení nových
venkovních omítek na budově márnice – zednické práce provedla firma SMI-ČR group s.r.o.
z Broumova.

5. 7. Rekonstrukce lesní pískovcové cesty pod Bor
V průběhu června i července pokračovaly práce na rekonstrukci cca 300 m dlouhého
úseku lesní pískovcové cesty pod Bor.

10. 7. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavili společně manželé Bohumil
Dostál (nar. 2. 6.) a Jolana Dostálová (nar. 22. 7.) z Machovské Lhoty (čp. 22). Za městys
byli oslavencům popřát starosta Ing. Jiří Krtička a předsedkyně výboru pro občanské
záležitosti Mgr. Dagmar Šolínová.

26. 7. Ukončení provozu obecní restaurace
K datu 26. července nečekaně ukončili nájemci obecní restaurace manželé Mikešovi
provozování „Machovského hostince“. Uprostřed letní sezony tedy nastala v obci nedobrá
situace z pohledu stravování, když v průběhu týdne žádná z místních restaurací nenabízela
stravování v období oběda. Řada trvalých strávníků tak ze dne na den přišla o teplé obědy,
turisté pak o možnost občerstvení či posezení na předzahrádce restaurace. Dosavadní
provozovatelé restaurace odešli za lepšími výdělky do Špindlerova Mlýna.
Pokud jde o další restaurační zařízení v obci, hostinec U Lidmanů v Machovské Lhotě
je v provozu pouze od pátku do neděle, Kukulda otevírá ve dnech středa – neděle až po
sedmnácté hodině (začátkem srpna navíc zavírá na čtrnáct dnů z důvodu čerpání dovolené)
a hospoda U Božky v Nízké Srbské má velice omezený provoz (Čt-Ne od 17 hod.).
30. 7. Pokračování rekonstrukce krajských komunikací po Machově
Koncem července probíhaly úpravy podkladních vrstev vozovky před asfaltováním
v úseku od křižovatky na Bělý po zatáčku před tělocvičnou. Došlo k odfrézování starých
asfaltů, sanaci problematických míst a osazení silničních obrubníků.
Zároveň firma VaK Náchod provedla výměnu starých uzávěrů vody pro jednotlivé
nemovitosti a hlavně náročnou výměnu uzávěru na hlavním vodovodním řadu, což si
vyžádalo několikrát úplnou uzavírku dodávky vody pro část Machova a celou Lhotu.

31. 7. Kůrovcová kalamita
Kůrovcová kalamita, která v letošním roce sužuje téměř celou republiku, se bohužel
nevyhnula ani Machovu. Stromy napadené kůrovcem se objevují průběžné v menším
množství již od jara, postupem času se rozsah stále zvětšuje. Například 30. června byla
objevena lokalita pod Borem, na které je napadeno cca 200 m3 dřeva. Těžba kůrovcového
dřeva probíhá jak pod Borem, tak i v Nízké Srbské ve Rzu a další napadené stromy byly
zjištěny i v oblasti Řeřišného, na Kopci, u Závrch a v dalších místech. Problémem je hlavně
zajištění odbytu vytěženého dřeva a také pokles výkupní ceny na minimum (max 800,-/m3).
Odvoz dřeva komplikuje navíc i budování nové pískovcové cesty pod Bor a rekonstrukce
krajské silnice po Machově.

Srpen 2019
Počasí: V průběhu srpna se střídala období velmi teplého slunečného počasí s teplotami kolem
28°C s krátkými ochlazeními těsně pod 25°C, občas se dostavily i přeháňky či déšť. Výraznější
ochlazení nastalo kolem 20. srpna, kdy teploty klesly pod 20°C, bylo polojasno až oblačno, při
přechodu fronty déšť, občas bouřka. Po 23. 8. opět většinou polojasno, postupný nárůst teplot.
V posledním srpnovém týdnu návrat k tropickým teplotám okolo 30°C, dopoledne většinou
slunečno, odpoledne bouřky občas doprovázené deštěm. V pondělí 26. 8. v Nízké Srbské
lokální průtrž mračen, křižovatka u hospody zatopena bahnem, čerpání vody ze zatopených
sklepů. Letní počasí s tropickými teplotami nad 30°C skončilo přechodem studené fronty
v neděli 1. září.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. srpnu 2019 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.084 obyvatel.
V průběhu srpna se narodil Petr Friede, Nízká Srbská 139.
4. 8. Mistrem ČR v military je Nela Havelková z Machova
Mistrovství ČR ve všestrannosti se konalo ve dnech 1. – 4. 8. 2019 v jihočeské Borové.
Všestrannost, někdy také nazývaná jako military, je jednou z nejnáročnějších jezdeckých
disciplín. Jak už název napovídá, koně a jezdci musí prokázat všestranné nadání a to v
drezurní zkoušce, v parkuru a tzv. terénní zkoušce, ve které musí v daném čase zvládnout trať
plnou překážek. Disciplíny vychází z dovedností, které museli zvládat armádní koně – odtud
i název military. Výborného výsledku dosáhla v tomto jezdeckém sportu Nela Havelková
z Machova, která se stala Mistrem ČR v kategorii jezdců 13 – 16 let pro rok 2019.

6. 8. Významné životní jubileum – 90. narozeniny – oslavil dne 6. srpna nejstarší muž obce občan Nízké Srbské pan Stanislav Jirásek (čp. 29). Za městys byli oslavenci popřát starosta
Ing. Jiří Krtička a členky zastupitelstva městyse Mgr. Dagmar Šolínová a Ing. Eva Skálová.

6. 8. Výměna oken na budovách ZŠ a MŠ Machov
V pondělí 5. srpna se rozběhla další investiční akce městyse Machov – „Výměna oken
a dveří na budovách ZŠ a MŠ Machov“. Zhotovitelem se na základě výběrového řízení stala
firma RI OKNA Bzenec, se kterou byla uzavřena smlouva o dílo v hodnotě 2,2 mil. Kč.
Všechna stará okna a dveře na obou budovách školy jsou nahrazována novými plastovými
okny a dveřmi s lepšími termoizolačními vlastnostmi.

13. 8. Rekonstrukce krajské silnice III/303.17 v Machově
Ve dnech 12. – 13. srpna dospěla rekonstrukce krajské silnice po Machově k asfaltování
dalšího úseku. Firma Eurovia v tomto termínu pokládala asfaltové vrstvy vozovky v úseku od
křižovatky na Bělý přes náměstí až do zatáčky pod pilou p. Šrůtka. Součástí rekonstrukce
tohoto úseku bylo i zhotovení nového dláždění ze žulových kostek v parkovacím pruhu před
poštou a dláždění autobusové zastávky na náměstí. Zároveň ve stejném termínu probíhalo
frézování starého asfaltu v celém úseku od hospody U Božky v Nízké Srbské až po most
v Machově u Kubínových.

26. 8. Blesková povodeň v Nízké Srbské
V pondělí 26. srpna postihla malou část Nízké Srbské lokální průtrž mračen, přičemž
během dvou hodin napršelo přibližně 50 mm vody na 1 m2. V oblasti křižovatky u čp. 71 a
čp. 107 (Pfeiferovi, Macurovi) a dále na místní komunikaci u potoka museli zasahovat
dobrovolní hasiči a také bagr a nakladač místních podnikatelů. Hasiči odčerpávali vodu ze
zaplavených sklepů a odklízeli z komunikací naplavený štěrk a bahno z polí.

31. 8. Posvícenské posezení v Bělém
Spolek „Zvoničkáři“ z Bělého uspořádali v neděli 31. srpna v prostoru okolo zvoničky
v Bělém „Posvícenské posezení“. Akce za krásného letního počasí se vydařila, zúčastnilo se
kolem 170 zájemců o sousedské posezení s občerstvením.

Září 2019
Počasí: Začátkem září ještě teplé letní počasí, postupně ochlazování a dešťové přeháňky. Do
poloviny měsíce teploty ještě kolem 20°C, v předposledním zářijovém týdnu další pokles teplot
na hodnoty mezi 10°C – 15°C, většinou zataženo, občasné dešťové přeháňky. Postupně jasno
či polojasno, teploty stále do 15°C, ranní teploty těsně nad bodem mrazu. Po 20. září oteplení,
při jasném počasí až 23°C. V posledním zářijovém týdnu pokles denních teplot pod 15°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. září 2019 hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.081 obyvatel.
V průběhu září: - narodil se Petr Kubeček, Machov 137,
- narodila se Nikola (Lecnarová), Nízká Srbská 56
- zemřel Stanislav Jungwirth (1951), Machov 94
- narodil se Patrik Lom, Machov 53
2. 9. Informace ze ZŠ a MŠ Machov
Letos poprvé do školy vyrazilo třináct prvňáčků, kteří mají před sebou dlouhou cestu.
Prvňáky připraví paní učitelka Mgr. Helena Martincová, třídní učitelkou druháků a třeťáků je
paní učitelka Mgr. Dagmar Šolínová. Čtvrtý ročník vyučuje Blanka Plná a pátý ročník
povede paní učitelka Mgr. Gabriela Nawrat. Na prvním stupni máme také tři asistenty
pedagoga.
Ve školní družině zůstává paní Bc. Jitka Hrubá, která si pro děti připravila zajímavý a
bohatý program a jistě naváže na velmi úspěšný loňský rok. V letošním roce bude mít k ruce
také jednoho asistenta.
Na prvním stupni je nyní 60 žáků, což je o 5 dětí více jak v loňském školním roce. Také
na druhém stupni se počet dětí navýšil, a to na 55. V šestém ročníku je šestnáct žáků, jejich
třídním učitelem je pan Mgr. Adam Just. V sedmém ročníku je čtrnáct žáků, jejich třídní je
paní učitelka Bc. Petra Bornová Řehounková. Osmý ročník, se třinácti žáky, si již třetím
rokem povede pan Mgr. Jan Nawrat. Paní učitelka Bc. Anna Laslettová bude na vstup do
středoškolského vzdělávání připravovat dvanáct deváťáků. Také na druhém stupni pomáhají
učitelům dva asistenti.
Do mateřské školy letos nastoupilo pod vedením paní učitelky Jany Cvikýřové a Jitky
Vítkové 24 dětí, 13 chlapců a 11 dívek.
9. 9. Úspěch machovských lyžařů

14. 9. Hasičská soutěž „O veteránskou hůl“ v Bělém
Sbor dobrovolných hasičů v Bělém uspořádal za krásného zářijového počasí v sobotu
dne14. 9. 2019 na louce u rybníka I. ročník soutěže „O putovní veteránskou hůl“.
S obrovským elánem a chutí si zazávodit dorazili veteráni z Machovské Lhoty a z Velkých
Petrovic. Utkali se v požárním útoku a v pivní štafetě. Nejrychleji " hasili" páni z Velkých
Petrovic. Zlatavý mok nejrychleji zmizel v hrdle Běláků. Družstvo ze Lhoty si též neudělalo
ostudu. Celkovým vítězem se stalo družstvo veteránů z Velkých Petrovic, které si odvezlo
putovní trofej - veteránskou hůl.

15. 9. Rekonstrukce školního hřiště u tělocvičny
Městysu Machov se podařilo pro rok 2019 zajistit dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
na stavební akci „Obnova školního hřiště Machov“. Z předpokládaných nákladů ve výši 2,052
mil. Kč by ministerstvo mělo uhradit 63,5 %, tj. cca 1,3 mil. Kč. Výběrové řízení na dodávku
prací vyhrála firma SMI-ČR group s.r.o. z Broumova.
V současné době probíhají stavební práce na zhotovení nové podezdívky pod plot,
přístupový chodník byl vydlážděn zámkovou dlažbou a proběhla skrývka starého povrchu
hřiště. Následovat bude instalace drenáží a pokládka kabelů pro osvětlení hřiště. Poté již
přijde na řadu zhotovení nových podkladových vrstev hřiště a nakonec instalace
bezúdržbového sportovního povrchu na samotné hřiště i na rozběhovou dráhu pro skok daleký
od výrobce sportovních povrchů ze Švédska.

16. 9. Farmářské filmové léto
Ve dnech 12. – 14. září se v Bělém na Eko farmě Bílý Dvůr konal druhý ročník filmové
přehlídky „Farmářské filmové léto“.

21. 9. Hasičská soutěž „O putovní pohár SDH Lhota“ 21. 9. 2019

Soutěže se v letošním roce zúčastnilo 7 družstev – zvítězilo družstvo SDH Suchý Důl
před pořádajícím družstvem SDH Machovská Lhota, třetí skončilo družstvo SDH Radešov.

23. 9. Rekonstrukce krajské komunikace v Machově
V pondělí 23. září byla zahájena pokládka asfaltových vrstev na vozovku
rekonstruované krajské komunikace III/303.17 v úseku od křižovatky na Bělý v Machově
po hospodu „U Božky“ v Nízké Srbské. Firma Eurovia prováděla asfaltování po polovinách
vozovky ve dvou vrstvách.

28. 9. Svatováclavská pouť ve Lhotě

27. 9. Zavírání studánky v Nízké Srbské
Spolek „Nízkosrbský baroni“ uspořádal v sobotu 27. září v 17 hod. zamykání studánky
v Nízké Srbské. Akce se zúčastnilo kolem 30 místních občanů. Opékaly se buřty, bylo
zajištěno občerstvení, akce se i přes slabý déšť protáhla do ranních hodin.

29. 9. 23. ročník Běhu na Hejšovinu
V neděli 29. září se uskutečnil již 23. ročník závodu v běhu do vrchu "Běh na Hejšovinu“,
který je tradičně součástí seriálu Českého poháru v bězích do vrchu. Počasí i tentokrát závodu
přálo – bylo většinou polojasno s teplotou těsně pod 20°C. Pořadatelé Městys Machov společně
s dobrovolníky z Machovské Lhoty opět připravili obvyklou trasu dlouhou 8 km se startem na
náměstí v Machově a cílem na polském vrcholu Hejšoviny (Szczeliniec Wielki) v národním
parku Stolové hory. Na start se v letošním roce postavilo méně závodníků než v předchozích
letech bylo zvykem - 64 dospělých závodníků a 4 děti. Celkové vítězství obhájil Pavel Dvořák
z oddílu Biatlon Prostějov, který trasu 8 km uběhl za 33 min. a 50 s. a o jednu vteřinu porazil
druhého v cíli Ondřeje Voláka z TJ Maratonstav Úpice. Třetí místo v celkovém pořadí obsadil
domácí závodník Vítězslav Šolc v čase 34 min. a 43 sec. Mezi ženami obhájila loňský titul
závodnice TJ Sokol Hradec Králové Táňa Metelková v čase 37 min. 45 s. před Hanou
Švestkovou Stružkovou z AK Račí údolí, třetí skončila Markéta Zeisková.
Dětský závod s cílem na česko-polské hranici v Machovské Lhotě vyhrál Olda Hornych
z oddílu SKI Police nad Metují v čase 10 min. 49 s. před domácí závodnicí Anežkou
Rückerovou (BKL Machov) a svým bratrem Ivanem Hornychem.
V průběhu vyhlašování výsledků i po skončení hrála závodníkům, jejich doprovodům
i ostatním návštěvníkům závodu skupina Domamazec z Machova. Polévku pro závodníky letos
připravila Věra Hubková z Machovské Lhoty, koláče a další dobroty přichystali další Lhoťáci
Jaruška Strnadová a Míra Klimecký.

Říjen 2019
Počasí: Od začátku října nástup chladného a vlhkého podzimního počasí – pokles denních
teplot pod 10°C, větrno, dešťové přeháňky. První ranní mrazíky (-3°C) se dostavily 7. a 8. října.
Po 10. říjnu oteplování, polojasno, občas dešťové přeháňky. Denní teploty za jasného počasí
atakovaly po 14. říjnu opět hranici 20°C. Po kratičkém jednodenním ochlazení doprovázeném
deštěm ve středu 16. 10. se vrátilo slunečné či polojasné počasí s denními teplotami kolem
17°C. Od posledního říjnového víkendu skokové ochlazení – denní teploty pod 10°C, ranní
mrazíky (posledního října až -6°C).
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. říjnu 2019 hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.082 obyvatel.
V průběhu října: - zemřel Josef Weissar (1931), Machov 147
- zemřel Josef Petr (1944), Machov 28
4. 10. Asfaltování silnice z Machova k Bělému
Ve dnech 3. – 4. října proběhla pokládka nového asfaltového povrchu na místní
komunikaci směrem k Bělému, konkrétně v úseku od křižovatky u Sauerova mlýna po
odbočku k bělskému kravínu. Tuto pokládku se podařilo zajistit jako náhradu za poskytnutí
uvedeného úseku jako objížďkové trasy při rekonstrukci krajské komunikace III/303.17 po
Machově. Nejprve byly doplněny krajnice a položen podkladní asfalt, čímž došlo k mírnému
rozšíření silnice, druhý den pak byla položena vrchní asfaltová vrstva. Finančně tuto akci
pokryl investor rekonstrukce krajské silnice – Královéhradecký kraj.

5. 10. Koncert skupiny STROMBOLI Michala Pavlíčka v Machově

V sobotu 5. října se v Obecním domě v Machově uskutečnil koncert skupiny Stromboli,
ve které vystoupili hudební legendy Michal Pavlíček, Kamil Střihavka a Bára Basiková. Jako
„předskokan“ předvedl svoji bubenickou show „Drumming Syndrome“ bubeník Miloš Maier.
Koncert zajišťovala hudební agentura zastoupená panem Michalem Lokvencem z Hronova.
Pořadatel kromě samotného koncertu zajistil i obsluhu výčepu a občerstvení v kuchyni. Sál
Obecního domu byl zcela zaplněn (vstupenky v hodnotě 499,- Kč se prodávaly pouze ke
stání), počet účastníků koncertu činil odhadem kolem 520 osob.
7. 10. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 6. října občanka Machova
paní Libuše Kaválková (čp. 147). Za městys byli oslavenkyni popřát člen zastupitelstva
Oldřich Rücker a členka Výboru zastupitelstva pro občanské záležitosti Renata Thérová.

12. 10. Svatohubertská mše v Polici nad Metují

Myslivecká sdružení Koruna Police nad Metují a BOR Machov uspořádala v sobotu 12.
října „Svatohubertskou mši“ v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují. Samotné
mši předcházel slavnostní průvod od budovy polické radnice ke kostelu, kdy praporečníci
a příslušníci obou mysliveckých sdružení doprovázeli koňský povoz s uloveným jelenem. Mši

celebroval místní církevní administrátor ThLic. Mgr. Jaroslaw Furtan Ph.D. Mše byla také
zpívána pěveckým sborem Bohemáček z Broumova a troubena sdružením trubačů Eustach.

21. 10. Rekonstrukce chodníků podél krajské komunikace
Po dokončení asfaltových vrstev vozovky krajské komunikace III/303.17 po Machově
byla zahájena rekonstrukce dlažby přilehlých chodníků. Finančně se na této akci z 50 % podílel
investor stavby komunikace – Královéhradecký kraj a z 50 % městys Machov.
Nová zámková dlažba byla položena na chodník na náměstí, od Maryškových k Andresovým
a v Nízké Srbské okolo Pfeiferových.

28. 10. Vzpomínka 101. výročí vzniku samostatného Československa v Machovské
Lhotě
Dne 28. října 2019 si 35 obyvatelů Machovské Lhoty společně s chalupáři připomnělo
položením květin 101. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Před samotným
aktem u pomníku padlých v první světové válce proběhla debata mezi zúčastněnými. Potom

se účastníci akce přesunuli k pomníku, kde položili květiny a zapálili svíčky. Pietní akt byl
ukončen společným zpíváním státní hymny za hlasového vedení pana Manfreda Koláčného
z Nízké Srbské. Po ukončení akce následovalo společné posezení v tzv. „klubu V.I.P.“
v Machovské Lhotě.

31. 10. Požár v Machově
Ve čtvrtek 31. října se v Machově rozezněla požární siréna kvůli požáru domu čp. 48. Již
potřetí za poslední roky se v tomto domě vzňaly saze a dehtová vrstva v komíně. Přes rychlý
zásah tří jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů již tentokrát komín nevydržel a
praskl. Důležité však bylo to, že se požár podařilo uhasit, aniž by se rozšířil na další části
domu.

Listopad 2019
Počasí: Listopad začal velice mrazivým ránem, kdy teploty spadly k -6°C. V další dnech se
však opět oteplilo – ranní teploty se pohybovaly těsně pod 5°C, denní pak kolem 10°C –
a obloha byla většinou zatažená s občasným mrholením či deštěm. Postupně se dále
ochlazovalo, denní teploty nepřesáhly většinou 5°C, dešťové srážky přecházely ve smíšené. Od
poloviny měsíce návrat k příjemným teplotám kolem 10°C, většinou polojasno. V posledním
týdnu pokles denních teplot na hodnoty kolem 5°C, noční a ranní teploty stále bez mrazů.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. listopadu 2019 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.082 obyvatel.
V průběhu listopadu: - narodila se Ela Novák, Řeřišný čp. 56
7. 11. U autobusové zastávky v Machovské Lhotě byla osazena nová dřevěná masivní lavice
z půlkuláčat, která nahradila starou shnilou lavici. Nová lavice byla ošetřena hloubkovou
impregnací proti hnilobě.

8. 11. Obnova školního hřiště (u tělocvičny) Machov
Na přelomu října a listopadu byla dokončena investiční akce městyse s názvem „Obnova
školního hřiště Machov“. Po dokončení zemních prací a všech podkladních vrstev hřiště byl
položen nový sportovní povrch dovezený ze Švédska, a to jak na hlavní plochu hřiště
umožňující míčové hry (tenis, volejbal, nohejbal), tak i na rozběhovou dráhu pro skok daleký.
Bylo zprovozněno osvětlení hřiště, které umožní jeho využití i ve večerních hodinách. Bylo
vyměněno oplocení areálu a upraven budoucí travnatý povrch. Se zprovozněním hřiště pro
veřejnost se počítá v jarních měsících po zatravnění plochy bez sportovního povrchu, aby se
hlína nedostávala na tento sportovní povrch a neničila jej. Rekonstrukci areálu prováděla
firma SMI-ČR group s. r. o. z Broumova. Celkové náklady akce byly vyčísleny ve výši těsně
nad 2 mil. Kč, přičemž z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj získal městys 1,3 mil. Kč.

13. 11. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 7. listopadu občan
Machova pan Jaroslav Foglar (čp. 29). Za městys byli oslavenci popřát místostarosta Ivo
Šulc a členka zastupitelstva městyse Ing. Eva Skálová.

20. 11. Významné životní jubileum – 95. narozeniny – oslavila dne 20. listopadu nejstarší
občanka obce - občanka Nízké Srbské paní Božena Volavková (čp. 42). Za městys byli
oslavenkyni popřát v domově důchodců v Polici nad Metují místostarosta Ivo Šulc a členka
zastupitelstva městyse Mgr. Dagmar Šolínová.

22. – 24. 11. Vánoční výstava v Machovské Lhotě
Český zahrádkářský svaz – organizace Machov – uspořádal na sále penzionu U Lidmanů
v Machovské Lhotě „Vánoční výstavu“, na které bylo možné zhlédnout řadu exponátů
místních i přespolních vystavovatelů a od některých si jejich výrobky zakoupit. Výstava se
setkala s obrovským zájmem – během tří dnů ji navštívilo okolo tisícovky zájemců.

24. 11. Divadelní představení „Sborovna“
Městys Machov uspořádal v neděli 24. listopadu na sále Obecního domu divadelní
představení „Sborovna“ v nastudování divadelního souboru „F.A.Šubert“ z Dobrušky.
V upoutávce divadelního souboru byla komedie charakterizována následovně: „Hra se
odehrává ve sborovně středního odborného učiliště, kde se učitelé snaží zvládnout naprosto
nezvladatelné žáky s jejich šikanou, vulgaritou a chybějícími morálními a etickými hodnotami. Ovšem
ani pedagogický sbor není ideální - zkorumpovaný ředitel, cynická učitelka odborného výcviku, učitel
technologie navštěvující se žáky hostinec …“

Divadelní představení tentokrát navštívilo 77 diváků a soubor byl po představení odměněn
dlouhotrvajícím potleskem.

25. 11. Vítání občánků
V neděli 25. listopadu 2019 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových
občánků žijících se svými rodiči v městysu Machov. Členka zastupitelstva Mgr. Dagmar
Šolínová společně s matrikářkou paní Dagmar Krtičkovou Heritesovou slavnostně přivítaly
mezi občany Machova tyto malé občánky:
- Theodoru Štaudovou z Bělého,
- Jiřího Doležala z Machova,
- Jana Dománě z Bělého,
- Ladu Starobovou z Bělého,

- Petra Friede z Nízké Srbské,
- Petra Kubečka z Machova,
- Sáru Kunzovou z Nízké Srbské,
- Sebastiana Jiráska z Machova.

Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní základní školy
pod vedením učitelů Mgr. Pavla Kubečka a Mgr. Dagmar Šolínové.

30. 11. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

30. 11. Mikulášská merenda v Nízké Srbské – 56 účastníků

Prosinec 2019
Počasí: S příchodem prosince dorazilo do Machova ochlazení – denní teploty se držely celý
první týden kolem nuly, ranní klesaly k -4°C. Většinou polojasno, slabý sněhový poprašek. Od
Mikuláše návrat k teplotám nad bodem mrazu (denní i noční), zataženo, dešťové přeháňky.
V polovině měsíce krátké mírné ochlazení, po 15. prosinci návrat k denním teplotám okolo 7°C,
noční těsně nad bodem mrazu, většinou polojasno, občas dešťové přeháňky. Další mírné
ochlazení přišlo až po Štědrém dnu. Před vánoci rekordní teploty přes 10°C, teprve od 27. 12.
ochlazení na „normální“ hodnoty kolem bodu mrazu, napadlo cca 5 cm sněhu.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. prosinci 2019 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.081 obyvatel.
V průběhu prosince: - zemřela Hana Lecnarová (1936), Machov čp. 37
3. 12. Slavnostní ocenění dárců krve
V úterý 3. prosince 2019 proběhlo v Divadelním klubu v Polici nad Metují slavnostní
ocenění dobrovolných dárců krve ze všech obcí Policka. Toto ocenění uděluje každoročně
Český červený kříž formou předání medailí prof. Dr. Jana Janského. I v letošním roce byli
mezi oceněnými někteří občané městyse Machov:
- Zlatou Janského medaili získala paní Jitka Pejskarová z Machova,
- Stříbrnou Janského medaili získal pan Vojtěch Scholz z Nízké Srbské,
- Bronzovou Janského medaili získal pan Lukáš Suchánek z Nízké Srbské.
Zástupkyně Městyse Machov (členky Výboru pro společenské záležitosti p. Thérová
a p. Krtičková Heritesová) se přidaly k poděkování a předaly dárcům drobné dárky.

4. 12. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 4. prosince občanka
Machova paní Jolana Kubečková (čp. 135). Za městys byli oslavenci popřát starosta Ing.
Jiří Krtička a členka Výboru pro občanské záležitosti Renata Thérová.

5. 12. Mikulášská pochůzka po obci
V předvečer svátku Mikuláše chodili tradičně do domácností s dětmi Mikuláš, anděl
a čerti. Jedna ze dvou Mikulášských part (v režii spolku u Nízkosrbských baronů) chodila
převážně po Nízké Srbské – Mikuláše a anděla dělali manželé Ivo a Lucka Šulcovi, čerty pak
Tomáš Macura a Rasťa Komár. Po Machově se pohybovala také druhá mikulášská skupina
pana Emila Maryšky.

8. 12. Vánoční česko-polská výstava ve Scinawce Sr.
V neděli 8. 12. uspořádala polská gmina Radków v městečku Scinawka Srednia tradiční
výstavu „Vánoční stoly“, které se letos po dvouleté pauze účastnil opět i městys Machov. Na
výstavě se prezentovaly vánoční výzdobou a tradičními vánočními pokrmy všechny obce
gminy Radków a české delegace z Machova, Bezděkova, Suchého Dolu a Martínkovic.
Machovská delegace ve složení Ing. Jiří Krtička, Terezka Rückerová, Dagmar Krtičková,
Majka Prušová a Petra Ducháčová připravila moc hezký výstavní vánoční stůl a po celý den
nabízela také ochutnávky tradičního českého cukroví. Na závěr výstavy poděkoval
vystavujícím delegacím burmisrtr gminy Radków pan Jan Bednarczyk a obdaroval je
diplomem a dárkovým košem.

22. 12. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 22. prosince občan
Machovské Lhoty pan Josef Kohl (čp. 51). Za městys byli oslavenci popřát starosta Ing. Jiří
Krtička a člen zastupitelstva městyse pan Oldřich Rücker.

24. – 25. 12. Vánoční hudba v Husově sboru CČSH v Machově
Rada starších Církve československé husitské
v Machově

Vás srdečně zve k Vánočnímu
setkání
v Husově sboru

24.12.2019

Štědrý den
PŮLNOČNÍ
BOHOSLUŽBA
21.00 hodin

25.12.2019

Hod Boží vánoční
10.00 hodin
V průběhu bohoslužeb zazní vánoční
hudba z celého světa včetně známých
českých koled.

Účinkuje :
DOBROVOLNÉ SDRUŽENÍ
PŘÁTEL HUDBY
2019

24. 12. Na Štědrý den od 15 hodin se před úřadem městyse uskutečnilo tradiční „Štědrovečerní
vytrubování“ – vánoční melodie a koledy zahrálo volné sdružení muzikantů z Machova a okolí
pod vedením pana Manfréda Koláčného. Počasí nebylo zcela vánoční – sychravo s teplotou nad
bodem mrazu a beze sněhu. Také letos se tato akce těšila velkému zájmu místních i přespolních
občanů. Jménem Zastupitelstva městyse Machov popřál přítomným do nového roku
místostarosta Ivo Šulc. Restaurace byla bohužel mimo provoz a tak úřad městyse zorganizoval
pro posluchače bezplatnou ochutnávku svařeného vína.

24. 12. Štědrovečerní zpívánky v Bělém
Za škaredého „podzimního“ počasí se u zvoničky v Bělém sešlo 44 zvoničkářů, sousedů
a chalupářů při štědrovečerním zpívání koled a vánočních písní.

25. 12. Díky abnormálně vysokým teplotám (ve dne přes 10°C, v noci bez mrazů) se
probudila příroda a v Machově rozkvetly sedmikrásky, petrklíče a další jarní květiny.

30. 12. Kůrovcová kalamita
Teplé počasí v závěru roku 2019 nepřálo ani majitelům lesů, jež po celý rok sužovala
kalamita způsobená kůrovcem. Díky vysokým teplotám bohužel nedošlo k přirozené likvidaci
kůrovce a také zpracování dřeva bylo obtížné díky bahnitému nezmrzlému terénu. Těžba
napadeného dřeva pokračovala až do samého závěru roku zejména v oblasti pod Borem.

31. 12. Změna provozovatele obchodu potravin v NS Machov
Po dlouhých 36 letech ukončil 31. 12. 2019 svoji činnost v prodejně potravin
v nákupním středisku v Machově nájemce pan Petr Rýgl. Jako vedoucí prodejny nastoupil
v září 1983 ještě pod hlavičkou Jednoty SD Hronov, po ukončení činnosti této organizace
provozoval prodejnu v majetku městyse Machov jako živnostník formou pronájmu.

