Leden 2016

Počasí: Nový rok 2016 začal poměrně velkými mrazy – noční těsně pod -10°C, denní kolem
minus 5°C. Mezi 7. až 14. lednem oteplení – mlhy, déšť, teploty do 5°C. Od pondělí 18. ledna
jasno či polojasno a prudký pokles teplot – i přes den mrazy mezi 10°C a 15°C. Napadlo
kolem 5 cm sněhu. Po týdnu silných mrazů přišlo opět prudké oteplení – i noční teploty nad
nulou, denní se blížily k 10°C, občasný déšť.
Novoroční oslavy v Machově proběhly bez jakýchkoliv problémů či incidentů.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. lednu 2016 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.068 obyvatel.
V průběhu ledna: -

zemřel Josef Kubeček (1936), Machov 135,

-

zemřela Marie Begová (1926), Machov 123,
zemřel Josef Linek (1943), Machov 131,
narodila se Jitka Ptáčková, Machov 96.

9. 1. Tříkrálová sbírka
Letos opět proběhla v našem městysu Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity České
republiky. Tradičně chodilo po obci 5 skupinek. Všechny procházely městysem v sobotu
9. 1. 2016. Ráno jsme byli překvapeni pohledem na teploměr, který na některých místech
ukazoval -12°C. Během dopoledne se oteplilo a byl krásný den.
Náměstí s přilehlými ulicemi a kopec u hřbitova prošla skupinka pod vedením Mgr.
Ludmily Čížkové. Třemi králi byli Jan Nawrat, Magdalena Nawrat a Adéla Čížková.
Od náměstí směrem do Nízké Srbské (až k panu J. Ducháčovi) vaše obydlí navštívila
skupinka s panem Jaromírem Skálou. Třemi králi byli: Tereza Kujínková, Tomáš Šandor
a Mikuláš Konečný.
Po zbývající části Nízké Srbské chodila skupinka pod vedením pana Vladimíra Scholze.
Třemi králi byli:Tomáš Forman, Vojtěch Kincl a Luboš Matěna.
V Machovské Lhotě jste mohli potkat skupinku čtyř králů pod vedením paní Ludmily
Kujínkové. Králi byli: Anežka Rückerová, Vítek Rücker, Edita Straubeová a Hedvika
Straubeová.
V Bělém chodila skupinka pod vedením paní Jany Jirmanové. Třemi králi byli: Denisa
Luňáčková, Julie Konečná a Alžběta Konečná.
Poděkování patří dospělému doprovodu skupinek a zvlášť všem dětem, které se s chutí
a nadšením pro dobrou věc svého úkolu zhostily na výbornou. Letos se vybralo 23.546 Kč.
Výtěžek sbírky bude použit na přímou podporu osobám a rodinám v nouzi, pomoc a podporu
starším, osamoceným a nemocným lidem, aktivitám pro ohrožené děti a mládež, podporu
sociálního zařízení Dům na půli cesty Náchod, podporu sociálního zařízení Sv. Anna Domov
pro matky s dětmi Náchod, podporu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Náchod.
65% finančních prostředků je určeno pro oblasti konání sbírky, 35% fin. prostředků je určeno
pro organizaci pomoci a dále pro národní a zahraniční humanitární aktivity.

15. 1. - 8. Machovský ples
Plesová sezona v naší obci byla již tradičně zahájena Machovským obecním plesem, který
se konal v pátek 15. ledna již po osmé. Účast byla přibližně stejná jako v roce minulém, přišlo
113 milovníků dobré hudby a tance. Režie byla stejná jako minule - hudbu obstaraly dvě
osvědčené kapely - taneční orchestr Relax Band z Hronova pod vedením Jana Drejsla
a skupina BTK z Bezděkova pod vedením Martina Jirmanna. Na parketu byl dostatek místa pro
všechny, kteří si přišli zatančit. Pozitivně byla hodnocena i tombola, ve které se letos sešlo 213
cen. Hlavní cenou byl také již tradičně vyhlídkový let nad Machov z letiště Velké Poříčí.
Spoustu hodnotných cen (domácí spotřebiče, zvěřina, med) dodaly jednak firmy budující
v Machově kanalizaci a dále machovské spolky (včelaři, myslivci), celkově letos bylo do
tomboly přispělo kolem sedmdesáti sponzorů. Hezké předtančení v rytmu latinskoamerických
tanců obstarali tanečníci z tanečního klubu HOP Dobruška. Podle propočtů příjmů a výdajů
nakonec ples vyšel finančně mírně do plusu a podařilo se tak splnit předsevzetí pořadatelů
nepoužít na pořádání plesu žádné finanční prostředky z rozpočtu městyse.

23. – 24. 1. Ples SDH Machovská Lhota a dětský karneval
V sobotu dne 23. ledna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů z Machovské Lhoty
„Hasičský bál“. K tanci zahrála již tradičně bezděkovská skupina BTK. Bálu se tentokrát
zúčastnilo 99 platících. V tombole bylo kolem 200 cen – každý los byl výherní a stál 50,- Kč.
O den později lhotští hasiči uspořádali již pátý dětský karneval. Sál Obecního domu byl
zcela zaplněn, sešlo se přes 90 masek, spousta dětí bez masek a 110 dospělých. O hudbu se
i na této akci postarala skupina BTK pod vedením Martina Jirmanna s machovskou zpěvačkou
Gábinou Thérovou. Rovněž pro děti byla připravena tombola s mnoha cenami.

24. 1. Základní organizace Českého svazu včelařů v Machově slavila 110 let od založení
V neděli 24. ledna se na sále hospody „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě uskutečnila
slavnostní výroční členská schůze ZO ČSV Machov.
Machovští včelaři si na výroční schůzi připomněli 110 let od založení místního
včelařského spolku. Oslava se vydařila i díky nečekané návštěvě. Naši pozvánku přijala totiž
nová předsedkyně republikového výboru ČSV Mgr. Machová. Dalšími hosty byli předseda
okresní organizace přítel Ing. Valtera, zdravotní referent okresní organizace přítel Valášek
a starosta městyse Machov Ing. Krtička.
Po výroční schůzi, která se díky diskusním příspěvkům docela protáhla, následovala
zajímavá přednáška přítele Víta. Tématem přednášky byly samozřejmě včely – problematika
jejich chovu a zlepšování zdravotního stavu. Okresní výbor včelařů poskytl na schůzi
informační a propagační tabule s tématikou „Včely a jejich život“. Zmíněné tabule byly
následně po dohodě s ředitelkou ZŠ umístěny v prostorách zdejší základní školy.
Něco z historie machovských včelařů
Historie začíná 20. listopadu 1905, kdy se v hostinci Romana Beneše v Bělém sešlo
několik sousedů – včelařů. Byli to Josef Křivda – rolník ze Lhoty, František Kubeček –
obchodník, Antonín Švejdar – krejčí z Nízké Srbské a František Just – obuvník z Bělého. Bylo
rozhodnuto založit včelařský spolek a předsedou přípravného výboru byl ustanoven František
Just. Tak byl položen základ vznikajícího spolku. První valná hromada spolku se uskutečnila
1. března 1906 a prvním řádným předsedou byl 6. května zvolen Čeněk Vlček – rolník z Bělého.
Od roku 1907 činnost zdárně se rozvíjejícího spolku opadla a až po dalších 5 letech byla
konána další řádná schůze (8.12.1912) v hostinci Josefa Hofmana v Machově a následně valná
hromada 12. prosince tamtéž. Zde byl zvolen předsedou Josef Křivda – rolník ze Lhoty, který
byl v této funkci nepřetržitě až do roku 1935.
O své návštěvě v Machově zveřejnila předsedkyně ČSV Mgr. Machová článek na
oficiálním webu Českého svazu včelařů:
Víte kde je Machov? V okrese Náchod. Také jsem to nevěděla, než mě jednatel Základní organizace Českého
svazu včelařů Machov přítel Josef Krba pozval na slavnostní výroční členskou schůzi spojenou s oslavami 110
výročí založení. I když má ZO Machov „jen“ 27 členů a 275 včelstev, je to organizace, která pracuje úctyhodnou dobu
velmi dobře, organizovaně léčí a spolupracuje s okolními základními organizacemi. Schůze se zúčastnili zástupci Okresní
organizace ČSV Náchod v čele s členem Republikového výboru Jiřím Valterou. Ten ocenil práci funkcionářů z Machova,
informoval o činnosti okresní organizace a podal zprávu z X. sjezdu ČSV, jehož se zúčastnil. Nechyběl ani starosta
Machova Ing. Jiří Krtička, který si pochvaloval spolupráci se včelaři. Obec pravidelně přispívá na činnost včelařské
organizace a pan starosta ve svém projevu vystihl ten nejdůležitější důvod, proč obec podporuje místní včelařskou
organizaci: „Existuje mnoho spolků, ale pouze u některých, jako jsou např. včelaři, není cílem jen zábava, ale mají
i celospolečenský význam.“

Diskuze se velmi protáhla, protože dotazů bylo mnoho. Proto plánovaná přednáška, která měla následovat po schůzi,
musela být o hodinu posunuta. Bylo to příjemné setkání členů a hostů. Ukázalo se, že Machov není tak daleko od Prahy
a že i tak malá základní organizace si zaslouží pozornost a ocenění dobré včelařské práce.

Zdálo by se, že jsem navštívila své Machovo, jako Krakonoš své Krakonošovo, ale ujišťuji všechny, že podobnost jména
základní organizace s mým příjmením je sice úsměvná, ale čistě náhodná.

Mgr. Jarmila Machová, předsedkyně ČSV

29. 1. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 29. ledna občan Nízké Srbské
pan Václav Kubeček (čp. 44 ). Za městys byli oslavenci popřát starosta městyse Ing. Jiří
Krtička a členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová.

Únor 2016

Počasí: I na počátku února pokračovalo nezvykle teplé počasí s větrem a občasným deštěm.
Noční teploty těsně pod 10°C, denní občas přesáhly i 10°C. Z druhého na třetího února další
prudká změna teplot – denní i noční teploty kolem nuly, déšť se změnil na sněžení. Po dvou
dnech opět skok k teplotám nad 10°C, občasný déšť. Na konci první dekády mírné ochlazení,
slabé sněžení a silný vítr. Postupně se opět oteplilo, polojasné dny se střídaly s oblačnými
a deštivými až do konce měsíce, denní teploty se držely stále nad nulou, pouze některá rána
byla mrazivá. Poslední únorový den přišla sněhová nadílka, během odpoledne a noci napadlo
téměř 15 cm sněhu.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. únoru 2016 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.064 obyvatel.
V průběhu února: - zemřel Matěj Hejnyš (1993), Nízká Srbská 114,
-

narodil se Marek Pich, Nízká Srbská 7,
narodil se Václav Domáň, Bělý 7.

6. 2. Ples sportovců – V sobotu 6. února uspořádal Fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov
na sále Obecního domu tradiční Sportovní ples. Letos se těšil nečekanému zájmu (hlavně
mladých) tanečníků, počet prodaných vstupenek se zastavil na čísle 190, což je v Machově
výjimečná návštěva. V tombole bylo přes 200 cen. Hlavní cenu – plavecký bazén od firmy
Bazény Machov – vyhrál nájemce místní restaurace. Ples se obešel bez problémů, i když
převážnou část návštěvníků tvořila mládež. Po odjezdu autobusů ve směru Hronov a Police
zahrála hudba BTK z Bezděkova ještě pár skladeb a účastníci se v klidu rozešli domů.
9. 2. – Masopustní průvod po Machovské Lhotě
V úterý 9. února se v Machovské Lhotě opět uskutečnil masopustní průvod. Sraz masek
i ostatních účastníků byl tradičně u křižovatky na Řeřišný. Počasí letos hrozilo deštěm, ale
nakonec sprchlo pouze těsně před začátkem akce a pak po celou dobu průvodu vydrželo bez
deště. Průvod se oproti minulému roku opět o něco rozrostl a měl dle odhadů téměř 700
účastníků ze širokého okolí. Masek bylo napočítáno kolem stovky. „Laufr“ masopustního
průvodu (Petr Zima) požádal nejprve starostu městyse Machov o povolení projít celou Lhotou
až za státní hranici do polského Nouzína. Starosta udělil svolení výměnou za slib, že účastníci
průvodu dobře pobaví všechny přihlížející lhoťáky a nebudou cestou dělat moc velkou
neplechu. Dále udělil výjimku ze zákazu podomního prodeje, aby mohly být cestou prodávány
jitrnice a koblihy a povolil i vybírání mýtného od projíždějících automobilů. Průvod provázely
salvy polické Ostrostřelecké gardy. V čele průvodu jel koňský povoz pana Jirmana ze Lhoty
s dechovou hudbou Broumovanka. Někteří ze lhotských občanů pohostili účastníky masopustu
u svých domků obloženými chleby, jednohubkami, masopustním pečivem a různými druhy
nápojů pro zahřátí. Průvod došel až do polského Nouzína, kde byla zahrána a řadou účastníků
i zazpívána česká hymna a skladba „Ta naše písnička česká“. Účastníci zavzpomínali na
historii, kdy toto území bylo součástí Čech. Vostatky pak pokračovaly v hostinci „U Lidmanů“,

který doslova praskal ve švech. Na sále hospody proběhl karnevalový rej s muzikou pana
Matysky z Hronova. Kolem osmé hodiny došlo i na tradiční zvyk pohřbívání basy. Masopustní
rej se protáhl do pozdních nočních hodin.

27. 2. Ples SDH Nízká Srbská
Letošní plesová sezona v Machově byla tradičně zakončena plesem pořádaným Sborem
dobrovolných hasičů Nízká Srbská. O ples byl veliký zájem – již v předprodeji bylo prodáno
251 vstupenek a tím pádem bylo nutno přidat na sál další dva stoly, aby všichni měli místo
k sezení. Přímo na místě již další zájemci na ples nebyli vpuštěni, neboť kapacita sálu byla zcela
naplněna. K tanci i poslechu hrála hudba P+P z Broumova – nutno dodat, že tančit se vzhledem
k množství lidí na tanečním parketu moc nedalo. V tombole se tentokrát sešlo 280 většinou
hodnotných cen. Lidé se dobře bavili až do časných ranních hodin.

27. 2. Významného životního jubilea – 90. narozenin – se dne 27. února dožila občanka
Machova paní Jiřina Krtičková (čp. 142). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta městyse
Ing. Jiří Krtička a členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová.

Březen 2016
Počasí: Březen začal s denními teplotami do 7°C a nočními těsně pod bodem mrazu, sníh
postupně odtával. 8. března přišla další sněhová nadílka – během dne napadlo přes 10 cm
nového mokrého sněhu. V dalších dnech oblačno beze srážek, teploty mírně nad nulou.
V polovině března přiletěli špačci, ale zima ještě neskončila – 15. března napadlo opět pár
centimetrů nového sněhu. Postupně se teploty vrátily do rozmezí 5 – 10°C, občas dešťové
přeháňky. Na Boře je v předposledním březnovém týdnu stále sněhová pokrývka, místní lyžaři
jezdí trénovat na louky pod Hejšovinou, kde jsou najeté běžecké stopy. Ke konci března
polojasno až oblačno s přeháňkami, teploty nad 10°C, občas až k 18°C. Posledního března
trvalý déšť a teplota opět pod 10°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. březnu 2016 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.066 obyvatel.
V průběhu března: - zemřela Jiřina Krtičková (1926), Machov 142,
- narodil se Tomáš Friede, Nízká Srbská 139.
2. 3. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavil dne 2. března občan Machova pan
Josef Weissar (čp. 147). Za městys byli oslavenci popřát starosta městyse Ing. Jiří Krtička
a Renata Thérová z úřadu městyse.

5. 3. V sobotu 5. března uspořádal nájemce restaurace Obecní dům pan Vašíček na sále
taneční zábavu s kapelou NANOVOR. Pobavit se při rockové muzice a zatančit si přišlo
přibližně 200 zájemců o tento hudební styl.

7. 3. Malíř Hynek Martinec: Dobrý obraz musím mít určitou auru (Právo 7. 3. 2016)
Hynek Martinec, rodák z Machova, chtěl být už od mládí malířem a toužil tvořit v některé ze
světových metropolí. Ve svých obrazech spojuje realismus s abstraktním uměním. Dnes žije a maluje
v Londýně a jeho ateliér je blízko domu, v němž se narodil zpěvák David Bowie.

Hynek Martinec se snaží navazovat na klasickou evropskou malířskou tradici.

Proč jste si vybral právě Londýn? Mám zkušenost z New Yorku i Paříže. Do Paříže jsem vyrazil
hned po skončení studií na pražské akademii v roce 2005, na tři měsíce mi tam přenechal svůj ateliér
malíř Roman Kameš. Londýn mi ale stále vězel v hlavě. Vždycky jsem rád cestoval a už někdy ve
čtrnácti letech mi bylo jasné, že musím do ciziny. Londýn je městem současného umění, proto jsem
si ho vybral.

Hynek Martinec: The Dog Knows, 2015

Jaká byla vaše první zahraniční zkušenost? V roce 2002 se mi díky výměnné stáži podařilo odjet
na delší dobu do Londýna na Middlesex University. V té době jsem pracoval na půlročním projektu
v Britském muzeu. Tvorba kopií slavných malířů, třeba Michelangela Buonarottiho nebo Leonarda
da Vinciho, mi pomohla pochopit odkaz a sílu umění. Když se takovým mistrům můžete dívat doslova
pod ruku, sledujete pod lupou jejich rukopis, je to velká škola a musí vás to jako malíře ovlivnit.

Ovlivnilo vás nějak i vaše rodiště? V mládí mě vedli dva soukromí učitelé, kteří byli z mého kraje.
Vladimír Rocman mě naučil ovládat světlo a stín, byl spíše starší škola, a Josef Ducháč mi naopak
vysvětloval, co je to abstrakce a improvizace a jak využívat uměleckou invenci. Dali mi základ, ale já
těm stylům tenkrát dobře nerozuměl. Teprve v Paříži mi došlo, jak cenné informace jsem dostal. Byl
to vlastně počáteční stavební kámen mé tvorby založené na prolínání realismu s abstrakcí.
Co musíte mít, abyste byl v Londýně úspěšný? Především skvělé práce a dobrou galerii, která si
vás najde sama. Mě objevila galerie Parafin, která mi dává veškerou podporu a zároveň konzultujeme
projekty a výstavy v Evropě. Značný význam hrají důležití sběratelé, kteří staví mé obrazy do
evropského kontextu s dalšími současnými umělci.

Hynek Martinec: Alberto Giacometti, 2015

Z vašich obrazů mám dojem, že v nich zamrzl čas... Ano, zastavení času mě zajímá, proto dost
pracuji podle starých fotografií. V současné době používám olejomalbu. Snažím se navázat na
klasickou evropskou malířskou tradici, kde je jiný čas, než známe z fotografií. Dobré umění musí
obsahovat vnitřní energii, to je ta magie. Obraz musí mít určitou auru, jinak by nás nebavil.
Jak poznáte, že je obraz hotový a už do něj nebudete zasahovat? U realistických obrazů je to
lehčí, u abstrakce to jde hůře. Pro mě jsou témata obrazů stále otevřená. Základní je intuice, pak
mentální obraz a následná realizace. Mám třeba sen - neptám se po jeho smyslu, ale hned ho zhmotním
na plátně nebo na papíře. Jakmile ideu zfiltrujete pochybami, začne se vytrácet.
Smrt Davida Bowieho vás také inspirovala? Davida Bowieho jsem si velice vážil jako skvělého
umělce. Dokonce jsem před mnoha lety byl v Praze na jeho koncertě. Můj ateliér se nachází v místě,
kde se narodil a vyrůstal. V den oznámení jeho smrti byl Brixton plný květin a jeho hudby.
Jaké jsou vaše současné aktivity v Čechách? V České republice mě zastupuje Adolf Loos
Apartment and Gallery. Připravuji teď unikátní projekt pro Národní galerii ve spolupráci s galerií
Rudolfinum. Výstava vzniká na základě dialogu s klasickými mistry v barokních sbírkách. Uvědomuji
si, s jak úžasným uměleckým bohatstvím Česká republika disponuje. Jan Šída,

Hynek Martinec: Marcel Duchamp, 2015.

12. 3. Šibřinky
Na maškarní merendu Šibřinky se tentokrát dostavilo 80 masek a dalších 15 nemaskovaných
účastníků, účastníkům zahrála hudba Proradost z Náchoda.

12. 3. Divadelní představení v hospodě „U Lidmanů“
V sobotu 12. března se na sále hospody „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě uskutečnila dvě
divadelní představení. Loutkové divadlo Jirky Polehni nejprve sehrálo pro děti pohádku
Neposlušná kůzlátka. Následovalo divadelní představení Svět podle Kloboučka v podání
divadelního souboru Černí šviháci z Kostelce nad Orlicí. Na obou představeních se sešlo
přibližně 80 diváků, což je na Lhotu slušná návštěva. Obě představení měla u diváků úspěch.

14. 3. Adéla Kubečková z Machova porazila nemoc a pro školáky napsala muzikál
Sněhová královna
Děti a učitelé ze Základní umělecké školy v Polici nad Metují si potřetí a možná naposledy
zahráli ve vlastním muzikálu o Sněhové královně. Napsala ho pro ně mladá klavíristka, když se
dostala z těžké nemoci. Diváci byli nadšeni, řada lidí neskrývala dojetí.
Ovací ve stoje i mnohých slz se od publika v Polici nad Metují dočkali tvůrci pohádkového
muzikálu na motivy Sněhové královny od Hanse Christiana Andersena. V Kolárově divadle tančilo,
zpívalo a muzicírovalo přes sto žáků a jejich kantorů. Hlavní potlesk sklidila studentka Adéla
Kubečková z Machova, která muzikál napsala a hraje v něm na klavír. Na závěr se děkovala i se svou
maminkou v roli vypravěčky.
„Dění na jevišti skoro nevidím, protože doprovázím celé představení na křídlo. Možná celou pohádku
zhlédnu až na videu. Ale jsem nesmírně ráda, že se jí taneční i pěvecký obor ujaly. To, co jsem viděla
a slyšela, se mi moc líbí,“ chválí studentka, kterou čeká letos maturita na Evangelické akademii
v Náchodě.
Na jevišti se odehrává dojemný příběh o dívence Gerdě, která se nevzdá a dokáže vysvobodit chlapce
Káje z moci zlé královny. Střídá se tu stínohra se sólovými výstupy Gerdy, Káje a Sněhové královny
a doplňují je taneční čísla i sbory Studánka a Studánečka. Gerda projde svou strastiplnou pouť za
pomoci havrana, loupežnické dcerky i soba. Láska je nakonec silnější než nablýskané studené
království.

„Ne každý má to štěstí, dar, šanci přežít“
Nezdolnost musela prokázat i autorka. Ve třinácti letech se u ní objevilo onkologické
onemocnění, podstoupila těžkou léčbu, po chemoterapii se potýkala s depresemi. „Kdo to nezažil,
asi si nedovede úplně představit, jaké to je, když z kolektivu dětí na dětské onkologii ne každý má
to štěstí, dar, šanci přežít. S těmi, s kterými tam sdílíte prostor, se nečekaně loučíte, protože vám před
očima odcházejí a zůstává vás jen několik,“ připomíná ředitel polické základní umělecké školy Lubor
Bořek.
Proto také představení bylo poděkováním pro tým lékaře Jiřího Haka z dětské kliniky Fakultní
nemocnice v Hradci Králové, odkud na premiéru přijely nejen sestřičky, ale i uklízečka, která pomáhá
dětem na oddělení dobrým slovem. Studentka věnovala své poděkování i rodině, spolužákům, kteří jí
psali do nemocnice své pozdravy, i lidem, kteří na ni mysleli a modlili se za ni. Rodina Kubečkových
má k hudbě vztah, babička Adély je varhanicí a zpěvačkou v kostele. Dívka se začala učit na klavír
od pěti let. Pohádka o Sněhové královně ji zaujala už v dětství, kdy si ji doma pouštěli namluvenou
na kazetě. Odmala prý přemýšlela, že ji zhudební, protože učitelka klavíru ji vedla k improvizaci.
Nebyla jsem schopná napsat ani dva takty
Nějaký čas to však vůbec nešlo. „Po dlouhé nemoci jsem měla v hraní a tvořivosti takovou krizi,
že jsem nebyla schopná napsat ani dva takty. Loni v létě jsem byla po operaci kolene, neměla jsem co
dělat, tak jsem seděla u klavíru a najednou mě začaly napadat melodie. První byla loupežnická,
a potom další a další. Vždycky jsem si představila nějakou situaci k pohádce, složila jsem k ní melodii
a potom jsem k melodii hledala slova. Někdy mi se slovy pomohla rodina,“ popisuje Adéla
Kubečková. Aby zjistila, jestli hlasy k sobě navzájem ladí, zkoušela to na rodině, nejčastěji na
mladším bratrovi. Na počátku jí s muzikálem pomohl i její otec. „Přišla za mnou, jestli bych nemohl
vymyslet text na jednu její melodii. Byl to text o Kájovi, který táhne sáně a zpívá „Jsem trochu
zmatený“. Zalíbilo se jí to a pak už skládala všechno sama, melodie i texty. Třeba se v noci probudila,
slyšela dvě hudby proti sobě, počkala do rána a zkusila, jak každá zní a zda to jde do sebe, a tak se to
rodilo. Nějaký talent v ní je,“ usmívá se Miloš Kubeček, ale přiznává, že při nemoci si rodina sáhla až
na dno.
Dívka si napřed skládala jen pro sebe a kantoři se o tom dozvěděli trochu potajmu od rodičů.
Když jim něco zahrála, učitelé se rozhodli, že by pohádkové téma a zpracování nemělo zapadnout.

Od podzimu na něm pak pracovali společně, Miriam Blažková vynechala jakýkoli vánoční repertoár
a nacvičovala se sbory, Alžběta Černá s tanečníky.
Lidé neskrývali nadšení
„Mě velmi překvapilo, jak propracované, hudebně nápadité a krásné melodie složila. Místy jsou
i hudebně dost náročné, dokonce se v některých scénách prolínají až tři zvukové plochy, jde
o harmonicky bohaté dílo. Opravdu má vysokou úroveň, což bych nečekal od žákyně. Muzikál má
svou hudební kvalitu a tím, že se ho ujaly pěvecké sbory a taneční obor, dostalo to svou plasticitu.
Je to autorské dílo neuvěřitelně vyzrálé na to, kdo je autorem. Všechny nás to příjemně překvapilo,“
míní ředitel Bořek, který doprovázel muzikál na kontrabas s pětičlenným souborem.
V publiku byly celé rodiny s dětmi a lidé neskrývali nadšení. „Moje dcera začala chodit do sboru
Studánečka, takže v muzikálu vystupovala. Viděla jsem proto všechna tři představení, sem tam i
nějakou zkoušku. Je to úžasné, dokonalé dílo. Myslím, že to Adélka dokonale napsala a děti do toho
daly úplně všechno. Vyučující je perfektně připravili. Opravdu to je nádherné představení od prvního
do posledního čísla a vypadá jako profesionální práce,“ chválí Eva Hartová z Teplic nad Metují.
O nemoci mladé klavíristky se dozvěděla až z proslovu při premiéře. „Smekám před holčinou, její
maminkou, všemi. Pro mě je to nejkrásnější představení za mnoho let, co jsem viděla,“ dodává
divačka.
Autor: Štěpánka Tůmová, MfD

13. 3. Významné životní jubileum – 90. narozeniny – oslavila dne 13. března občanka
Machova paní Gertrud Kubetschková (čp. 139). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta
městyse Ing. Jiří Krtička a členka komise pro občanské záležitosti Dagmar Havelková.

20. 4. Církev Československá Husitská uspořádala v Husově sboru v Machově koncert folkové
skupiny Chvíle z Hronova, hrající irský folk i vlastní písničky. Koncertu se tentokrát zúčastnilo
přibližně 40 posluchačů.

24. 3. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 24. března občanka
Machova paní Helena Vobršálová (čp. 17). Za městys byli oslavenci popřát starosta městyse
Ing. Jiří Krtička a Renata Thérová z úřadu městyse.

Duben 2016
Počasí: Duben začal přechodem studené fronty – teplota kolem 6°C byla doprovázena deštěm
se sněhem. Ale hned od druhého dubna se dostavilo znatelné oteplení s polojasným či
slunečným počasím, teploty postupně až ke 20°C. Vzápětí se opět ochladilo a až do posledního
dubnového týdne převládalo typické jarní počasí s občasnými přeháňkami a teplotami kolem
10°C, občas kolem 15°C. V posledním týdnu přišlo razantní ochlazení, ranní teploty -4°C až 0,
denní maximálně do 10°C, časté sněhové i dešťové přeháňky. Oteplení přišlo až poslední
dubnový den.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. dubnu 2016 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.066 obyvatel.
V průběhu dubna: - se narodila Klára Šrůtková, Bělý 62,
- se narodila Magdalena Kubečková, Machov 137.
2. 4. Zábava s kapelou Domamazec – ukončení nájmu místní restaurace Obecní dům
Nájemci restaurace Obecní dům paní Rathouská a pan Vašíček uspořádali v sobotu dne
2. dubna zábavu a posezení s místní kapelou Domamazec. Akce byla konána jako rozloučení
těchto nájemců s Machovem, kteří se rozhodli ukončit svoji živnost provozování místní
restaurace a sálu Obecního domu. Pobavit se při dobré muzice a naposled se nechat obsloužit
panem Vašíčkem přišla více než stovka hostů. Zábava se protáhla až ke třetí hodině ranní.
Noví nájemci restaurace se zatím přes veškerou snahu úřadu městyse nenašli a tak se
centrum Machova bude muset na nějakou dobu obejít bez této provozovny.
3. 4. Divadelní představení „Habaďůra“
Městys Machov uspořádal v neděli 3. dubna na sále Obecního domu divadelní představení
– komedii Michaela Cloonyho „Habaďůra“ v nastudování divadelního souboru
„J.K.Tyl“ Meziměstí – režisérka Irena Kozáková. Ochotníci z Meziměstí předvedli téměř
profesionální výkon a není divu, že se s uvedenou hrou kvalifikovali na celostátní přehlídku
amatérských divadelních souborů do Vysokého nad Jizerou. Návštěvnost tentokrát ovlivnilo
krásné jarní počasí, které lákalo spíše k procházkám a na zahrádky, než do divadla a tak přišlo
pouze 77 diváků, kteří se však výborně bavili a na závěr odměnili divadelníky dlouhotrvajícím
potleskem.

5. 4. Úspěch žákyně ZŠ Machov na matematické olympiádě
Výborného úspěchu dosáhla v okresním kole matematické olympiády pro žáky
základních škol, které se konalo 5. dubna v Náchodě, žákyně místní ZŠ Carmen Arribasová
z Nízké Srbské. V konkurenci žáků z celého okresu Náchod skončila na 1. místě.

10. 4. Vítání občánků
V neděli 10. dubna 2016 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových občánků.
Obřadu se ujala členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová. Společně s matrikářem panem
Ing. Miroslavem Krylem slavnostně přivítali mezi naše spoluobčany tyto malé občánky:
- Karolínu Justovou z Machova,
- Veroniku Pýchovou z Bělého,
- Václava Bryksí z Nízké Srbské,
- Jitku Ptáčkovou z Machova,
- Marka Picha z Nízké Srbské,
- Jakuba Kubína z Nízké Srbské.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské
školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

10. 4. Ocenění pana Jiráska st.

11. 4. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavil dne 9. dubna občan Bělého pan
Josef Leppelt (čp. 12 ). Za městys byli oslavenci popřát starosta Ing. Jiří Krtička a člen
zastupitelstva Jan Gross.

16. 4. Tak jako každý rok, i v roce 2016 provedly místní spolky sběr železného šrotu v celé
obci. Na akci se podíleli členové SDH Machovská Lhota, SDH Nízká Srbská a fotbalisté z FO
Jiskra Machov.
26. 4. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 22. dubna občan Nízké
Srbské pan Karel Winter (čp. 122). Za městys byli oslavenci popřát starosta Ing. Jiří Krtička
a členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová.

30. 4. Změna ve složení Zastupitelstva Městyse Machov
V sobotu 30. dubna předala starostovi svou abdikaci na post zastupitelky městyse Machov
paní Petra Hofmanová (z důvodu velké vytíženosti při řízení své firmy a nedostatku času
věnovat se obecním záležitostem). V souladu s platnou legislativou nastoupila následujícím
dnem (tj. od 1. 5.) na uvolněné místo členky zastupitelstva první náhradnice z minulých voleb
paní Dagmar Havelková.
30. 4. Závod horských kol BIKE CUP 2016 Stolové hory
V Machově se poprvé v historii konal závod horských kol zařazený do seriálu BIKE CUP.
Kromě machovského závodu nazvaného Stolové hory jsou do seriálu zařazeny závody v celé
republice, například v Písku, Krkonoších, na Šumavě, na Pálavě a v Hradci Králové. Závodilo
se na tratích 61 km (kategorie A), 31 km a 25 km. Kromě závodů horských kol bylo možno se
zúčastnit i doprovodných běhů na tratích o délce 25 km nebo 5 km. Nechyběly ani závody pro
děti, a to jak na kolech, tak i v běhu. Za hezkého slunečného počasí závod přilákal celkem ve
všech kategoriích přes 400 účastníků.
V nejvíce sledované kategorii Open se postavilo na start 136 závodníků. Na startu se vedle
zkušených borců postavily na start velká jména jako je například sám ředitel závodu Bike Cup
2016 Jan Hruška, jenž startoval v barvách svého týmu Nilfisk Pro Cycling, nebo vítěz Českého
poháru v maratonu horských kol 2015 Jakub Šilar, který patřil již před startem k hlavním
adeptům na vítězství. Skvělou formu z jarní části bikové sezony nakonec Jakub Šilar potvrdil,
když dorazil do cíle v Machově s časem 2:37:05. Boj o vítězství ale nebyl snadný, cestu za
vítězstvím mu po trase dlouhé 61 kilometrů značně komplikoval Michal Kaněra z týmu Nilfisk
Pro Cycling, jenž dorazil za vítězem pouhé dvě sekundy. Třetí místo v kategorii Open v
premiérovém závodě Bike Cupu si vyjel Michal Bubílek z celku Kellys Bikeranch team, ten za
Šilarem zaostal o více jak minutu a půl. Mezi ženami si vítězství vybojovala Kaněrova kolegyně
z týmu Nilfisk Pro Cycling Anna Šmídová s časem 3:21:39. Na krátké trase 35 kilometrů byl
nejrychlejší polský jezdec Tomasz Mach z týmu Sportfuel.pl, tomu se časomíra zastavila na
1:34:34. Z žen se krátký závod nejvíce vydařil Žanetě Ryšavé z týmu BikeStars Vrchlabí, ta
trasu zvládla za 2:28:25.

Doplňkový horský běh na 25 km vyhrál David Plný z BKL Machov v čase 1:23:47 před
Miroslavem Hornychem z Police n.M. a Jakubem Rückerem z Machova.

30. 4. Stavba zvoničky v Bělém
V průběhu dubna se opět rozběhly práce bělských dobrovolníků na stavbě místní
zvoničky. Pracovalo se hlavně na opláštění dřevěné kostry, která byla postavena už v loňském
roce.

30. 4. Stavění májek a pálení čarodějnic
Tradiční stavění májek proběhlo v letošním roce opět na dvou místech – u hasičské
zbrojnice v Nízké Srbské a na křižovatce v Bělém. V obou případech organizovali stavění
dobrovolní hasiči s přispěním dobrovolníků a v Bělém i jejich mechanizace. V nízké Srbské
předcházel stavění májky lampionový průvod pro děti i jejich blízké, který se řadil pod
kravínem Hubkových a polními cestami došel až k hasičské zbrojnici. Večer po postavení
májky pokračoval program zapálením hranice vysoké kolem 6 m a dále volná zábava, ke které
zahrálo ve stylu country několik místních muzikantů. Akce se zúčastnilo kolem 150 lidí.

Květen 2016
Počasí: Začátkem května přišlo postupné oteplování – nejprve denní teploty kolem 15°C,
koncem prvního květnového týdne až ke 20°C. Počasí s občasnými mírnými přeháňkami či
deštěm se postupně změnilo v polojasné až slunečné. Přesně v polovině května se dostavilo
citelné ochlazení – ranní teploty kolem nuly, odpolední těsně pod 10°C, nepříjemný studený
vítr a dešťové přeháňky. Kolem 20. května opět návrat k jarnímu počasí s teplotami blížícími
se 20°C, srážky minimální. Další oteplování přineslo koncem měsíce bouřky, déšť a kroupy,
teploty však přesahovaly 25°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. květnu 2016 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.068 obyvatel.
V průběhu května se narodil Tomáš Martinec, Nízká Srbská 49.
6. 5. Den matek
V pátek 6. května uspořádala machovská škola při příležitosti Dne matek divadelní
představení „Dvanáct měsíčků“ v nastudování žáků ZŠ Machov. Akce se konala na sále
Obecního domu a podívat se přišlo téměř 150 rodičů a příbuzných vystupujících dětí, ale
i dalších diváků. Ještě před začátkem představení byli slavnostně oceněni někteří žáci místní
školy – zástupci Městyse Machov předali plaketu a pamětní list Janu Johnovi a Natálii Plné za
vzornou reprezentaci obce na hrách Zimní olympiády mládeže v běhu na lyžích a zástupci ZŠ
předali ocenění Carmen Arribasové za vítězství v okresním kole matematické olympiády.
Samotné divadelní představení se dětem moc povedlo a sklidily zasloužený potlesk všech
přítomných.
8. 5. Soutěž mladých hasičů v Nízké Srbské
V neděli 8. května se na hřišti v Nízké Srbské uskutečnila celookresní soutěž mladých
hasičů „O pohár starosty SDH“. Účast byla největší za poslední roky – přijelo celkem 38
družstev. V soutěži obstáli i místní – mladší družstvo skončilo na 6. místě a starší družstvo na
2. místě, čímž si zajistilo postup do okresního kola. Celkově soutěžilo kolem 300 dětí
a přihlíželo cca 100 diváků. Přálo pěkné počasí, problémem byl pouze výpadek elektřiny.
Organizačně se na konání soutěže podílelo 30 členů SDH Nízká Srbská a jejich rodinných
příslušníků či známých.

9. 5. Ve věku 95 let zemřel plukovník ve výslužbě Jaroslav Hofrichter z Prahy. Tento válečný
veterán sloužil za války u 311. bombardovací perutě Royal Air Force společně s machovským
rodákem plukovníkem Václavem Foglarem a zastupoval Asociaci pilotů RAF při slavnostním
odhalení pomníku panu Václavu Foglarovi dne 14. prosince 2008 v Machově na náměstí.

14. 5. Spolek Nízkosrbských baronů uspořádal poprvé u opravené studánky v Nízké Srbské
akci „Otevírání studánek“. Sousedského posezení s opékáním buřtů se zúčastnilo 15 členů
spolku a jejich rodinných příslušníků.

21. 5. Struhadlo 2016 a Poslední mazání
Recesistického závodu na lyžích Struhadlo se ani letos nezúčastnilo mnoho závodníků, ve
všech kategoriích dohromady startovalo kolem 15 běžců. Mnohem víc se sešlo diváků
a slušná byla i účast na Posledním mazání na sále restaurace U Lidmanů.

23. 5. Bělská zvonička
V průběhu dubna a května pokračovaly práce na budování zvoničky v Bělém. Dřevěná
kostra byla opláštěna a na vrchol byla usazena měděná stříška.

Červen 2016

Počasí: Od počátku měsíce příjemné počasí – většinou slunečno či polojasno, občas drobná
přeháňka, teploty kolem 20°C, na konci první dekády až 28°C. Ve druhé dekádě teploty kolem
25°C, polojasno s občasnou přeháňkou. Koncem měsíce teploty vystoupaly opět k rekordním
hodnotám přes 30°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červnu 2016 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.072 obyvatel.
V průběhu června: - zemřel Michal Šumpík (1975), Machovská Lhota 30,
- zemřel František Vlček (1929), Bělý 17,
- zemřel Jan Stiller (1939), Machov 134,
- narodil se Marek Středa, Machov 187,
- narodil se Vítek Hofman, Machov 90.
.

3. – 4. 6. Oslavy 135 let od založení SDH Nízká Srbská

Oslavy byly zahájeny v pátek večer slavnostní členskou schůzí SDH Nízká Srbská, která
se uskutečnila na sále hospody „U Božky“ v Nízké Srbské. Sobotní okrskové soutěže se
zúčastnilo 9 družstev – zvítězilo družstvo z Radešova, domácí SDH skončil třetí. Večerní
zábavu se skupinou Nanovor navštívilo kolem 250 zájemců o rockovou hudbu. Vydařené
oslavy podpořilo i příjemné teplé a slunečné počasí.

4. 6. Přednáška ve Stroužném

11. 6. Hasičská sutěž „O Bělský džbánek“ a taneční zábava u rybníka v Bělém
V sobotu 11. června se u rybníka v Bělém uskutečnila tradiční soutěž v požárním sportu
„O Bělský džbánek“. Všech 15 zúčastněných družstev přivítalo příjemné počasí a teploty těsně
nad 20°C. Vítězem požární soutěže se stal, stejně jako v minulém roce, SDH Suchý Důl.
V doprovodné soutěži – pivní štafetě – zvítězili rovněž dobrovolní hasiči ze Suchého Dolu.
Večerní taneční zábava se skupinou Ledvin Stones z Broumova se také vydařila a pořadatelé
byli spokojeni s účastí více než stovky platících.

20. 6. Znovuotevření restaurace Obecní dům
Restaurace Obecní dům v Machově má od pondělí 20. června po dvouměsíční pauze nové
nájemce – pachtovní smlouva byla uzavřena s paní Wasilewskou. Provozní doba je stanovena
od 10:00 hod. do 20:00 hod. každý den (pátky a soboty možnost pozdější zavíračky dle zájmu
hostů). K obědu (doba vydávání od 11:00 hod. do 14:00 hod.) jsou denně připravována dvě
hotová jídla a polévka. Po 14. hodině jsou k jídlu k dispozici pouze minutky. Pokud jde o pivo,
čepují se tři druhy - Kozel 11° , Kozel černý 10° a Radegast světlý 12°.

25. 6. Tour de Torpedo

V tradičním termínu, což je poslední víkend v červnu, se již podvacáté uskutečnil
recesistický cyklistický závod „Tour de Torpedo“ pořádaný místním spolkem Nízkosrbských
bronů. Někdo tuto akci pojímá opravdu jako závod, ale pro většinu účastníků jde ve skutečnosti
o projížďku na kolech opatřených brzdou zvanou „torpedo“. Všichni aktéři projížďky navíc
mají i patřičné dobové oblečení či recesistický kostým. Letošní jubilejní ročník provázelo horké
slunečné počasí, což však účastníky neodradilo od konzumace různých „posilujících“ nápojů.
V prostoru startu před hospodou „U Božky“ se tentokrát sešlo 189 cyklistů, mnohem méně pak
bylo diváků, kteří lemovali téměř celou pětikilometrovou trasu vedoucí jak po asfaltu, tak i po
polních či lesních cestách. Po dojezdu do cíle bylo připraveno různorodé občerstvení a všichni
účastníci obdrželi navíc reflexní pásku s logem jubilejního 20. ročníku. Ke zdaru akce přispěla
i broumovská kapela Ledvin Stones, která hrála do pozdních nočních hodin.

29. 6. Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku ZŠ a s dětmi končícími MŚ
Ve středu 29. června proběhlo v obřadní síni Úřadu Městyse Machov slavnostní rozloučení
s dětmi končícími mateřskou školu a slavnostní rozloučení s předáváním vysvědčení se žáky
končícími základní devítiletou školu v Machově. Devátý ročník ZŠ letos ukončilo 7 žáků,
vysvědčení jim předával třídní učitel pan Nawrat společně s ředitelkou ZŠ paní Mgr.
Martincovou. Za zastupitelstvo městyse se slavnostního aktu zúčastnila paní Mgr. Dagmar
Šolínová.

