Leden 2021

Počasí: Na začátku roku většinou zatažené až deštivé počasí s teplotami nad bodem mrazu. Po
pátém lednu postupný pokles denních i nočních teplot pod nulu, dvoudenní sněžení či sněhové
přeháňky, při nichž napadlo cca 10 cm sněhu. Postupné ochlazování – denní minima -3°C,
noční -6°C, občasné sněžení či přeháňky, sněhová pokrývka se zvýšila na cca 25 cm. O víkendu
16. – 17. 1. poklesly noční teploty pod -10°C, denní maxima se pohybovala kolem -4°C, další
zvýšení sněhové pokrývky na cca 35 cm (prašan). V dalším týdnu krátkodobé oteplení
s denními teplotami až 8°C, noční okolo nuly, většinou polojasno, velké tání sněhu. Po celý
poslední lednový týden celodenní mrazy – ve dne těsně pod nulou, v závěru měsíce v noci až
-10°C, většinou polojasno, při občasném sněžení připadlo cca 10 cm nového mokrého sněhu.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. lednu 2021 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.081 obyvatel.
V průběhu ledna: - zemřela Jiřina Šťastná (1950), Machov 14
- zemřel Josef Hanuš, Machovská Lhota 64
4. 1. Tříkrálová sbírka – netradičně pouze elektronicky

12. 1. Dočasné uzavření provozu mateřské školy
Z rozhodnutí „hygieny“ byl od úterý 12. ledna dočasně ukončen provoz mateřské školky
v Machově v důsledku prokázaného výskytu nákazy novým koronavirem mezi žáky MŠ.
Všichni žáci MŠ byly odesláni na testování do zdravotnických zařízení.
Prezenční výuka v základní škole od začátku roku je organizována pouze pro 1. a 2. třídu,
ostatní ročníky ZŠ se nadále učí z domovů s využitím dálkového připojení učitelů a žáků
prostřednictvím internetu.

20. 1. Úspěch Lukáše Doležala (BKL Machov) v severské kombinaci
(Náchodský Deník 20. 1. 2021)

Únor 2021
Počasí: První únorové ráno poklesly teploty v Machově na -15°C, při polojasném počasí se
také denní teploty pohybovaly pod bodem mrazu. V dalších dnech přišlo výrazné oteplení, kdy
denní teploty vystoupaly až k 7°C, rovněž noční teploty nad nulou, dešťové přeháňky či déšť.
Od neděle 7. 2. prudce poklesly teploty a nasněžilo cca 25 cm nového sněhu. Denní maxima se
pohybovala kolem -7°C, noční teploty klesaly pod -10°C. Snižování teplot vyvrcholilo v noci
z neděle 14. na pondělí 15. 2., kdy se ranní teploty pohybovaly kolem -23°C. Od poloviny
předposledního únorového týdne obrat počasí – zataženo, oteplování přes den nad bodem
mrazu, v noci stále pod nulou, mírné sněžení či mrholení. V posledním týdnu již i noční teploty
nad nulou, denní rekordní až 15°C, většinou beze srážek. 23. 2. se objevili špačci.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. únoru 2021 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.083 obyvatel.
V průběhu února: - zemřel Jan Hofman (1944), Machov 101
- zemřel Zdeněk Řehůřek (1948), Machov 156
- narodil se Jan Doležal, Machov 141
1. 2. Jabloň soutěží o titul „Evropský strom roku 2021“
Jabloň rostoucí na zahrádce hospody „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě, která minulý rok
zvítězila v anketě „Strom roku ČR 2020“, reprezentuje Českou republiku v soutěži o evropský
strom roku 2021. V konkurenci 14 stromů z celé Evropy usiluje o co největší počet hlasů
v elektronickém hlasování na stránkách www.evropskystromroku.cz, které je tentokrát pro
účastníky hlasování bezplatné. Kromě možnosti hlasovat je na stránkách umístěno video
s krásnými záběry na Machovskou Lhotu a s rozhovory s přiíhlašovateli jabloně do soutěže.
Bez ohledu na výsledek se jedná o vynikající propagaci Machovské Lhoty, Machova a ČR.

4. 2. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 4. února občan Machova pan
Zdeněk Zelený (čp. 124). Za městys byli oslavenci popřát matrikářka městyse Dagmar
Krtičková Heritesová a starosta Ing. Jiří Krtička.

Březen 2021
Počasí: Od začátku března návrat k normálním jarním teplotám – přes den mírně nad nulou,
v noci až -6°C, většinou polojasno, občasné dešťové či sněhové přeháňky. Kolem 20. března se
vrátila zima – denní teploty pod bodem mrazu, noční až -8°C, občasné sněžení (první jarní den
sněhová pokrývka cca 5 cm nového sněhu). Po 25. březnu postupné zvyšování teplot, noční
teploty kolem bodu mrazu, denní do 10°C, polojasno. V posledních třech březnových dnech
další oteplení, denní teploty až nad 20°C.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. březnu 2021 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.081 obyvatel.
V průběhu března: - zemřel Jaroslav Vajsar (1954), Machov 171
- zemřel Stanislav Jirásek (1929), Nízká Srbská 29
- narodila se Magdalena Mazurková, Machov 148
- narodil se Matěj Macura, Machovská Lhota 77
- narodil se Jakub Novák, Bělý 56

1. 3. Od pondělí 1. března byla v důsledku šíření pandemie Covid-19 zcela uzavřena základní
škola i mateřská školka (celostátní opatření). V Machově došlo od stejného data k uzavření
prodejny potravin v nákupním středisku na náměstí, důvodem byly pozitivní testy na Covid19 u několika prodavaček.
9. 3. V úterý 9. 3. byl obnoven provizorní prodej v prodejně potravin v Machově –
provozovatel pan Tuček s pomocí brigádnic obnovil prodej základních potravin denně v době
od 8,00 do 12,00 hod.

17. 3. Výsledky ankety „Evropský strom roku 2021“
Ve středu 17. března byly zveřejněny výsledky ankety „Evropský strom roku 2021“.
Vítězem se stal „Strom čarodějnic“ – tisíciletý dub z regionu Huesca ve Španělsku, který
získal 104 tis. hlasů. Druhé místo obsadil díky 78 tis. hlasů tisíciletý platan z Kalábrie v Itálii
a třetí místo získal starověký platan z Dagestánu v Rusku s 66 tis. hlasy. Jediný ovocný
strom, který se probojoval mezi finálovou čtrnáctku stromů z celé Evropy - jabloň na
předzahrádce hospody U Lidmanů v Machovské Lhotě, získal 7. místo za 32 tis. hlasů.
Za jabloní se umístily mnohem starší, rozložitější stromy s mnohem větším průměrem kmene
z celé Evropy, např. z Velké Británie, Belgie, Bulharska, Francie, Slovenska a dalších zemí.
Anketa byla úžasnou propagaci jabloně samotné a jejího příběhu, ale i Machovské Lhoty,
Machova a celé České republiky.
V průběhu ankety vznikla jako doprovodná podpůrná záležitost akce „Pečeme pro jabloň
a pro zdravotníky“. Jablečné štrůdly se pekly nejprve pouze pro jabloň (peklo se nejen v
Česku, ale také v Německu, Polsku, Anglii a dokonce až na Novém Zélandu). Pak se peklo
také pro nemocnici – dobrovolníci z Police nad Metují, Hronova a Machova napekli 65 šišek
štrúdlů, které byly předány zdravotníkům v náchodské nemocnici jako poděkování za jejich
nasazení v boji s pandemií nemoci Covid-19.

21. 3. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 21. března občanka
Machova paní Eva Plná (čp. 149). Gratulace zástupců samosprávy městyse Machov byla
z důvodu trvání nouzového stavu v důsledku pandemie nemoci Covid-19 odložena na
pozdější dobu.

24. 3. Významné životní jubileum – 90. narozeniny – oslavila dne 24. března občanka
Machova paní Helena Vobršálová (čp. 17). Za městys byl oslavenkyni popřát a předat
kytičku s dárkovým balíčkem člen zastupitelstva městyse pan Jan Koláčný.

24. 3. Požár v bytovém domě
Ve středu 24. března kolem 3,00 hod. ráno zasahovaly tři hasičské jednotky při požáru
v jednom z bytů v domě čp. 146 v Machově na náměstí. Příčinou zásahu bylo vznícení
elektrického bojleru. Při příjezdu hasičů již majitel bytu požár téměř uhasil, profesionální
hasiči a jednotka SDH z Police nad Metují záhy odjeli a členové jednotky SDH Machov ještě
dohlíželi na zabezpečovací práce po uhašení požáru.

24. 3. Rekonstrukce kanalizační stoky na Kopci
V poslední březnové dekádě byla zahájena rekonstrukce kanalizační stoky v Machově
v lokalitě na Kopci. Havarijní stav této části kanalizační soustavy ukázaly v minulosti
provedené kamerové zkoušky. V úseku dlouhém cca 108 m mezi čp. 132 a čp. 139 byly
původní betonové truby nahrazeny plastovými trubami DN 250 a došlo k přepojení všech
zjištěných kanalizačních přípojek od rodinných domů. Stavební akci v hodnotě téměř půl
milionu korun realizovala firma Jana Dudka z Přibyslavi.

27. 3. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 27. března občanka
Machova paní Erika Hofmanová (čp. 45). Za městys byl oslavenkyni popřát a předat kytičku
s dárkem místostarosta městyse pan Ivo Šulc.

30. 3. Zemřel Stanislav Jirásek (článek v novinách ECHO)

31. 3. Nemoc Covid-19 v Machově – aktuální data k 31. 3. 2021 (staženo z internetu)
Název obce: Machov
Okres: Náchod
Kraj: Královéhradecký kraj
Počet obyvatel: 1092
Datum aktualizace: 31. 3. 2021
Počet nově COVID pozitivních za posledních 14 dní: 2
Podíl nově COVID pozitivních za posledních 14 dní na celkovém počtu obyvatel: 0,18
Celkový počet nově hospitalizovaných za období posledních 14 dní: 0
Trend vývoje počtu nově COVID pozitivních: 200
Aktuální počet COVID pozitivních osob: 3
Podíl COVID pozitivních na celkovém počtu obyvatel: 0,27
Celkový počet pozitivně testovaných k dnešnímu dni: 234
Celkový počet hospitalizovaných k dnešnímu dni: 12
Celkový počet vyléčených k dnešnímu dni: 225
Celkový počet zemřelých k dnešnímu dni: 6

Duben 2021
Počasí: Po třech teplotně rekordních dnech na přelomu března a dubna přišlo silné ochlazení
s dešťovými a později i sněhovými přeháňkami – denní teploty pod 5°C, noční klesaly k – 5°C.
Slabá sněhová pokrývka se držela do 9. dubna. Poté pokračovalo počasí jako na houpačce –
mezi 10. a 12. březnem oteplení na 16°C, poté opět návrat k zimním teplotám do 5°C, sníh s
deštěm nebo sníh, v noci opět mráz. Přesně v polovině měsíce dosáhla denní teplota pouze 2°C,
poté nastalo velice pozvolné oteplování. Při přechodu fronty 21. 4. silná bouřka. Poslední
dubnový týden začal ranními mrazíky až k -4°C, přes den polojasno až jasno, teploty však pouze
do 10°C. V samotném závěru měsíce mírné oteplení, které však zároveň přineslo déšť.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. dubnu 2021 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.084 obyvatel.

15. 4. Stavební úpravy obecního hřbitova
V polovině dubna byly zahájeny práce v rámci projektu „Stavební úpravy obecního
hřbitova Machov“. Firma ElisaTex s.r.o. z Velkého Třebešova u České Skalice, která vyhrála
výběrové řízení na realizaci stavební části projektu, započala s opravou obvodových zdí,
přípravou terénu pro chodníky uvnitř hřbitova a osazením žlabovek pro odvodnění terénu.

17. 4. Krásné životní jubileum – 50 let společného života – zlatou svatbu - oslavili dne
17. dubna dva manželské páry z našeho městyse:
- manželé Mária a Josef Kociánovi z Machova čp. 167,

- manželé Jana a Jan Ducháčovi z Machova čp. 33.

K tomuto výročí byl jubilantům jménem městyse popřát a předat dárky s kyticí Ivo Šulc –
místostarosta.

22. 4. Jabloň u Lidmanů – pokračování příběhu

23. 4. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavil dne 22. dubna občan Nízké
Srbské pan Karel Winter (čp. 122). Za městys byli oslavenkci popřát a předat kytičku
s dárkem starosta Ing. Jiří Krtička a matrikářka Dagmar Krtičková Heritesová.

30. 4. Výměna oken na budově Obecního domu
V posledním dubnovém týdnu prováděla firma RI OKNA a.s. Bzenec výměnu oken na
budově Obecního domu v Machově. Okna byla vyměněna v restauraci v přízemí, v jedné
místnosti bytu v 1. patře a v celém úřadu městyse – v kancelářích, archivu a obřadní síni. Za
tuto poslední etapu výměny, čítající 21 oken, uhradil městys ze svého rozpočtu 345 tis. Kč.

30. 4. Stavění májky v Bělém
Tradiční stavění májky se kvůli koronavirové situaci uskutečnilo letos pouze v Bělém a
v Machově „u Beranky“.

Květen 2021
Počasí: Začátek května byl poměrně chladný s ranními teplotami těsně nad bodem mrazu a
denními do 10°C. Polojasné počasí se střídalo s vydatnými dešťovými srážkami. Ráz počasí se
změnil až na přelomu první a druhé dekády, kdy se konečně dostavily denní teploty kolem 20°C
a noční nad 13°C. Po třech teplých dnech, kdy teploty dosahovaly až ke 30°C, přišla studená
fronta doprovázená silnými dešti a bouřkami. Počasí se pak na dalších deset dnů ustálilo na
polojasné až zatažené obloze s občasnými přeháňkami, denní teploty do 15°C, noční do 6°C.
Deštivé počasí s podprůměrnými teplotami vydrželo až do konce měsíce.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. květnu 2021 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.079 obyvatel.
V průběhu května: - zemřel Jaroslav Foglar (1939), Machov 29
- zemřel Josef Kubín (1933), Nízká Srbská 85
- zemřela Hedwiga Bittnarová (1925), Machov 47
- narodil se Richard Jiřička, Nízká Srbská 83
8. 5. Stavební úpravy obecního hřbitova
Stavební úpravy obecního hřbitova pokračovaly i na přelomu dubna a května.
V uplynulém období započala stavba kolumbária, byla provedena skrývka terénu pro
budování chodníčků uvnitř hřbitova a postupně byly osazovány obrubníky k budoucím
chodníčkům.

10. 5. Sté výročí zřícení Sypací skály na Boru

24. 5. Restaurování historického kříže na obecním hřbitově
V první polovině května začaly restaurátorské práce na historickém kříži uprostřed
obecního (katolického) hřbitova v Machově. Restaurování provádí Kamenictví Petr Cvikýř
z Broumova. Celý kamenný kříž byl rozebrán na jednotlivé díly, byl zhotoven nový betonový základ
a kříž opět poskládán dohromady. Následovat budou restaurátorské práce pískovcového kříže. Na
uvedené činnosti čerpá městys finanční podporu z dotačního titulu ministerstva zemědělství na
restaurování drobných sakrálních staveb v obci.

24. 5. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 13. května občan Machova
pan Ing. Vladislav Plný (čp. 149). Pogratulovat a předat drobné dárky byli za městys
oslavenci a zároveň dodatečně jeho manželce, která oslavila 80-tiny v březnu, starosta Ing.
Jiří Krtička a matrikářka Dagmar Krtičková Heritesová.

30. 5. Prima Cup Stolové hory
V neděli 30. května se v Machově po roční odmlce způsobené epidemií coronaviru již
tradičně uskutečnily závody horských kol v rámci seriálu Prima Cup (dříve Nova Cup) pod
názvem Generali Česká pojišťovna Stolové hory. Závod byl zároveň součástí seriálu „Škoda
auto český pohár horských kol v maratonu“ Zazávodit si tentokrát přijelo ve všech kategoriích
od dětských až po hlavní kategorii pouze 323 závodníků – 48 dětí a 275 dospělých. Vinou
náročných povětrnostních podmínek (chladno, déšť a bláto na trati) nedokončilo závod 26
závodníků.

Vítězem hlavní kategorie mezi mnuži se stal již potřetí za sebou Filip Adel z týmu
Superior Velsbike Team, který trasu v délce 52 km ujel v čase 2:42:38. Mezi ženami se
z vítězství radovala Nikol Flašarová z týmu Eleven Head Cyklolive Team v čase 3:38:56.
Závod se v tomto roce jel na okruhu dlouhém 16 km, který závodníci hlavní kategorie
absolvovali 3x. Důvodem zkrácení tratí oproti předcházejícím ročníkům byl zákaz vjezdu
na polské území v důsledku opatření proti šíření nemoci Covid-19.

Červen 2021
Počasí: Na začátku června konečně přišel obrat k jarnímu až letnímu počasí. V prvním i druhém
červnovém týdnu bylo většinou jasno či polojasno, denní teploty se dostaly nejprve těsně pod
20°C a postupně až k hodnotě 25°C. Po krátkodobém ochlazení s přeháňkami a bouřkami
v polovině měsíce postupný nárůst denních teplot až nad hranici 30°C. Slunečné a teplé letní
počasí bylo vystřídáno v poslední dekádě měsíce zataženou či polojasnou oblohou s občasným
deštěm či přeháňkami, teploty poklesly pod 25°C. Teplé počasí v samotném závěru měsíce
ukončila studená fronta se silným větrem a bouřkami.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. červnu 2021 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.072 obyvatel.
V průběhu června: - narodila se Laura Hauschke, Nízká Srbská čp. 29

19. 6. Slavnostní vítání občánků městyse Machov
V neděli 19. června 2021 se uskutečnilo tradiční přivítání nových občánků žijících se
svými rodiči v městysu Machov. Díky krásnému letnímu počasí se obřad uskutečnil ve
venkovním prostředí na louce za úřadem městyse, a to na dvě etapy. V deset hodin začalo
přivítání první trojice občánků a od jedenácti hodin pokračovalo další trojicí. Členka
zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová společně s matrikářkou paní Dagmar Krtičkovou
Heritesovou slavnostně přivítaly mezi občany Machova tyto malé občánky:
- Marii Štěpánskou z Machova
- Matyáše Karlece z Nízké Srbské
- Jakuba Nováka z Machova

- Josefínu Ševců z Nízké Srbské
- Jana Doležala z Machova
- Viktorii Divišovou z Nízké Srbské.

Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní základní
školy.

26. 6. Krásné životní jubileum – 50 let společného života – zlatou svatbu - oslavili dne 26. 6.
manželé Eva a Jan Samkovi z Machova čp. 62. K tomuto výročí byli jubilantům jménem
městyse popřát starosta Ing. Jiří Krtička a místostarosta Ivo Šulc.

26. 6. Tour de Torpédo
24. ročník cyklistického recesistického závodu Tour de Torpédo se po roční přestávce,
způsobený nákazou COVID-19, konal opět poslední sobotu v červnu, tedy 26.6.2021 v Nízké
Srbské v areálu hospody U Božky. V letošním roce byla restaurace uzavřena, ale byly
poskytnuty všechny prostory, mimo výčepu a kuchyně. Bylo nádherné slunečné počasí. Závod
je specifický tím, že se jede na jízdních kolech vybavených torpédem, umožňující brzdění
našlápnutím vzad. Bylo zde k vidění nepřeberné množství těchto, povětšinou z různých půd a
kůlen, vyndaných modelů. Je třeba uvést, že zde byly i velmi krásné zachovalé a udržované
modely starých kol, moderní kola, ale i zajímavé domácí úpravy kol.
Závodu se zúčastnilo 191 startujících ve třech kategoriích (ženy 72, muži nad 50 let 33 a
muži do 50 let 101 – rekord závodu), kdy v kategorii ženy se na 1. místě umístila Lucie
Nováková, v kategorii mužů nad 50 let včetně Jan Klepáček a v kategorii mužů do 50 let Martin
Šimek v nejrychlejším čase 16:32 min. Ovšem vítězem závodu byl každý, kdo si tuto nádhernou
akci užil. Letošního ročníku se také zúčastnilo nečekaně mnoho diváků.
Nejstarším účastníkem byl Jana Vacková ve věku 80 let, nejlehčí Monika Ducháčová 58
kg a nejtěžší Matěj Hilman 150 kg (váženo i s kolem). Vyhodnocení originální ústroj Lenka
Kubečková, Lada Mazurková a Kateřina Jonášová, originální kola Jiří a Jindra Boučkovi,
Mirka Soldánová a Tereza Hanušová. Prodávala se kýta na rožni 5 ks, bůček na lorně 35 kg,
klobásy z udírny 20 kg, utopenci 2 velké sklenice, 60 porcí gulášové polévky, 50 porcí
halušek se zelím a uzeným, zdarma 30l nápoje „Poserse“. Z tohoto zbylo pouhých 25 ks
klobás.
K poslechu a k tanci po závodu do pozdních hodin hrála kapela Adept Blues Band z Police
nad Metují.

30. 6. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 30. června občanka
Machova paní Hana Jansová (čp. 71). Pogratulovat a předat drobné dárky byly za městys
pracovnice úřadu Renata Thérová a Dagmar Krtičková Heritesová.

