Leden 2014

Počasí: Nový rok 2014 začal teplým počasím, noční teploty těsně nad nulou, odpolední
vystupovaly k pěti až osmi stupňům. Po desátém lednu mírné ochlazení, noční mrazíky, přes
den stále nad nulou, polojasno, stále bez sněhu. Postupně oteplování, denní teploty vystoupaly
až k 12 °C. Po dvacátém lednu ochlazení, denní teploty kolem nuly, noční -6°C až -10°C,
nepatrný sněhový poprašek. Poslední lednový víkend byl nejchladnější, ranní teploty klesly až
k -17°C, denní se pohybovaly kolem -10°C, mírný východní vítr ještě pocitovou teplotu
snižoval. Do konce měsíce postupně mírné oteplování, denní teploty kolem nuly, noční mírně
pod nulou, nepatrný sněhový poprašek.
Novoroční oslavy v Machově proběhly bez jakýchkoliv problémů či incidentů.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. lednu 2014 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.081 obyvatel.
V průběhu ledna: - zemřela Josefa Goldschmiedová (1924), Řeřišný čp. 66, Bělý
.
– narodila se Anna Kociánová, Nízká Srbská 102,
6. 1. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 1. ledna dožila občanka Nízké
Srbské paní Libuše Šrůtková (čp. 19). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta ing. Jiří
Krtička a zastupitelka Petra Hofmanová.

7. 1. Tříkrálová sbírka
Tak jako každým rokem, i letos proběhla v Machově, Bělém, Lhotě a N. Srbské
Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity České republiky. Jednotlivé skupinky po obci chodily
ve dnech 3. až 5. ledna. V našem městysu jste mohli potkat 5 skupinek.
Náměstí s přilehlými ulicemi a Kopec u hřbitova prošla skupinka pod vedením paní Mgr.
Ludmily Ćížkové. Třemi králi byli: Adéla Ćížková, Matěj Hilman a Martin Kujínek.
Od Maryškových směrem do Nízké Srbské (až k p. J. Ducháčovi) vaše obydlí navštívila
skupinka s paní Věrou Bolkovou. Třemi králi byli: paní V. Bolková, Aneta Lokvencová
a Luboš Matěna.
Po zbývající části Nízké Srbské až k hasičské zbrojnici chodila skupinka pod vedením
Vladimíra Scholze. Třemi králi byli: Alena Horáková, Lucie Formanová a Tomáš Forman.
V Machovské Lhotě jste mohli potkat skupinku pod vedením paní Ludmily Kujínkové.
Třemi králi byli: Edita Straubeová, Anežka Rűckerová a Tereza Kujínková.
V Bělém chodila skupinka pod vedením paní Jany Jirmanové. Třemi králi byli: Kristýna
Škopová, Nikola Škopová a Vojtěch Švorčík.
Poděkování zaslouží dospělý doprovod skupinek a zvláště děti, které se s chutí
a nadšením pro dobrou věc svého úkolu zhostili na výbornou! V letošním roce se vybralo
21.352,- Kč. Dle doprovodného letáku sbírky budou peníze použity na přímou pomoc osobám
a rodinám v nouzi, pomoc a podporu starším, osamoceným a nemocným lidem, na aktivity
pro ohrožené děti a mládež, podporu sociálního zařízení Dům na půli cesty - Náchod, podporu
zařízení Sv.Anna Domov pro matky s dětmi Náchod, podporu charitní a ošetřovatelské služby
Náchod. 65% finanč. prostředků je určeno pro oblasti konání sbírky, 35% finanč. prostředků
je určeno pro organizaci pomoci, národní a zahraniční humanitární aktivity.

10. 1. – 6. Machovský ples
V pátek 10. ledna uspořádalo zastupitelstvo a úřad městyse již pošesté Machovský
obecní ples. Ples se vydařil, na zahájení nové plesové sezony v Machově přišlo kolem 190
účastníků, což je v novodobé historii obecních plesů rekordní návštěva. Obě kapely, které
se letos staraly o zábavu návštěvníků, se střídaly na pódiu až do půl třetí ráno, ale na parketu
bylo i přes vysokou návštěvu poměrně dost místa pro všechny tanečníky. Právě výběr kapel,
kterými byly letos taneční orchestr Relax Band z Hronova pod vedením Jana Drejsla
a skupina BTK z Bezděkova pod vedením Martina Jirmanna, velkou měrou přispěly k tak
vysoké návštěvě plesu. Pozitivně byla hodnocena i tombola, ve které se letos opět sešlo
přesně 200 většinou hodnotných cen. Hezké předtančení tentokrát obstarala děvčata z taneční
skupiny Refflexive ze Rtyně v Podkrkonoší. Podle propočtů příjmů a výdajů nakonec ples
vyšel i finančně v mírném zisku, což je pro zastupitelstvo dobrá zpráva vzhledem ke slibu
zastupitelů, že podmínkou plesu je zajistit dobrou zábavu pro účastníky a přitom nepoužít
žádné finanční prostředky z rozpočtu městyse.

19. 1. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 19. ledna dožila občanka
Nízké Srbské paní Eleonora Doulová (čp. 131). Za městys tentokrát vzhledem ke
zdravotnímu stavu jubilantky nebyl osobně pogratulovat nikdo ze zastupitelů.

20. 1. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se dne 20. ledna dožila občanka
Machova paní Uršula Grätzová (čp. 49). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta ing. Jiří
Krtička a místostarosta Ivo Šulc.

24. 1. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se dne 24. ledna dožil občan Bělého
pan František Vlček (čp. 17). Za městys byl oslavenci popřát starosta ing. Jiří Krtička,
gratulace se zúčastnil i zástupce SDH Bělý pan Jaroslav Walter.

26. – 27. 1. Ples SDH Machovská Lhota a dětský karneval
V sobotu dne 25. ledna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů z Machovské Lhoty
„Hasičský bál“. K tanci zahrála již tradičně bezděkovská skupina BTK. Bál se tentokrát
nesetkal s velkým zájmem – zúčastnilo se ho pouhých 63 platících. Výhodou byl dostatek
prostoru pro tanečníky, tržba za vstupné, občerstvení i za losy (prodávaly se po 50,- Kč a
každý byl výherní) však byla pro pořadatele zklamáním. V tombole bylo 204 cen, losy se však
zdaleka nepodařilo prodat všechny a tak některé ceny zbyly do dětského karnevalu..
O den později lhotští hasiči uspořádali již potřetí dětský karneval. Sál Obecního domu
byl tentokrát naplněn, sešlo se přes 90 masek, spousta dětí bez masek a 133 platících rodičů
či dalších rodinných příslušníků malých tanečníků. O hudbu se i na této akci postarala skupina
BTK pod vedením Martina Jirmanna s machovskou zpěvačkou Gábinou Thérovou. Rovněž
i zde byla tombola s mnoha cenami.

29. 1. – Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
29. ledna proběhl zápis dětí do 1. třídy naší školy. K zápisu se dostavilo 9 dětí (všechny
z Machova), zapsáno bylo všech devět. Dětem se ve škole líbilo, ze školy nakonec odcházely
spokojené více než dvě hodiny po oficiálním skončení zápisu. Z devátého ročníku letos
odejde 7 dětí, takže by stav žáků v naší škole mohl opět mírně vzrůst. Záleží ovšem ještě na
tom, kolik dětí odejde po absolvování páté třídy na víceletá gymnázia.

Únor 2014

Počasí: Začátkem února polojasné až oblačné počasí, silný vítr, teploty kolem nuly. V pondělí
3. února pokryla celý Machov ledovka po nočním dešti, který na chladném povrchu namrzal.
Postupně mírné oteplování, denní teploty kolem 5°C, sluníčko se střídalo se zataženou
oblohou, chvílemi i mírný déšť. V polovině měsíce další mírné oteplení, slunečno až
polojasno, denní teploty kolem 8°C, noční teploty většinou pod bodem mrazu.
V průběhu února: - narodil se Filip Koláčný, Machov čp. 1
.
– narodil se Matyáš Novák, Bělý čp. 23
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. únoru 2014 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.081 obyvatel.

5. 2. Ve středu 5. února došlo v Machově k nehodě montážní plošiny firmy Elpol Police n.M.
Plošinu si objednal úřad městyse kvůli ořezání větví zasahujících do drátů elektrického
vedení. Při práci v místě pod kostelem Sv. Václava směrem k bývalému mlýnu došlo
k samovolnému pohybu vozidla, i když bylo zajištěno kovovými klíny pod zadními koly
a převrácení pod stráň. Ve vozidle v momentě nehody naštěstí nebyla obsluha. Problémem
bylo i následné vyproštění vozidla, neboť jeřáb projel úzkou cestou mezi kostelem a domem
Kučinkových jen s velikými obtížemi.

8. 2. Ples sportovců – V sobotu 8. února uspořádal Fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov
tradiční Sportovní ples, jako obvykle na sále Obecního domu v Machově. Tentokrát se sešla
slušná návštěva 146 platících účastníků, i když před devátou hodinou ještě sál zel prázdnotou.
Ples se ale ani letos, stejně jako minulý rok, neobešel bez problémů. Již v popůlnoční části
plesu jeden z místních mladých mužů upadl ve vestibulu Obecního domu (patrně bez cizího
zavinění, zato notně posilněn alkoholem) a zlomil si nohu. Následoval odvoz do nemocnice
a v pondělí po plese operace nohy.

15. 2. Zahrádkářský ples

Místní zahrádkáři uspořádali svůj ples po delší době, přišlo 103 platících návštěvníků.
Pochvalu zaslouží květinová výzdoba na stolech i kytička u vchodu pro každou ženu.
Broumovská kapela Doteky nehrála moc „plesově“, což komentovali zejména starší účastníci
plesu. Přesto si zatancovali všichni, na parketu bylo chvilemi docela plno

15. 2. Střelba v Bělém: Ve čtvrtek 13. února zasahovala Policie ČR v domě Jehličkových
v Bělém. Opilý šestadvacetiletý syn ohrožoval nelegálně drženou střelnou zbraní svého otce.
Incident naštěstí neskončil zraněním či smrtí, došlo však k rozstřílení vlastního majetku
v domě i před domem. Střelec byl obviněn z trestných činů neoprávněného ozbrojování,
vyhrožování a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, za což mu hrozí odnětí svobody na jeden
až tři roky.
16. 2. Zásah hasičů: V neděli 16.2. před devátou hodinou večerní se rozezvučely hasičské
sirény v obci. Profesionální hasiči z Velkého Počíčí i hasiči z místní výjezdové jednotky se
sjeli u domu čp. 85 vedle kostela sv. Václava (Kulichovi), příčinou zásahu bylo vznícení sazí
v komíně. Problém se podařilo rychle vyřešit, následná prohlídka komína neodhalila žádné
poškození či trhliny.
22. 2. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se dne 22. února dožila občanka
Nízké Srbské paní Marie Maroulová (čp. 6). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta ing.
Jiří Krtička a místostarosta Ivo Šulc.

Březen 2014

Počasí: Začátkem března zcela jarní počasí – slunečno či polojasno, odpolední teploty přes
10°C, ráno teploty kolem nuly, beze srážek. Postupně občas i oblačno, dešťové přeháňky.
Druhý březnový týden opět jasno a slunečno, ranní mrazíky, teploty 11 – 15°C. Přesně
v polovině měsíce prudké ochlazení, smíšené srážky. Po dvacátém dokonce sněžení, sníh se
ale držel jen na Boře a Hejšovině. Postupně opět teploty nad 10°C, polojasno až slunečno,
mírné oteplování až do konce měsíce.
V průběhu března: - se narodil Miroslav Šumpík, Machovská Lhota čp. 30
.
– se narodila Beáta Krtičková, Nízká Srbská čp.118
– zemřel Vladimír Dítě (1935), Nízká Srbská čp. 40 (pod kostelem) .
- se narodil František Macháček, Nízká Srbská 67
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. březnu 2014 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.081 obyvatel.
1. 3. Ples SDH Nízká Srbská

Plesovou sezonu 2014 v Machově zakončil ples pořádaný Sborem dobrovolných hasičů
Nízká Srbská. I tentokrát se sešla velice slušná návštěva 160 platících. Ples se vydařil, hudba
hrála až do půl čtvrté ráno, nebyly zaznamenány žádné incidenty.
2. 3. – Úspěch BKL na Mistrovství Královéhradeckého kraje v běhu na lyžích
V neděli 2.3.2014 se na Mísečkách uskutečnilo Mistrovství KHK v běhu na lyžích
klasickou technikou..Závod se jel za krásného jarního počasí na mokrém firmu, který na

slunci přecházel až do vody. Výprava BKL Machov čítala 12 závodníků a sedmičlenný
doprovod.
V Lízátkových závodech na 100 metrů se čas neměřil. Za BKL Machov závodila Notková
Stela a Šrůtková Vendula. V kategorii předžákyň roč. 2006 se stala Mistriní
Královéhradeckého kraje Ema Ducháčová ! Bára Šrůtková byla na 10. místě a Notková
Soňa třináctá.V kategorii žákyň nejmladších roč. 2004-2005 skončila na pěkném sedmém
místě Natálka Plná (10 vteřin od bronzu), Kubečková Vendula byla na 15., Taucová Simona
na 17., Notková Bára na 18. a Jirmanová Eliška na 20.místě.
V kategorii žáků nejmladších roč. 2004-2005 získal titul vicemistra za 2.místo John Jan
(r. 2005) pouhých 6,5 vteřin za o rok starším závodníkem z Vrchlabí. Jenda měl trošku smůlu,
když si ve 100 metrů dlouhém a prudkém výběhu stromečkem bodl hůlku před špičku lyže a
upadl. Ztráta deseti vteřin se do cíle už nedala smazat. Přesto je to další super výsledek !
Další kategorii, kterou BKL obsadil, byla kategorie mužů. Bývá zvykem, že tato kategorie je
rozdělena alespoň na dvě. Do 40 let a nad 40 let. Tady tomu tak nebylo, a tak se "veterán"
Michal Ducháč poměřil s daleko mladšími závodníky a zajel super výsledek. Skončil na
druhém místě pouhou jednu vteřinu za vítězem! Další 1,5 vteřiny za Michalem skončil
David Šrůtek na třetím místě !

3. 3. V semifinále soutěže Česko zpívá je Michaela Řeháková z Machova

Pátek, 28 Únor 2014 René Herzán – web Naše Broumovsko

Michaela Řeháková, zpěvačka, která vystupuje se skupinami Elka a Relax band, uspěla v pražském
výběrovém kole soutěže Česko zpívá a postoupila do dubnového semifinále v Trutnově. Do soutěže
bylo zasláno 451 přihlášek a do semifinále postoupilo nejlepších 99 zpěváků a zpěvaček. Pěvecké
výkony hodnotila porota v čele s patronkou soutěže, zpěvačkou Kamilou Nývltovou.
"Moji rodiče byli muzikanti, a tak když mi bylo asi sedm let tak jsem nastoupila do polické ZUŠky do
sboru Studánečka, později jsem přešla i na sólový zpěv a do staršího sboru Studánka. Na různých
soutěžích se ale potvrdilo, že nejsem soutěživý typ, vždy zapracovala tréma, rozklepala jsem se já i
můj hlas a nikdy jsem si nepřivezla ani diplom," vzpomíná na svoje pěvecké začátky Michaela
Řeháková, která tentokrát v Praze na výběrovém kole trémou netrpěla.
"Když mi bylo 14, tak mě naše paní ředitelka z Machova paní Martincová poprosila, abych na dětském
karnevale zazpívala píseň Křídla motýlí od Anety Langerové se skupinou Elka. Den před karnevalem
jsme se se skupinou sešli a místo jedné písničky jsme jich natrénovali asi deset. Za 14 dní mi kluci
volali, jestli s nimi nepojedu na zábavu do Hejtmánkovic, a tak začala moje kariérka. Za nějaký čas
jsem dostala možnost zpívat v Big Bandu Hronov, tady jsem se poznala s několika dalšími muzikanty,
kteří mě oslovili na pár záskoků za zpěvačku v Relax bandu. A po dalších letech jsem nastoupila do
tanečního orchestru Relax band jako hlavní zpěvajda," vypráví o své kariéře Michaela Řeháková.
Svým úspěchem na soutěži Česko zpívá se jí otvírá další část života, možná netušená.

4. 3. – Masopustní průvod po Machovské Lhotě
V úterý 4. března se v Machovské Lhotě uskutečnil „Mezinárodní vostatkovej průvod“.
Od křižovatky na Řeřišný prošel celou Lhotou až do polského Nouzína. Počasí ani tentokráte
moc nepřálo – přestože před masopustem i po něm bylo docela hezky, tento jediný den se
spustil déšť. Přesto se sešla spousta lidí – dle odhadu přes čtyři stovky a masek bylo
napočítáno přes sto. Průvod provázely salvy polické Ostrostřelecké gardy. V čele průvodu jel
koňský povoz pana Jirmana ze Lhoty s dechovou hudbou Broumovanka, závěr průvodu
obstaral další koňský potah pana Petra z Machova s nákladem jitrnic a koblih. Někteří ze
lhotských občanů pohostili účastníky masopustu u svých domků obloženými chleby,
jednohubkami a různými druhy nápojů pro zahřátí. Vostatky pak pokračovaly v hostinci „U
Lidmanů“, kde se uskutečnil karnevalový rej s muzikou EMMA pana Emila Maryšky
z Machova. Na samotný závěr došlo i na obligátní pohřbívání basy.

22. 3. – Spolek Nízkosrbských baronů uspořádal na sále Obecního domu tradiční Šibřinky.
Letos se opět podařilo překonat rekord v účasti masek – přišlo jich 105 masek a k tomu se
zúčastnilo přibližně 35 dalších platících. Všem k dobré zábavě hrála skupina BTK.

Duben 2014

Počasí: Začátkem dubna hezké jarní počasí – slunečno či polojasno, odpolední teploty přes
15°C, ráno teploty těsně nad nulou, téměř beze srážek. 8.4. krupobití, pokles teplot až o deset
stupňů, aprílové počasí s přeháňkami. Po krátkém oteplení opět přechod studené fronty,
v polovině měsíce sněhové přeháňky, teploty do 5°C. Postupně oteplování, občas přeháňky,
bouřky. Koncem měsíce teplé jarní počasí, slunečno či polojasno, občas bouřka z tepla, denní
teploty přes 20°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. dubnu 2014 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.077 obyvatel.
8. 4. Krásné a neobvykle teplé jarní počasí bylo přerušeno dne 8. dubna odpoledne
krupobitím provázeným poměrně silným větrem a bouřkou. Po přechodu fronty poklesly
do té doby příjemné denní teploty pohybující se těsně pod 20°C o více než deset stupňů.
Následující tři dny se denní teploty pohybovaly kolem pěti stupňů, dešťové přeháňky byly
chvílemi doplněny kroupami menšího rozměru.

13. 4. Již tradičně v době velikonoc uspořádala Církev Československá Husitská v Husově
sboru v Machově koncert folkové skupiny Chvíle z Hronova, hrající irský folk i vlastní
písničky. Kapela tentokrát přijela s pořadem „Folková píseň v kostele“. Zazněla spousta
písniček od Pavlíny Jíšové, ale i irské balady a další písně. Koncertu se tentokrát zúčastnilo
přibližně 40 posluchačů.

27. 4. Divadelní představení „Dívčí válka“

Městys Machov uspořádal v neděli 27. dubna na sále Obecního domu divadelní představení –
komedii „Dívčí válka“ v nastudování divadelního souboru Jirásek z Chocně. Tento úsměvný
příběh na motivy Starých pověstí českých Aloise Jiráska, převedený do divadelní podoby
Františkem Ringo Čechem, se dočkal již velkého množství nastudování a repríz. Ochotníci
z Chocně ve svém provedení ctili genialitu originálu, ale jejich nastudování nechyběla
originalita textů, kostýmů, scény a hlavně zaujala radost a chuť pobavit diváky. Těch se
tentokrát sešlo 104 a z představení odcházeli s úsměvy a spokojeností.

30. 4. Stavění máje a pálení čarodějnic
Každoroční stavění májek se uskutečnilo v Bělém, Machovské Lhotě a v Nízké Srbské.
Hasiči z Nízké Srbské navíc zorganizovali pálení čarodějnic s opékáním buřtů a kulturním
programem u hasičské zbrojnice. Májky v tomto roce jejich stavitelé uhlídali a během noci
je nikdo nepokácel.

Květen 2014

Počasí: Začátkem května příchod studené fronty, noční teploty kolem nuly, přízemní
mrazíky. Přes den občas polojasno, občas přeháňky. Až do 20. května chladnější počasí,
přeháňky či polojasno. Po dvacátém květnu po dobu jednoho týdne velké oteplení, slunečno,
denní teploty přes 25°C. V závěru května silné deště, vítr, pokles teplot až o patnáct stupňů.
V průběhu května: - zemřela Eva Zimová (1951), Machovská Lhota 70
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. květnu 2014 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.078 obyvatel.

3.5. – Struhadlo 2014 a Poslední mazání BKL
V sobotu 3. května se uskutečnil ve Lhotě tradiční recesistický závod na běžeckých lyžích
„Struhadlo“. Letos se tento závod uskutečnil společně s Posledním mazáním, v jehož rámci
proběhla na sále restaurace U Lidmanů beseda s účastníky Zimních olympijských her běžkyní
Evou Nývltovou - Vrabcovou a trenérem skokanů Jakubem Jiroutkem. Počasí bylo tentokrát
spíše zimní a tak hrozilo, že se místo po asfaltu pojede opravdu po sněhu. Nakonec ale
nesněžilo a na start se postavili závodníci ve třech kategoriích – děti, ženy a muži. Na pořadí
nezáleželo, hlavně že závodníci v dobových kostýmech a na historických běžkách dobře
pobavili sebe i diváky, kteří nešetřili potleskem.

4. 5. – Okrsková soutěž mladých hasičů v Nízké Srbské
Sbor dobrovolných hasičů v Nízké Srbské uspořádal v neděli 4. května Okrskovou soutěž
mladých hasičů.

15. 5. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se dne 14. května dožila občanka
Bělého paní Božena Walterová (čp. 86). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta ing. Jiří
Krtička a zastupitel Jan Gross.

18. 5. – Vítání občánků Machova
V neděli 18. května 2014 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových
občánků. Obřadu se opět ujala členka zastupitelstva paní Ivana Doležalová. Společně
s matrikářem panem Ing. Miroslavem Krylem slavnostně přivítali mezi naše spoluobčany tyto
malé občánky:
-

Jakuba Pýchu z Bělého,
Natálii Šilpertovou z Machova,
Annu Kociánovou z Nízké Srbské,
Filipa Koláčného z Machova,
Miroslava Šumpíka z Machovské Lhoty.

Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením děti z místní mateřské
školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

23. 5. Den matek
ZŠ a MŠ Machov uspořádala v pátek 23. května na machovském náměstí besídku ke Dni
matek. Na pódiu se postupně vystřídali žáci všech ročníků s řadou scének a písniček. Zazněla
i historická hymna machovské školy. Akce se v horkém slunečném počasí zúčastnila řada
rodičů, prarodičů i ostatních diváků. Program pokračoval poté i v tělocvičně, kde předváděl
své umění „bublinář“.

23. – 24. 5. Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 23. a 24. května se v Machově, tak jako na území celé Evropské unie,
uskutečnily volby do Evropského parlamentu. Souhrnné volební výsledky za celou republiku
– vyhrálo uskupení Ano 2011 těsně před uskupením TOP 09 s podporou Starostů a
nezávislých a ČSSD. Tyto tři subjekty získaly po 4 mandátech do EP. Kromě nich získaly
ještě po třech mandátech KDU-ČSL a KSČM, dva mandáty ODS a jeden mandát Svobodní.
Volební účast v České republice byla historicky nejnižší (18,2%), v Machově byla ještě nižší
– voleb se zúčastnilo pouze 15,84 % oprávněných voličů (141 z 890 oprávněných voličů).
Volební výsledek v Machově byl následující:
1. TOP 09 a Starostové – 32 hlasů,
2. Ano 2011 – 28 hlasů,
3. až 5. ODS, ČSSD, KDU ČSL - po 17 hlasech
6. až 8. KSČM, Úsvit, Strana zelených – po 5 hlasech. Ostatní strany nezískaly více
než 5 hlasů.

Červen 2014
Počasí: Počátek června polojasný, denní teploty pouze kolem 15°C. Koncem prvního
červnového týdne prudké oteplení, jasno, denní teploty nad 30°C. Po několika tropických
dnech opět poměrně rychlý pokles teplot, které se ustálily pod hranicí dvaceti stupňů. Až do
konce měsíce proměnlivé počasí, kdy ani při sluníčku teploty nepřekročily dvacítku.
V průběhu června: - zemřela Růžena Divišová (1930), Nízká Srbská 96
.
– zemřel Aleš Hájek (1946), Machov 118
.
– zemřela Věra Vítová (1942), Bělý 46
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červnu 2014 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.073 obyvatel.

7. 6. V sobotu 6. června uspořádal SDH Nízká Srbská na hřišti vedle požární zbrojnice
taneční zábavu se skupinou Nanovor. V krásném letním počasí si přišlo zatančit a poslechnout
rockovou muziku 218 platících.
14. 6. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se dne 14. června dožila občanka
Nízké Srbské paní Emma Ševců (čp. 64). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta ing. Jiří
Krtička a místostarosta Ivo Šulc.

14. 6. Požární soutěž a taneční zábava v Bělém
V sobotu 14. června se v Bělém u rybníka uskutečnila tradiční soutěž požárních družstev
„O Bělský džbánek“. Letošního ročníku se zúčastnilo 12 družstev Dobrovolných hasičů.
Počasí přálo, bylo polojasno a přijatelná teplota. Vítězem požární soutěže se stal SDH
Bezděkov, domácí SDH Bělý obsadil 5. místo. V doprovodné soutěži – pivní štafetě –
zvítězili dobrovolní hasiči ze Suchého Dolu. Večer se uskutečnila u rybníka také tradiční
taneční zábava. Kapela BTK tentokrát přilákala 170 platících.

24. 6. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se dne 23. června dožila občanka
Nízké Srbské paní Zdeňka Martincová (čp. 61). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta
ing. Jiří Krtička a místostarosta Ivo Šulc.

28. 6. V sobotu 28. června uspořádal spolek Nízkosrbských baronů tradiční cyklistickou
recesistickou akci „Tour de Torpédo“ – tentokrát již 18. ročník. Akce se konala tradičně
v areálu hospody U Božky v Nízké Srbské. V letošním roce opět padl rekord v počtu
účastníků – přihlásilo se 198 závodníků, většinou v dobovém oblečení. Závodilo se na trase
dlouhé 5600 metrů s různými typy povrchu – od asfaltu přes panely, polní cestu i kořeny na
lesních cestách. Na trase byla opět zřízena občerstvovací stanice s různými nápoji. Startovalo
se opět ve třech kategoriích – ženy (80 účastnic), muži do 50 let (90) a muži nad 50 let (28).
Podmínkou účasti bylo jako obvykle kolo s „torpédem“ – bez přehazovačky a s nášlapnou
brzdou dozadu. Spousta diváků přišla povzbudit závodníky na trase a následně se pobavit při
muzice v podání kapely Ledvin Stones. Počasí jako obvykle přálo a bouřka s deštěm se
dostavily až před půlnocí. Letošním absolutním vítězem a zároveň vítězem kategorie do 50
let se stal Lukáš Doležal z Machova. Kategorii žen ovládla Jitka Pejskarová z Machova
a závod mužů nad 50 let Jiří Krejsar z Hronova. Tradičně se vyhlašovaly i kategorie
o nejtěžšího a nejlehčího závodníka (váha včetně kola), o nejstaršího účastníka a také
o nejoriginálnější oblečení.

Červen: Světový rekord z Machova!
Dne 18.6.2014 se v prostorách ředitelství Vojenských lesů a statků divize Mimoň sešla
mezinárodní hodnotitelská komise, která hodnotila význačné trofeje ulovené na území České
republiky za poslední rok. Reprezentativní akci zahájili trubači a ředitel divize VLS ing. Jiří
Janota za přítomnosti náměstka ministra zemědělství ing. Martina Žižky Ph.D..
Hodnoceno bylo celkem cca 30 trofejí různých druhů zvěře. V centru zájmu byla trofej
mufloního berana uloveného dne 27.10.2013 v Machově předsedou MS Bor panem Petrem
Zimou. Mezinárodní hodnotitelská komise ve složení: prof. R. Dziedzic (PL), doc. J.
Feuereisel (ČR), ing. D. Krajniak (SK), pod dohledem zástupce světové organizace CIC pana
H. Inhaizera (HU), dospěla ke konečnému verdiktu, který činí 250,30 bodů CIC. Tato
naměřená bodová hodnota způsobila mezi přítomnými značný rozruch. Trofej mufloního
berana uloveného u nás v Machově, se tím stala nejen národním rekordem, ale i rekordem
světovým. Jedná se tak o nejsilnější trofej muflona ulovenou ve volné přírodě na světě.
Členové spolku v rámci péče o muflony každoročně odpracují nespočet brigádnických hodin.
Díky této práci dosahují trofeje od nás z Machova takto vysokých hodnocení.

Světová trofej mufloního berana

Mezinárodní hodnotitelská komise

Červen: V měsíci červnu skončila historicky první sezona oddílu kopané TJ Jiskra Machov
s účastí družstva mužů v krajské soutěži Královéhradeckého kraje(1. B třída). Přes slibný
začátek soutěže a několik překvapivých vítězství mužům těsně unikl po polovině soutěže
postup do skupiny lepších mužstev a boj o udržení nakonec skončil sestupem do okresního
přeboru. Pozitivem bylo určitě nasbírání spousty zkušeností ve vyšší soutěži a zejména
propagace Machova nejen na Náchodsku, ale i na Rychnovsku. Pozitivně je možno hodnotit
i práci s mládeží – dvě družstva přípravek žáků si poměrně dobře vedla v okresních soutěžích.

