Leden 2020

Počasí: Nový rok 2020 začal počasím s ranními teplotami pod -5°C, denní teploty se
pohybovaly kolem bodu mrazu či těsně nad ním, většinou bylo jasno či polojasno. Od 9. 1. se
přechodně oteplilo na 7°C, ranní teploty také stouply nad bod mrazu, po třech dnech ale návrat
k teplotám do 3°C ve dne a těsně pod bodem mrazu v noci, jednodenní sněžení. Po 20. lednu
mírné ochlazení, denní teploty max. 0°C, noční do -5°C, stále beze větších srážek. Koncem
měsíce inverzní počasí – mlhy, mrznoucí mrholení, noční teploty pod bodem mrazu, denní do
5°C, minimální sněhová pokrývka. Poslední lednový den oteplení až na 10°C, déšť.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. lednu 2020 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.081 obyvatel.
V průběhu ledna: - zemřela Marie Lidmanová (1946), Machov 145

2. 1. Změna provozovatele obchodu potravin v NS Machov
Po 36 letech ukončil 31. 12. 2019 svoji činnost v prodejně potravin v nákupním středisku
v Machově nájemce pan Petr Rýgl. Druhého ledna proběhla v prodejně předávací inventura
na nového nájemce – pana Tučka, který dosud provozoval druhou část nákupního střediska –
prodejnu průmyslového zboží. Nyní má tedy nákupní středisko jediného nájemce.

8. 1. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 8. ledna občan Machovské
Lhoty pan Jiří Podroužek (čp. 74). Za městys byli oslavenci popřát starosta Ing. Jiří Krtička
a členka zastupitelstva městyse paní Mgr. Dagmar Šolínová.

11. 1. 12. Machovský ples

Plesovou sezonu 2020 odstartoval již tradičně „Machovský obecní ples“. Konal se
podvanácté v řadě v sobotu 11. ledna. Tentokrát se těšil ještě většímu zájmu než v minulých
letech a zúčastnilo se ho 149 příznivců tance a dobré muziky. O hudební produkci se postarala
skupina Reflex z Hronova pod vedením kapelníka pana Lokvence a chvála se nesla zejména na
výkon obou zpěvaček. Velice hezké ukázky předtančení připravili pro účastníky plesu členové
Tanečního klubu Akcent z Dobrušky, kteří zde vystupovali již potřetí. Tentokrát zvolili v první
ukázce směs standartních tanců a druhá ukázka ve stylu české polky byla nacvičena k výročí
100 let české státnosti. V tombole se letos sešlo 236 většinou hodnotných cen, o které se podělili
ti, kteří si zakoupili losy v hodnotě 5,- Kč. Losů bylo prodáno 2.550 ks. Obecní restauraci
(momentálně uzavřenou pro běžný provoz) obsluhovali provozovatelé restaurace Sokolovna
z Police nad Metují a všichni, kteří si přišli během večera na večeři, byli spokojeni s dobrým
jídlem. Zájemci o večeři si mohli vybrat z nabídky šesti druhů jídel a této možnosti využilo 92
účastníků plesu. Ples se dle hodnocení většiny účastníků mimořádně vydařil a poslední
návštěvníci se rozcházeli domů kolem půl třetí ráno.

12. 1. Tříkrálová sbírka

V letošním roce začaly skupinky tříkrálové sbírky chodit v pátek 3. 1. 2020 a pokračovaly
v sobotu a neděli 4. – 5. ledna.
Ve Lhotě procházela skupinka ve složení Vít Rücker, Hedvika Straubeová a František
Straube. Doprovod zajišťovala paní Kujínková.
V sobotu byla vidět na Kopci a přilehlých ulicích skupinka tří králů ve složení Petra
Thérová, Diana Mikešová a Pavlína Peková. Doprovázel Tomáš Kujínek.
Od náměstí až k Mazurkovým chodila skupinka tří králů ve složení Anna Foglarová,
Alžběta Petrovová a Jan Petrov. Doprovázel pan Jaromír Skála.
Celou Nízkou Srbskou až k hasičské zbrojnici měl na starosti pan Vladimír Scholz.
Chodil po 2 dny. V pátek doprovázel skupinku tří králů ve složení Lucie Kubečková, Barbora
Kubečková a Kateřina Kubečková. V sobotu to byla skupinka tří králů ve složení Anežka
Bolková, Andrea Obršálová a Barbora Scholzová.
V Bělém chodila skupinka ve složení Tadeáš Macháň, Markéta Scholzová, Jaroslav
Trojtl a Hana Trojtlová. Doprovod zajistila paní Jana Jirmanová.
Výtěžek letošní sbírky za městys Machov činil 33 757,-Kč.
Prostředky ze sbírky využívá Charita Náchod pro charitní pečovatelskou službu na
zlepšení dostupnosti v terénu, pořízení, údržbu a opravy zařízení a vybavení. Dále pro domácí
hospicovou péči, na pořízení, údržbu a opravy zařízení „Dům na půli cesty“ a „sv. Anna
Domov pro matky s dětmi“ na obnovu vybavení pokojů klientů

28. 1. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 28. ledna občanka Nízké
Srbské paní Marie Bittnerová (čp. 124). Za městys byli oslavenkyni popřát místostarosta pan
Ivo Šulc a člen zastupitelstva městyse pan Rastislav Komár.

31. 1. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 9. února dožívá občanka
Machova paní Irena Crháková (čp. 43). Za městys byli oslavenkyni s předstihem popřát
členky výboru zastupitelstva pro občanské záležitosti paní Mgr. Dagmar Šolínová a paní
Renata Thérová.

Únor 2020

Počasí: Únor začal ve znamení vysokých teplot (rekordní tabulky se přepisovaly na celém
území republiky) – denní teplota v Machově se pohybovala kolem 12°C (na Moravě až 17°C),
noční pak kolem 7°C, zataženo s deštěm. Tento charakter počasí vydržel s mírným poklesem
teplot až do 4. února. Poté dorazilo opět chladnější počasí, napadlo 10 cm mokrého sněhu, jenž
při poklesu teplot (denních i nočních) k bodu mrazu zmrzl. Na konci první dekády nejprve
slunečné a teplé počasí s teplotami kolem 10°C, následně přechod fronty s vydatným deštěm,
kroupami, bouřkou a velice silnými nárazy větru. Následovalo opět krátké ochlazení na teploty
okolo nuly, nasněžilo cca 5 cm sněhu. V polovině měsíce došlo k rekordnímu oteplení, denní
teploty typické spíše pro květen se pohybovaly mezi 12 – 15°C. V období okolo 20. února se
znovu mírně ochlazovalo, přesto se průměrné teploty pohybovaly nad dlouhodobým normálem.
Po dalším přechodu studené fronty a noční vichřici z 23. na 24. 2. se opět postupně ochlazovalo
na teploty kolem nuly, drobné sněžení.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. únoru 2020 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.082 obyvatel.

8. 2. Ples sportovců

V sobotu 8. února pořádal Fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov na sále Obecního domu
svůj tradiční Sportovní ples – již poněkolikáté s kapelou Ledvin Stones z Broumova. Letos byl
tento ples méně navštívený - pobavit se přišlo 119 platících návštěvníků. Provoz kuchyně
pořadatelům obstaral pan Balcar z restaurace ve Vysoké Srbské, výčep byl v režii pořadatelů.
Tombola tentokrát čítala 230 cen, hlavní cenou byla sedací souprava.

10. 2. Vichřice v Machově
V pondělí 10. února se celou Evropou prohnala vichřice nazvaná Sabine. Po celé
republice kácela stromy, brala střechy domů, zastavila provoz vlaků či letadel. Na Sněžce
poryvy větru dosáhly rychlosti orkánu, tj. přes 180 km/hod. Vichřice se nevyhnula ani
Machovu. Vítr doprovázený nejprve deštěm, bouřkou a následně i kroupami, způsobil menší
škody na veřejném osvětlení a pokácel několik stromů, například lípu u historického křížku
v Bělém „Nad Horou“ na výjezdu k Polici n. M.

15. 2. Hasičský bál v Machovské Lhotě

V sobotu dne 15. února uspořádal Sbor dobrovolných hasičů z Machovské Lhoty na sále
restaurace „U Lidmanů“ ve Lhotě „Hasičský bál“. K tanci zahrála skupina EMMA pana Emila
Maryšky z Machova. Bál se po všech stránkách vydařil - zúčastnilo se ho 86 platících včetně
početné skupiny návštěvníků z Polska.

22. 2. Jaro se letos v Machově ohlásilo s velikým předstihem – rozkvetly sněženky a další jarní
květiny a také špačci přiletěli do obce nezvykle brzo.

22. 2. Dětský karneval v Machově
V sobotu 22. února 2020 proběhl v Obecním domě v Machově již tradičně dětský karneval.
Chřipková epidemie bohužel poznamenala účast masek (kolem 35 masek) a jejich doprovodu,
přesto byl opět velice vydařený. Děti se skvěle bavily soutěžemi, které organizovala jako vždy
výborná Radka Kubečková. O hudební doprovod a dobrou náladu se postarala skupina EMMA.

24. 2. Další vichřice v Machově
Již poněkolikáté potrápil naši obec silný vítr – v noci z neděle 23. na pondělí 24. 2. se
celou severní částí republiky prohnala vichřice s názvem Julia, která na Sněžce dosáhla
rekordních hodnot – nejsilnější náraz byl zaznamenán o síle 223 km/hod. V Machově vítr
pokácel stromy na cestu z Machova do Bělého a o půl druhé v noci tak siréna svolávala místní
zásahovou jednotku hasičů k odstranění problému. V Královéhradeckém kraji zůstalo bez
dodávky elektřiny kolem 4 tisíc domácností.

25. 2 Vostatkovej maškarní průvod po Lhotě

V letošním roce nepřálo masopustu počasí – silný liják poznamenal účast i rozsah akce.
Masopustní průvod tentokrát došel pouze k restauraci „U Lidmanů“, pořadatelům liják
působil problémy i při prodeji koblih a jitrnic v papírových sáčcích, které se v dešti trhaly. Na
sále restaurace pak proběhla zábava s hudební produkcí pana Maryšky.

29. 2. „Hasičský ples“ SDH Nízká Srbská

Posledním plesem letošní plesové sezony v Machově byl ples pořádaný Sborem
dobrovolných hasičů Nízká Srbská. Po dlouhé době tento tradiční ples nebyl nejvíce
navštíveným machovským plesem – tentokrát se ho zúčastnilo 134 platících. K tanci i poslechu
hrála již tradičně hudba P+P z Broumova. Kuchyni obsluhovali provozovatelé restaurace
Sokolovna z Police nad Metují a všichni, kteří si přišli během večera na večeři, byli spokojeni
s dobrým jídlem - této možnosti využilo 72 účastníků plesu. Výčep byl v režii SDH Nízká
Srbská. V soutěži o ceny (tombole) bylo tentokrát 300 cen.

Březen 2020
Počasí: Začátkem března se mírně oteplilo – denní teploty se pohybovaly těsně pod hranicí
10°C, noční nad bodem mrazu, většinou zataženo s občasným deštěm. Od 4. 3. přechodné
ochlazování, sněhové přeháňky. 12. března šplhaly denní teploty až k 16°C, většinou polojasno
či oblačno s občasnými dešťovými přeháňkami. Hned od následujícího dne se opět ochladilo,
sněhové přeháňky, ranní teploty klesaly pod bod mrazu. Ve třetím březnovém týdnu se vrátily
denní teploty k 10 - 15°C, bylo jasno až polojasno. Po 21. březnu se do Machova vrátila zima
včetně sněžení a mrazů – denní teploty se pohybovaly okolo bodu mrazu, noční klesaly až
k – 6°C. Od 27. 3. krátké dvoudenní oteplení s denními teplotami k 15°C, poté až do konce
měsíce návrat k zimnímu počasí – sněhové či smíšené přeháňky, denní teploty těsně nad bodem
mrazu, noční mezi -3 až -6°C. Poslední březnový den napadlo cca 3 cm sněhu.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. březnu 2020 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.079 obyvatel.
V průběhu března: - zemřela Lucie Hubková (1928), Machovská Lhota 44
- zemřel Jiří Obršál (1941), Machov 146
- zemřel Jiří Hanuš (1950), Machovská Lhota 65
- zemřela Danuše Purtigová (1937), Machov 2
- narodil se Marian Čečo, Nízká Srbská 72
- narodil se Šimon Krtička, Machov 118.
3. 3. Ekologická havárie se udála v Machově, konkrétně na silnici pod Hubkovým kravínem
v Nízké Srbské. Řidič kamionu zde při otáčení přehlédl pískovcovou skalku v parčíku a
prorazil olejovou vanu automobilu. Na silnici vyteklo přibližně 20 litrů motorového oleje.
Protože v době této události hustě pršelo, doslal se olej splaškovou kanalizací až na čistírnu
odpadních vod a dále částečně i do potoka. Projíždějící automobily pak olej rozjezdily po celé
Nízké Srbské. Na místě havárie zasahovali profesionální hasiči se speciálním automobilem a
také místní dobrovolní hasiči. Nátok splašků na čistírnu odpadních vod byl odkloněn do
potoka a na dvou místech byly v potoce a ve splaškové kanalizaci instalovány záchytné sítě
pro zachycení oleje. Na silnici zašpiněné olejem aplikovali hasiči speciální prostředek
k neutralizaci oleje.

10. 3. Nárůst epidemie způsobené novým druhem koronaviru z Číny
Vláda České republiky na doporučení Bezpečnostní rady státu postupně přijímala
v uplynulých dnech opatření proti šíření koronaviru. Nejnovějším opatřením vyhlášeným
v úterý 10. 3. bylo dočasné zrušení výuky ve všech základních, středních i vysokých školách
a zákaz pořádání veškerých kulturních či sportovních akcích s předpokládanou účastí více než
100 osob.
Uvedená opatření se dotkla samozřejmě i života v Machově – ve zdejší základní škole
sice zrovna v tomto termínu probíhaly týdenní jarní prázdniny, ale ani po jejich skončení se
výuka ve škole od 16. března nerozběhla. V provozu zatím zůstala mateřská školka a
samozřejmě i školní jídelna. Z kulturních akcí se nařízení o zákazu pořádání jako první
dotklo tradičních Šibřinek pořádaných každoročně Spolkem Nízkosrbských Baronů.

16. 3. – 31. 3. Celosvětová pandemie koronaviru poznamenala také další oblasti života
v Machově. Stejně jako v celé ČR, tak i v Machově byl zaveden přísný režim omezení
volného pohybu osob. Od 17. 3. došlo k uzavření provozu mateřské školy. Od 16. 3. byly
zcela uzavřeny státní hranice – i v Machovské Lhotě byl zablokován turistický hraniční
přechod, když polská strana umístila doprostřed silnice za hraničním přechodem fůru štěrku.
V Machově bylo několik občanů ve čtrnáctidenní karanténě po návratu z rizikových zemí.
První osoby nakažené koronavirem se objevily v sousedním Bezděkově. V rámci ČR bylo 16.
3. evidováno 298 nemocných koronavirem, zatím nikdo nákaze nepodlehl. K 26. 3. je již
evidováno 1.775 nemocných, 6 zemřelých a 10 vyléčených občanů ČR.

27. 3. Významné životní jubileum – 90. narozeniny – oslavil dne 26. března občan Nízké
Srbské pan Břetislav Ševců (čp. 121). Tradiční gratulace zástupců městyse se z důvodu
opatření proti šíření koronaviru v ČR uskutečnila až v květnu, dárkový balíček a květiny mu
byli předat starosta Ing. Jiří Krtička a místostarosta Ivo Šulc.

27. 3. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 27. března občanka
Machova paní Věra Krtičková (čp. 111). Tradiční gratulace zástupců městyse se z důvodu
opatření proti šíření koronaviru v ČR nemohla uskutečnit, oslavenkyni byl starostou městyse
doručen dárkový balíček a květiny.

Duben 2020
Počasí: Duben začal chladným a slunečným počasím - ranní mráz dosáhl 1. dubna - 8°C,
v dalších dnech se ranní mrazíky postupně přibližovaly bodu mrazu. Denní teploty dosahovaly
maximálně 5°C. Od 5. 4. postupný nárůst denních teplot nad 10°C a nočních nad 2°C, stále
polojasno či jasno, beze srážek. Po 7. dubnu další prudké oteplení – denní teploty stoupaly až
ke 20°C, ranní mezi 2°C až 9°C, slunečné období beze srážek způsobovalo (stejně jako minulý
rok) extrémní sucho – místní jednotka SDH vyjížděla k několika lesním požárům.
Na velikonoční pondělí 13. 4. přešla přes celou republiku studená fronta doprovázená bouřkami
a dešťovými přeháňkami, po níž následovalo citelné ochlazení. Ranní teploty se opět dostaly
pod bod mrazu a denní nepřesáhly 10°C, občasné sněhové přeháňky. Následující víkend 18. –
19. 4. přišel další teplotní skok na denní hodnoty kolem 20°C, stále jasno. Od 20. 4. nadále
jasno či polojasno, denní teploty se však pohybovaly v rozmezí 10 - 14°C, noční mezi -1 až
6°C, studený nárazový vítr. Teplotní výkyvy pokračovaly i nadále – v průběhu týdne se denní
teploty dostaly až k 20°C, o víkendu pak spadly opět pouze k 10°C. V posledním dubnovém
týdnu se mírně oteplilo (kolem 15°C) a po velice dlouhé době přišel i déšť.

Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. dubnu 2020 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.079 obyvatel.
V průběhu dubna: - narodil se Mikuláš Chvojka, Bělý 34

9. 4. Lesní požáry – výjezdy JSDH Machov
Veliké jarní sucho a neopatrnost při pálení klestu způsobily několik lesních požárů
v okolí Machova – ve Vysoké Srbské a v Bezděkově. Dvakrát musela zasahovat i výjezdová
jednotka SDH Machov.

9. 4. Provizorní otevření restaurace Kukulda

Nájemce restaurace Kukulda se rozhodl využít možnosti provozovat omezeně prodej
vybraného zboží formou prodeje z okénka, což vládní nařízení k zamezení šíření koronaviru
nezakázalo. Od 9. dubna byl tedy zahájen prodej nápojů a občerstvení z prodejního okénka
a hned první den se před Kukuldou sešlo více než 30 lidí, kteří nedodržovali vládní
mimořádná opatření proti šíření koronaviru (ochranné roušky, odstupy min. 2 metry ….)
a situaci přijela řešit hlídka Policie ČR.

14. 4. Asfaltování místní komunikace v Bělém
V rámci rekonstrukce části místní komunikace 59c v Bělém proběhla dne 14. 4. pokládka
dvou asfaltových vrstev vozovky. Asfaltérské práce prováděla firma REPARE z Trutnova,
přípravné a poté i dokončovací práce pak firma Rostislava Dudka z Přibyslavi u N. Města nad
Metují. Při této stavební akci v hodnotě 1,1 mil. Kč byl rekonstruován úsek cesty směrem
k rybníku v Bělém od čp. 42 okolo penzionu čp. 10 až po čp. 78 (poslední stavení v obci).

14. 4. Epidemie koronaviru – situace v Královéhradeckém kraji

V Machově se zatím koronavirem nikdo nenakazil, pouze několik občanů muselo absolvovat
povinnou čtrnáctidenní karanténu po návratu ze zahraničí.
15. 4. Opravy místních komunikací – asfalty a odvodnění
Ve třetím dubnovém týdnu byly dokončeny opravy některých místních komunikací
v Machově a Nízké Srbské. Přípravné a dokončovací zemní práce prováděla firma pana
Dudka z Přibyslavi, pokládku asfaltových povrchů pak firma REPARE z Trutnova. Jednalo se
o následující akce:
- asfaltový povrch části místní komunikace u Sauerova mlýna v Machově v úseku od vjezdu
do dvora mlýna přes mostek přes potok až po napojení na místní komunikace k Bělému;

- vybudování dešťové kanalizační stoky se čtyřmi dešťovými vpustěmi k odvodnění prostoru
pod Hubkovým kravínem v Nízké Srbské a zaasfaltování trasy výkopu od čp. 52 (Matyskovi)
směrem k potoku;
- oprava a asfaltový povrch příjezdových komunikací k čp. 6, čp. 7 a čp. 102 v Nízké Srbské;

- vybudování odtokového žlabu na tzv. Maroulově cestě k eliminaci nátoku dešťové vody
z polí na krajskou komunikaci v Nízké Srbské a asfaltový kryt prostoru mezi odtokovým
žlabem a krajskou komunikací;

- zhotovení asfaltového krytu na připojení místní komunikace pod hospodou v Nízké Srbské
na krajskou komunikaci od Vysoké Srbské;
- zaasfaltování překopu kanalizační přípojky k hasičské zbrojnici v Nízké Srbské.
15. 4. Postupné uvolňování krizových opatření proti koronaviru

16. 4. Vývoj epidemie koronaviru v ČR k 15. 4.

20. 4. Sezona 2019/2020 Borského klubu lyžařů Machov
Nejprve trochu statistiky, abyste měli o nás více informací:
- BKL Machov má k 31.12.2019 – 167 členů. Z toho je 96 dětí a 71 jich pravidelně trénuje.
pro svoji činnost jsme si průběžně pořídili čtyřkolku Polaris, sněžný skůtr SKIDOO a jednu novější rolbu Prinoth
a starou rolbu Lavina 1000 a dále jedno sněhové dělo.
- v říjnu 2019 jsme podali 7 grantů, které byly úspěšné. Z jednoho z nich, který byl společný - BKL s naším
členem a mistrem Evropy v golfu hendikepovaných - jsme získali peníze na zakoupení dodávky FORD Transit.
Konečně můžeme naložit osm dětí a vyjíždět na tréninky a závody včetně celého potřebného vybavení.
Zpráva běžeckého úseku
Letní část přípravy jsme společně odstartovali na tradičním týdenním soustředění na Stříbrném rybníku
v Hradci Králové na počátku srpna. Tentokrát už jsme museli zabrat tři dvanáctilůžkové chatky a celé soustředění
se parádně vyvedlo. Po návratu domů jsme začali pravidelně trénovat a účastnit se závodů. Vyzdvihnout je třeba
povedený domácí Borský kros, na kterém startovalo rekordních 308 závodníků, z nichž více než 50 jich startovalo
za BKL Machov nebo bylo z Machova. Na podzimní soustředění na konci října jsme nemohli vyrazit opět na
Bedřichovku, kterou si více než rok dopředu zamluvili skauti. Jelikož jsme nechtěli opustit vynikající terény
v údolí Divoké Orlice, tak jsme sháněli v okolí, leč sehnat ubytování pro více než 30 lidí na jednom místě nebylo
jednoduché. Naštěstí nám vyšla snad poslední varianta a soustředění se uskutečnilo v Ośrodku wypoczynkowym
Orlica v polské Rudawě, kde nám opět vyšlo vše skvěle od počasí, polohy až po výbornou kuchyni od paní
Agnieszky. Děti odtrénovaly zejména na kolečkových lyžích kvalitní tréninky a některým se splnilo přání
zahraničního soustředění, leč ani ne 100 metrů od hranice - Divoké Orlice.
První lyžování na sněhu jsme tradičně absolvovali na zimním soustředění od 7. do 14. prosince na Černé
hoře v hotelu Černá bouda, kde se o nás noví provozovatelé perfektně starali. A ačkoliv ještě tratě neupravovala
rolba, protože bylo asi 20 cm sněhu, tak nám počasí celý týden přálo a my mohli trénovat jak klasiku, tak i bruslení
a za celý týden někteří zvládli až 13 tréninků na běžkách. Týden po soustředění jsme již vyzkoušeli závodní
atmosféru na prvních závodech sezóny - Velké ceně Jilemnice na Horních Mísečkách.
Závodní vrcholy zimy byly dané - Zimní olympiáda dětí a mládeže (ZODM), MČR, Český a krajský
pohár. Pro starší žactvo ročníků 2006 a 2007 byla prvním vrcholem Zimní olympiáda dětí a mládeže, na kterou se
z každého kraje mohli nominovat dva závodníci a dvě závodnice z ročníku. My máme silný ročník 2006, v kterém
si s nominací bez problémů poradili Ema Ducháčová, Aneta Gultová a Lukáš Doležal. Z osmi reprezentantů
Královéhradeckého kraje byl BKL Machov po dvou letech opět zastoupen největším počtem reprezentantů ze
všech krajských klubů. ZODM se konala od 19. do 24. ledna v Karlovarském kraji. Po slavnostním zahájení
v Karlovarské hokejové aréně se běžecká výprava ubytovala na Božím Daru. Bohužel v Krušných horách panovaly
špatné sněhové podmínky a tak byly první závody klasickou technikou přeloženy na tratě v německém
Fichtelbergu, na který to ale nebylo daleko, asi jako z Machova do Nouzína. V pondělí si závodníci prohlédli areál
na Fichtelbergu, který se připravoval zejména na únorové mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let a v úterý

se šlo na první závody. V přímém přenosu České televize v běhu klasickou technikou na 3 km se nejvíce dařilo
Lukášovi, který obsadil neoblíbené čtvrté místo o šest desetin za bronzem. Ema doběhla 6. a Aneta 10. Vzhledem
k tomu, že se na pódiu vyhlašovalo a oceňovalo prvních šest závodníků, tak si plyšovou veverku a další ceny
odnesli Lukáš a Ema. Hned druhý den se jel závod volnou technikou, tentokrát na provizorní trati na louce podél
lesa u Božího Daru, kde zbyl sníh. Nám to velmi připomínalo naše tréninkové tratě na louce podél lesa z Vostré
hory ke Karlovu. Holky jely jako v klasice dva okruhy 1,5 km dlouhé, Lukáš si dal okruh třikrát. Životní závod
zajela Aneta, která byla dokonce na mezičase po prvním kole na druhém místě, leč ve druhém jí trochu došlo, ale
i tak z toho bylo parádní šesté místo, sedm vteřin od medaile. I ona se tak dočkala pódiového umístění. Dvě vteřiny
za Anet dojela Ema na osmém místě. Po bramborách z klasiky si spravil chuť Lukáš a ve své silnější disciplíně
vybojoval parádní stříbrnou medaili a my mohli slavit i první medaili pro BKL Machov. Ve čtvrtek byl na
programu třetí závod ve třech dnech a to smíšená štafeta volnou technikou. Závod se konal na stejné trati na Božím
Daru u Jahodové louky, jako středeční závod. Do šestičlenné reprezentace Královéhradeckého kraje se podle
předchozích výsledků na ZODM nominovali všichni machovští závodníci. Štafeta na 6 x 1,5 km ve složení
Polonská Eliška, Ducháčová Ema, Gultová Aneta, Síč Alexandr, Kudlej Štěpán a Doležal Lukáš bojovala
parádně a zle zatápěla i favorizované štafetě Libereckého kraje. Leč týmu chyběl ještě jeden silnější kluk a tak
Lukáš, jako finišman sice stahoval, ale nakonec dojel do cíle pro vynikající stříbrnou medaili se ztrátou 14 sekund
na zlato a s náskokem půl minuty na bronz. Jelikož polovina závodníků ve štafetě byla z Machova, tak si nakonec
svého vystoupení dojeli všichni naši závodníci do Karlovarské arény pro medaili, kterou obdrželi v rámci
slavnostního zakončení ZODM. Osobně pak předsedovi klubu gratulovali hejtman a dva radní
Královéhradeckého kraje.
První závody Českého poháru (ČP) staršího žactva se konaly 8. a 9. února ve Vimperku. V sobotu byl na
programu Norský sprint klasicky. V kvalifikaci dojela v kategorii U14 Ema Ducháčová 6., Aneta Gultová 11. a v
kategorii U15 Veronika Nyklíčková 24. V rozjížďkách se startovalo po šesticích, podle kvalifikace. V první
rozjížďce se holkám nedařilo a všechny sestoupily do horší rozjížďky. Poslední druhá rozjížďka nám však přinesla
plno radosti a všem holkám se naopak moc vydařila. Ve finále tak Ema skončila na 7. místě, Aneta na 14. místě a
svůj životní závod si odjela Veronika Nyklíčková, která po pouhých dvou letech, co začala trénovat na běžkách
v našem klubu, si dojela pro první bod v ČP za 25. místo. Bodovat v ČP není žádná sranda, je na to zpravidla
potřeba umístit se v první třetině výsledkové listiny. Na nedělní individuální závod volnou technikou tým doplnil
Lukáš Doležal a vedlo se mu znamenitě, když si dojel pro třetí místo. Holky unavené po sobotních sprintech v
teplých podmínkách skončily na: Ema 18., Aneta 20., a Veronika 36. místě.
Druhý ČP a zároveň MČR se mělo konat od 28. února do 1. března ve Vysokém nad Jizerou. Kvůli
nedostatku sněhu bylo přeloženo na Horní Mísečky, kde panovaly pravé zimní podmínky. V pátečním Norském
sprintu volnou technikou v kvalifikaci byli: 52. Šrůtková Barbora v U13, 12. Ema Ducháčová, 18. Aneta Gultová
a 4. Lukáš Doležal v U14, 49. Veronika Nyklíčková v U15. Ve finálových rozjížďkách dojeli: Barbora 48. v U13,
Aneta 11. a Ema 14. v U14, Veronika 52. v U15. Lukáš byl po souboji na trati a dojetí první rozjížďky v restauraci
Stopa zákeřně a bez varování zezadu napaden a inzultován závodníkem Smejkalem z Jablonce. Po otřesu již Lukáš
do finálové rozjížďky nenastoupil a odpočíval před sobotním MČR ve skoku a Severské kombinaci v Harrachově,
závodník Smejkal byl Jury diskvalifikován. V sobotu byl na programu mistrovský závod klasickou technikou
startovaný intervalově. V kategorii U 13 dojela Barbora 48., v U14 Ema 13. a Aneta 14., v kategorii U15 Veronika
42. V neděli byly na programu štafety pro sloučené kategorie U13 a U14 (2007 a 2006) a stíhací závod klasickou
technikou pro kategorii U15. V neděli se nám bohužel nepodařilo v těžkých podmínkách úplně trefit mázu a naše
štafeta ve složení Ema, Aneta, Barbora dojela na 23. místě z 38 štafet. Veronika ve stíhačce dojela 43.
Třetí ČP staršího žactva a závody Hledáme nové talenty mladšího žactva, se měly konat 21. a 22. března
v Novém Městě na Moravě a BKL Machov mělo reprezentovat 13 závodníků. Na začátku března stihli ve
Vysočina aréně odzávodit bez diváků biatlonisté při světovém poháru v biatlonu, bohužel na naše závody již kvůli
Korona viru nedošlo a byly kompletně zrušeny, stejně jako ostatní závody do konce března. V celkovém hodnocení
ČP staršího žactva se počítaly tři nejlepší výsledky ze čtyř konaných závodů. Na 10. místě se umístila Ema
Ducháčová, 13. Aneta Gultová a 19. Lukáš Doležal v kategorii U14 - 2006; Veronika Nyklíčková na 39. místě
v kategorii U15 - 2005. V Mistrovství ČR v běhu na lyžích smíšených družstev staršího žactva se BKL Machov
umístil na 18. místě z 43 klubů, které v sezóně bodovaly. Medaile v družstvech brali 1. Ski klub Jablonec n.N., 2.
Slovan Karlovy Vary, 3. Fenix Jeseník. Nejvíce bodů pro klub přinesli naši závodníci z ročníku 2006, pár bodů
přidaly i Barbora Šrůtková a Veronika Nyklíčková, celkem jsme získali 133 bodů.
V Krajském poháru žactva (KP) ročníků 2011 - 2005 se započítávaly dva nejlepší výsledky z pěti
podzimních krosů a tři nejlepší výsledky ze čtyř závodů na běžkách. Tento ročník KP byl opět pro BKL Machov
úspěšný. Ne jenom, že bodoval rekordní počet 28 našich závodníků, ale získali jsme i osm umístění na stupních
vítězů v celkovém hodnocení. Z vítězství v KP se radovali: Kráčmarová Anna (2009) a Ducháčová Ema (2006);
druhá místa brali: Strnad Václav (2011), Ducháč Patrik (2010), Gultová Aneta (2006), Nyklíčková Veronika
(2005); na třetím místě se umístili: Doležalová Tereza (2008), John Jan (2005).
Počasí nám v zimě moc nepřálo a na lyžích jsme se v Machově téměř nesvezli. Naštěstí jsme se mohli
opět spolehnout alespoň na trochu sněhu na námi upravovaných tratích pod Hejšovinou, kde bylo možné lyžovat

v lednu a únoru. Za dobrými podmínkami a kvalitně upravenými tratěmi někteří naši závodníci dojížděli do
poloviny ledna do Vrchlabí na uměle zasněžované a osvětlené tratě, kde v posledních letech za nemalé podpory
města se stále vylepšuje vyhlášený a hodně navštěvovaný nový sportovní areál Vejsplachy. Od poloviny ledna již
byla zpřístupněna pro nás nedaleká Duszniki arena, kde naštěstí můžeme bez problémů trénovat. Letos se
v Dusznikách odbyl i jeden závod Krajského poháru Královéhradeckého kraje přeložený z Police a také závody
českého Středečního poháru a polské závody pojmenované Turbobiegy, na kterých naši závodnící posbírali cenné
zkušenosti. Na tréninky se každé pondělí od 16:00 hodin pravidelně scházeli i naši nejmladší sportovci neboli
skupina přípravky.
Aktuálně jsme si trochu odpočali po závodní sezóně, a jakmile to situace dovolí, začneme opět společně
trénovat. Také naši olympijští medailisté ze ZODM si ještě chvíli budou muset počkat na slavnostní ocenění od
vedení Královéhradeckého kraje, jelikož se after party pro medailisty z KH kraje zatím odložila na neurčito. Nyní
nám nezbývá, než aby zatím každý sportoval sám a tím přispíval svému tělu k dobrému zdraví.
Zpráva úseku severské kombinace.
Naše tréninky se oproti běžcům musely přenést do vzdálenějších míst, protože pro Lukáše Doležala a Jana
Johna jsou již machovské můstky malé. Ty využíval pouze Vítek Rücker. Oba starší kluci trénovali na můstkách
v Česku – Lomnice, Liberec, Rožnov a Frenštát a v zahraničí – Polsku, Německu, Rakousku a Slovinsku.
Běžeckou část jsme trénovali v Machově a okolí. Výborné tréninky na sílu byly výjezdy po nové silnici z Machova
na Karlow.
Přetrvávající problémy - v Liberci v zimní sezoně můstky neupravené a v Harrachově nevyjasněné
majetkové zaležitosti nás donutili trénovat v prosinci v Planici (SLO), Seefeldu a Ramsau (AUT). Všechny tyto
drahé, ale nutné výjezdy si závodníci platili sami. Situace se změnila před Silvestrem a tak jsme mohli od ledna
začít jezdit na skokanské tréninky do Harrachova na K 70 metrů.
První republikové klasifikační závody (RKZ) v severské kombinaci se uskutečnily až 25. 1. 2020
v Lomnici nad Popelkou jen pro žactvo. Zde si Vítek Rücker doběhl pro 5.místo v kategorii žáci 9-10 let.
Dalším závodem byl RKZ 8.2. v Harrachově. Víťovi začala přicházet forma a tak obsadil 3. místo. Jan
John v kategorii dorostu skončil na stříbrné pozici.
15. 2. zavítali závodníci opět na RKZ do Lomnice nad Popelkou. Za krásného teplého počasí se Víťovi
opět závod vydařil a skončil na 2.místě.
Ve dnech 20.- 23. 2. se Lukáš Doležal, jako člen českého reprezentačního výběru v severské kombinaci,
zúčastnil zimních mezinárodních závodů mládeže ročníků 2005-2006 a 2003-2004 OPA games v rakouském
Villachu. Jako druhý trenér českého teamu se k němu přidal i jeho otec Lukáš Doležal st. V sobotu byl naplánován
individuální závod na můstku HS 98 + běh 4 km, kde Lukáš závodil v kategorii 2005-2006. Jen pro srovnání, v
ČR měla v zimě Lukášova kategorie většinu závodů na můstcích HS 40. Už v tréninku Lukáš předváděl povedené
skoky a to potvrdil i v soutěžním kole, kdy dolétl na značku 86m a vybojoval parádní 7.místo. V běhu na velmi
náročné trati podle očekáváni své postavení ještě vylepšil a 3. nejrychlejším během se posunul těsně za stupně
vítězů na 4. místo. Tím si také vysloužil nominaci do nedělní štafety se staršími kluky roč. 2003 - 2004. Našim
kombiňákům se perfektně povedl skok a k údivu všech se po skokanské části usadili na 1. pozici před
favorizovaným Německem a Rakouskem. Běh byla velká neznámá a hlavně to, jak se Lukáš popere s o 3 roky
staršími a o hlavu většími kluky na předposledním úseku. Lukáš přebíral štafetu na 5. místě v těsném závěsu za
Slovinskem a Francií. V průběhu svého úseku se společně s Francouzem zbavili slovinského závodníka a předávali
na 3. - 4. místě. Na posledním úseku za nás finišoval náš nejúspěšnější závodník z letošního MS juniorů Šimek,
ten si po velkém boji poradil s finišmanem Francie a naši kluci mohli slavit historicky první štafetové podium pro
ČR z takovéto akce!
Posledním závodem sezóny bylo MČR v Harrachově, které se konalo 28.-29.2.2020. Vítek závodil na
můstku K 18m a Lukáš a Jenda na můstku K 70m. Všichni si vedli výborně. Vítek Rücker byl po pátečním skoku
na 8. místě, ale sobotním výborným během vybojoval svoji první mistrovskou medaili za 2. místo. Ještě lépe se
dařilo Lukáši Doležalovi, který vyhrál první část kombinace-skok a i v běžecké části byl nejlepší a získal
v kategorii 13-14 let zlatou medaili! Tolik už se nedařilo Jendovi Johnovi, který prodělal týden před závody silnou
chřipku a tak na můstku postrádal výbušnost. Nakonec v kategorii dorostu obsadil 5. místo. Nanominoval se na
poslední závod OPA cupu do Eizenerzu, ale to už byl na programu koronavirus a závody se neuskutečnily.
To byla závodní činnost klubu a po stránce rozhodcovské Daneš Raich styloval první zimní závod
světového poháru ve skoku v polské Wisle a Standu Jiráska jun. lyžařská federace FIS nominovala na největší
letošní závod mládeže – Olympijské hry – WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES 2020 v Lausanne ve Švýcarsku
jako asistenta technického delegáta. Tyto závody se konají stejně jako „velké“ Olympijské hry jednou za čtyři
roky. Dále ho FIS nominovala na světový pohár mužů v severské kombinaci do estonského Otepaa a na závěr
celého seriálu do německého Schonachu. První závod byl ale zrušen kvůli nedostatku sněhu a druhý kvůli
koronaviru.
Stanislav Jirásek, BKL Machov

21. 4. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 21. dubna občanka Nízké
Srbské paní Jarmila Mazurková (čp. 98). Tradiční gratulace zástupců městyse se z důvodu
opatření proti šíření koronaviru v ČR nemohla uskutečnit, oslavenkyni byl doručen dárkový
balíček a květiny.

22. 4. Jednání zastupitelstva v období nouzového stavu kvůli šíření koronaviru
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse muselo být svoláno i v době vyhlášeného
nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru, a to za dodržení přísných hygienických
opatření – ochrana dýchacích cest, rozestupy osob 2 m, desinfekce apod.

23. 4. Vývoj epidemie koronaviru
Ve světě je momentálně 2 637 727 případů infikování koronavirem Sars-CoV-2. Obětí je
184 226, z nákazy se vyléčilo 717 812 nemocných.
K půlnoci na čtvrtek stoupl počet nových případů nákazy koronavirem v ČR o 99
na celkových 7132. V úterý narostly počty o 133 nových případů a v pondělí o
154. Vyléčilo se 1989 nemocných, zemřelo 208. V současné chvíli je aktuálně nemocných
4935 lidí.
Mezi kraji je nemoc nejvíce rozšířená v Praze. V metropoli se eviduje 1665 nemocných,
což je víc než 122 na 100 tisíc obyvatel. Téměř 105 případů na 100 tisíc obyvatel je v
Olomouckém kraji. V nejméně zasaženém Jihočeském kraji na 100 tisíc obyvatel připadá
necelých 26 případů.
24. 4. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavil dne 24. dubna občan
Machovské Lhoty pan Bohumil Straube (čp. 25). Tradiční gratulace zástupců městyse se
z důvodu opatření proti šíření koronaviru v ČR uskutečnila dodatečně dne 25. 5., pogratulovat
jménem zastupitelstva byli starosta Ing. Jiří Krtička a předsedkyně výboru pro společenské
záležitosti Mgr. Dagmar Šolínová.

25. 4. Postupné uvolňování krizových nařízení vlády v souvislosti s epidemií koronaviru
od pátku 25. dubna

•
•

Skupinky na veřejnosti mají zachovávat od jiných osob odstup nejméně dva metry. Tímto
způsobem mohou trénovat i profesionální sportovci a scházet se spolky.
Svatby a registrovaná partnerství mohou být uzavírána rovněž pouze za přítomnosti 10
osob, mezi něž se vedle snoubenců počítají svědci, oddávající, matrikář a nejvýše čtyři další
osoby. O pořízení případného záznamu ze svátečního dne se tak i nadále musí postarat
některý ze svatebčanů.
Vláda nařídila:
ve veřejném prostoru skupinky nejvýše 10 osob, odstup od jiných nejméně dva metry
konzumace potravin a nápojů na veřejnosti v místě prodeje je možná v případech nutné
potřeby

•
•
•
•

sportování venku a v přírodě se může účastnit nejvýše 10 osob, odstup od jiných nejméně dva
metry
svatby se účastní 10 lidí včetně matrikáře a oddávajícího
bohoslužby se může účastnit až 15 lidí
profesionální sportovci mohou trénovat bez v roušky a maximálně v 10 lidech
Bohoslužeb, které se nemají dle nařízení vlády „zbytečně prodlužovat”, se oproti tomu může
účastnit až 15 osob. Ty mezi sebou mají dodržovat dvoumetrové rozestupy.
Vláda rovněž umožnila konzumaci nápojů a potravin na veřejnosti v místě jejich prodeje
„v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny
určené k bezprostřední konzumaci“. I nadále platí povinnost vzdálit se od výdejního okénka
nejméně 10 metrů.
Na venkovních sportovištích, v parcích a přírodě lidé nemusí mít roušky za předpokladu, že
udržují minimálně dvoumetrový odstup, případně jsou odděleni stěnou či plotem. Stále je
zapovězeno využívat šatny či sprchy. Toalety se dají použít v případě, že je zajištěno, aby se
ve vnitřních prostorech nesetkalo více lidí.

28. 4. Významné životní jubileum – 90. narozeniny – oslavila dne 28. dubna občanka Nízké
Srbské paní Jaroslava Hubková (čp. 110). Tradiční gratulace zástupců městyse se z důvodu
opatření proti šíření koronaviru v ČR nemohla uskutečnit, oslavenkyni byl do domova
důchodců v Polici nad Metují, kde momentálně p. Hubková pobývá, pouze doručen dárkový
balíček a květiny.

30. 4. Tradiční stavění májek
Z důvodu krizových opatření z důvodu zabránění šíření koronaviru byly v letošním roce
zakázány veškeré společenské akce včetně tradičního pálení čarodějnic a stavění májek.
Přesto se v obci i v letošním roce objevily dvě májky- jedna na střeše hasičské zbrojnice
v Nízké Srbské a jedna v Machovské Lhotě.

Květen 2020
Počasí: Celá první květnová dekáda se vyznačovala zataženou oblohou s občasnými
přeháňkami, občas polojasno, denní teploty se pohybovaly v rozmezí 8°C – 12°C. Druhý
květnový víkend se krátkodobě oteplilo – denní teploty dosahovaly letních hodnot kolem 20°C.
Hned od pondělní noci 11. května však do celé republiky dorazila studená fronta doprovázená
smíšenými přeháňkami, ranní teploty padaly pod bod mrazu a denní se nedostaly přes 12°C.
Následovalo velice pomalé oteplování při polojasném počasí postupně na 14°C na konci týdne
a až 20°C o víkendu. V neděli 24. 5. přechod studené fronty s bouřkou a deštěm, v posledním
květnovém týdnu přeháňky či polojasno, pokles teplot na 8 - 15°C.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. květnu 2020 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.079 obyvatel.
V průběhu května: - zemřel Jaromír Šrůtek (1932), Machovská Lhota 10,
- narodil se Antonín Hubka, Nízká Srbská 106.
3. 5. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 3. května občanka
Machovské Lhoty paní Marie Stephanová (čp. 11). Tradiční gratulace zástupců městyse se
z důvodu opatření proti šíření koronaviru v ČR uskutečnila dodatečně 1. června, oslavenkyni
byli popřát zastupitelé Mgr. Dagmar Šolínová a Oldřich Rücker.

4. 5. Nový chodník u autobusové zastávky Machov – Bor
Na přelomu dubna a května zhotovili pracovníci technické čety městyse Machov další
část chodníku od autobusové zastávky Machov – Bor směrem k provozovně Doldy Machov.

6. 5. Firmu na Náchodsku zachvátil mohutný požár, škoda přesáhne 100 milionů
Hasiči už od noci 6. května likvidují velký požár haly v areálu firmy HAUK v Polici nad
Metují v ulici 17. listopadu. K požáru byla povolána i Jednotka SDH městyse Machov.

„Zasažena je plocha asi 500 metrů čtverečních. Škoda přesáhne podle prvních odhadů 100
milionů korun,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová s tím, že požár byl ohlášen kolem půl
třetí v noci na středu a hasební zásah stále probíhá. „Požár stále není ještě pod kontrolou. Na
místě je zatím 12 hasičských jednotek,“ uvedla Götzová a dodala, že na místo vyrazila i
automobilová plošina, které v minulosti zasahovala například při podobně rozsáhlém požáru
továrny Mileta v Hořicích na Jičínsku.

„Povolali jsme také mobilní chemickou laboratoř, aby změřila koncentraci zplodin ovzduší
kvůli ochraně obyvatel. V tuto chvíli nemáme ani informaci, zda se jedná o halu výrobní nebo
uskladňovací. Ani k příčině požáru se dosud nemůžeme vyjádřit, vyšetřovatelé začnou
pracovat zřejmě ve středu odpoledne,“ uvedla mluvčí hasičů. Společnost HAUK se zaměřuje
na výroba dílů pro automobilový průmysl. Konkrétně vyrábí díly pro značky jako Škoda
Auto, Volkswagen, Seat, Audi.

11. 5. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavil dne 11. května občan Bělého
pan Jiří Vít (čp. 46). Tradiční gratulace zástupců městyse se z důvodu opatření proti šíření
koronaviru v ČR nemohla uskutečnit, oslavenci byl zastupitelem Janem Grossem doručen
dárkový balíček a květiny.

22. 5. Vlastivědná stezka řídícího učitele Jaroslava Petra
V průběhu května byla z iniciativy ZŠ a MŠ Machov zrekonstruována vlastivědná stezka
vedoucí okolím Machova. Byly znovu natřeny stojany informačních tabulí a hlavně byla
vyměněna poškozená mapa na zastavení č. 7 na Bukovině. Novou mapu vyrobila a instalovala
paní Dagmar Prokopová z Machova.

25. 5. Otevření obecní restaurace „Machovský hostinec“ na náměstí
Úřadu městyse Machov se podařilo zajistit nového nájemce obecní restaurace v budově
Obecního domu na náměstí. Nájemci pan Jaromír Falt a paní Pavlína Líbalová budou
restauraci provozovat pod hlavičkou firmy Machov s.r.o., kterou si k tomuto účelu založili.
Již 11. května byla v souladu s mimořádnými opatřeními vlády ČR v souvislosti s pandemií
koronaviru zprovozněna předzahrádka restaurace s prodejem nápojů z výdejního okénka. Od
pondělí 25. května pak byl zahájen provoz celé restaurace. Pravidelné vaření hotových jídel
bylo naplánováno na následující týden, tj. od 1. června. V nabídce zatím budou vždy dvě
hotová jídla denně, polévka a bude možnost si objednat i minutková jídla ze stálého
jídelníčku.

Červen 2020
Počasí: Od prvního červnového dne se začalo postupně oteplovat (1. června 20°C), slunečné
počasí bylo občas přerušeno dešťovou přeháňkou. Po 4. 6. postupně nárůst deštivého počasí
s bouřkami, ochlazení na 13°C – 18°C. Extrémní výkyvy počasí pokračovaly i nadále – víkend
uprostřed června zaznamenal první tropický den s teplotami ke 30°C, následoval přechod fronty
a ochlazení opět na teploty kolem 20°C. V dalším období se střídaly dny jasné a polojasné se
dny deštivými, občas se vyskytly bouřky. Záplavy po přívalových deštích se Machovu (na
rozdíl od jiných části republiky) vyhýbaly.
Podle evidence Úřadu městyse Machov bylo k 1. červnu 2020 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.082 obyvatel.
V průběhu června: - se narodila Marie Štěpánská, Machov 198
- se narodil Michal Klouček, Machov 119
- se narodila Anežka Knapíková, Nízká Srbská 59

3. 6. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 2. června občanka Nízké
Srbské paní Milena Kubečková (čp. 44). Za městys byli oslavenkyni popřát místostarosta
Ivo Šulc a členka zastupitelstva městyse Mgr. Dagmar Šolínová.

9. 6. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 9. června občanka Nízké
Srbské paní Amálie Prouzová (čp. 23). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing. Jiří
Krtička a členové zastupitelstva městyse Ing. Eva Skálová a Rastislav Komár.

17. 6. Jabloň „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě navržena na „Strom roku 2020“
Výbornou propagací Machova se letos stala celostátní anketa „Strom roku České
republiky 2020“. Do finálové dvanáctky se z 54 přihlášených stromů dostala 70 let stará
jabloň na zahrádce hospody U Lidmanů v Machovské Lhotě, kterou do soutěže přihlásila
Místní akční skupina Stolové hory s podporou místní školy, městyse Machov, majitele
hospody p. Šturma či zahrádkářů. Stromem roku se stane ten, který získá nejvíce hlasů široké
veřejnosti v hlasování na internetovém serveru www.stromroku.cz. Ve středu 17. 6. se přímo
u jabloně sešel tým hodnotitelů soutěže se zástupci organizací, které strom do soutěže navrhli
a také se zástupci veřejnosti. Pod jabloní postupně zahrála místní kapela „Lhotské zpívánky“,
vystoupily děti z místní školy s živými obrazy, proběhlo focení stromu i účastníků setkání pro
webové stránky ankety. Občerstvení pro účastníky setkání připravil majitel hospody pan
Šturm.

18. 6. Úpravy pomníku padlým ve světových válkách v Machovské Lhotě

V Machovské Lhotě se v uplynulém období podařilo dokončit úpravy okolo pomníku
padlým ve světových válkách. Po odstranění přerostlých tújí a přemístění pískovcových
sloupků pro plot okolo pomníku byla doplněna zemina a vyrovnán terén, byly osazeny

obrubníčky, vnitřní prostor vysypán bílou žulovou drtí a nakonec byl renovován dřevěný plot
okolo pomníku. Na úpravách se podíleli pracovníci úřadu, největší díl práce však odvedl
občan Machovské Lhoty pan Jaromír Urban (čp. 46).
20. 6. Významné životní jubileum – 90. narozeniny – oslavila dne 20. června občanka Nízké
Srbské paní Libuše Bartoňová (čp. 1). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing. Jiří
Krtička a členka zastupitelstva městyse Mgr. Dagmar Šolínová.

21. 6. Krásné životní jubileum – 60 let společného života – diamantovou svatbu - oslavili
dne 18. června manželé Mária a Luboš Šebestovi z Nízké Srbské čp. 116. K tomuto výročí
byli jubilantům jménem městyse popřát místostarosta Ivo Šulc a předsedkyně výboru pro
občanské záležitosti a členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová.

