Leden 2011

Počasí: 7. ledna přišla obleva, přes den bylo + 4⁰C a přes noc -2⁰C. 14. ledna byla naměřena
přes den teplota +10⁰C. Při oblevě a dešti vodní toky v našem kraji v některých místech mírně
stoupaly, ale k záplavám nedošlo, na rozdíl od Západočeského a Severomoravského kraje, kde
ale nedošlo k větším škodám. V polovině měsíce sněhové přeháňky a začalo mrznout, denní
teploty kolem nuly, noční teploty -16⁰C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 31. prosinci hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 110 obyvatel.
Zajímavost měsíce leden 2011 - měsíc měl 5 sobot, 5 nedělí a 5 pondělků. Tato zvláštnost se
stává jednou za stovky let.
Přes zimní období v místní tělocvičně cvičí ženy, které vede paní Radka Kubečková.
Začátkem ledna opět proběhla Tříkrálová sbírka, obcí procházelo 5 skupinek „králů“. Celkem
se vybralo 23 371 Kč, o čtyři tisíce korun více než v roce 2010.
4. ledna 2011 částečné zatmění Slunce, které jsme pro velkou oblačnost nemohli v Machově
pozorovat. Měsíc začal překrývat sluneční kotouč pět minut po osmé. Maximální fáze
zatmění, kdy bylo Slunce nejvíce zakryto měsíčním kotoučem z 80%, byla v 09:25. Slunce se
celé z měsíčního zákrytu vynořilo opět v 10:52. Úplné zatmění Slunce pozorovatelné na
našem území nastane až v roce 2026.
15. ledna 2011 byla zahájena plesová sezona Hasičským plesem, který pořádal SDH Nízká
Srbská v Obecním domě. K tanci a poslechu hrála skupina PP Broumov.

29.ledna.2011 Zastupitelstvo a úřad městyse Machov ve spolupráci s restaurací Obecní dům
pořádalo na sále restaurace 3. Machovský ples. K tanci a poslechu hrála skupina Expedice
Apalucha z Opavy, v tanečním vystoupení zatančila dívčí skupina Star West z Trutnova.
Plesu se zúčastnilo okolo 150 platících návštěvníků.

Únor 2011
Počasí – celý měsíc byl chladný, denní teploty kolem 0oC, někdy celodenní mráz - 8⁰C, noční
teploty až -15⁰C.
V únoru byl zápis žáků do 1. třídy ZŠ Machov. K zápisu se dostavilo 10 prvňáčků a do 1.třídy
se zapsalo 8 žáků.
Za nákupním střediskem byl umístěn velký červený kontejner na upotřebené drobné
elektrospotřebiče. Po e- boxech umístěných v nákupním středisku a na úřadu městyse je
v pořadí již třetí.

***

***************

Plesu se zúčastnilo 125 platících návštěvníků.

18. a 19. února 2011 se konaly v restauraci Obecní dům Vepřové hody. Na jídelním lístku
byla klasická jídla z domácí zabijačky. Velký počet jedlíků byl s pochoutkami, které připravil
řezník Pavel Thér společně s Hubkovými, nadmíru spokojen.

27. února 2011 pořádal BKL Machov v místní tělocvičně trojkový (3 hráči v poli a brankář)
florbalový turnaj v rámci soutěže okresních TJ. Celkem se zúčastnilo 11 družstev. Zvítězilo
družstvo z Machova (doplněné náchodskými hráči), na 2. místě Bezděkov a třetí Zbečník.

Březen 2011

Počasí - do 10. března byly noční mrazy až -10⁰C, přes den kolem nuly bez srážek a postupné
oteplování. Ranní teploty okolo 0⁰C a odpolední až 15⁰C.
4. března 2011 se konala přednáška s názvem „O životě a díle řídícího učitele Jaroslava
Petra“ na sále ZŠ Machov. Řídící učitel Jan Petr působil na škole v Nízké Srbské a
v Machově v letech 1882 až 1922. Jeho osobnost si zvolila přednášející Petra Martincová,
studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jako téma své diplomové práce.
Posluchači se tak mohli dozvědět i méně známé informace o tomto významném učiteli a
spisovateli.
Na 6. března 2011 zajistil úřad městyse Machov divadelní představení - komedii Ptačí klec v podání
divadelního souboru Kolár Police nad Metují, v režii p. Jaroslava Součka. Divadelní představení
vychází z úspěšného amerického filmu Ptačí klec z roku 1996 a z původní divadelní komedie
francouzského dramatika Jeana Poireta, pod názvem Klec bláznů. Herecké obsazení bylo výborné, od
diváků, kterých bylo 157, byli herci často odměňováni potleskem.

8. března 2011 Lhotské zpívánky s hostincem u Lidmanů pořádaly tradiční Vostatkový
maškarní průvod. Na začátek průvodu se sešlo mnoho účastníků v maskách. Říkalo se, že
tolik masek v předešlých masopustech nebylo. Přijelo také mnoho lidí z okolí, hlavně z Police
nad Metují. Průvod, který začínal u mostku na Řeřišný byl zahájen salvou Ostrostřelecké
gardy z Police nad Metují a pokračoval celou Lhotou až do Nouzína. Po cestě vyhrávala
tradičně dechovka Broumovanka. Z povozu pana Josefa Petra se prodávaly jitrnice řezníka
pana Hampla z Trutnova a cukrované koblihy z Kvíčerovské pekárny. Vostatky byly
zakončeny veselicí na sále u Lidmanů, kde hrála hudba pana Emila Maryšky. Na závěr
Vostatků se tradičně pohřbívala basa, za přítomnosti faráře (p.Jarka Kubín), ministranta (p.
Josef Crhák) a doprovodu mušketýrů a kardinála Richelieu-a z Police nad Metují a mnoha
dalších masek. V restauraci u Lidmanů celý den probíhaly Vepřové hody.

**********
11. března 2011 postihlo Japonsko zemětřesení o síle 8,9 stupnů Richterovy škály, které se
řadilo mezi pět největších za 150 let. Ohromné škody napáchaly až 10 metrové vlny tsunami,
které zpustošily severovýchodní část ostrova Honšú. Byla zasažena jaderná elektrárna
Fukušima, které hrozila jaderná katastrofa. Zemětřesení s tsunami si vyžádalo zatím přes
12 000 obětí a ještě se jich několik tisíc pohřešuje.

V zahájení plesu děvčata přinesla na pódium vlajku fotbalového oddílu Jiskra Veba Machov.

Orientální tanec v podání Mirky Weissarové a Aleny Chalupničkové

Machovské mažoretky pod vedením Michaely Řehákové

Tombola - 1 los za 5 Kč
Na plese se sešlo 107 hostů.

-oOo-

21. března 2011 - SDH Machov-Lhota ve spolupráci s městysem Machov, ZŠ Machov a
restaurací Obecní dům pořádal na sále Dětský karneval. K zábavě hrála skupina EMMA pod
vedením Emila Maryšky. Poslankyně Zd. Horníková přivezla mnoho dárků do tomboly.

Nízkosrbský Baroni pořádali

ŠIBŘINKY

aneb maškarní merendu

na sále Obecního domu v Machově
26.3.2011 tradičně od 20 hod.
samozřejmě v maskách
K reji masek hrala skupina ELKA, ved. Leoš Kubeček
Vstupné 50,- Kč, masky 30,- Kč + malé občerstvení zdarma

*************
Z 25. na 26. března 2011 se uskutečnilo sčítání lidí, domů a bytů v České republice. Poprvé
v historii se sčítalo ve všech zemích EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok.
Poslední sčítání v ČR bylo v roce 2001.

Japonští vědci v pondělí uvedli, že vlna tsunami, která po zemětřesení zasáhla 11. března
severovýchod Japonska, dosáhla v pobřežním městě Mijako ve vzdálenosti dvě stě metrů od
pobřeží výšky 37,9 metru. Uvedla to televize NHK. O extrémní výšce vlny tsunami ve čtvrti
Taro v tomto městě v prefektuře Iwate informoval tým profesora Jošinobu Cudžiho z Tokijské
univerzity.
Zemětřesení a tsunami si podle posledních údajů japonské policie vyžádaly přes dvanáct tisíc
potvrzených obětí s tím, že dalších šestnáct tisíc lidí je nezvěstných. Zničeno bylo 45 700
budov, poškozeno dalších skoro 150 000.

Duben 2011
Počasí- ranní teploty kolem nuly, odpolední až 25⁰C beze srážek. O Velikonocích, které
připadly na 23. - 25. dubna jasné teplé počasí, na koledu se ochladilo na 11⁰C s přeháňkami.
Do konce měsíce teplé počasí do 20⁰C a větrno.
Část objektu fy Ekomach si pronajala firma Amulet, chráněné dílny s.r.o., česká společnost
se sídlem v Náchodě, která je zaměstnavatelem zdravotně postižených občanů. Mimo jiné
spolupracuje s dodavateli pro internetový obchod. V machovské provozovně, balírně
internetových zakázek, pracuje 8 lidí.
Úpravy státní hranice (podle Machovského zpravodaje)
Úřad městyse navštívil pracovník Ministerstva vnitra ČR ve věci projednání úpravy státní
hranice mezi ČR a Polskem. Vláda ČR navrhla určitá území k předání Polsku, čímž náš stát
kompenzuje územní dluh vzniklý už v roce 1958 na Těšínsku. V Machově, konkrétně
v Řeřišném, bylo navrženo k předání téměř 36 ha území. V minulém roce uplatnilo
zastupitelstvo řadu připomínek a protestů proti tomuto kroku. Jeho argumenty byly
ministerstvem akceptovány a nakonec v návrhu zůstalo pouhých 6 ha kamenité stráně po
pravé straně cesty od „Zabitého“ k „Machovskému kříži“. V této věci bylo dosaženo
maximum a další protesty by zřejmě již ničemu nepomohly. Proto se zastupitelstvo rozhodlo
tento konečný návrh akceptovat. Navržené řešení bude definitivní po posouzení Parlamentem
ČR a po podpisu prezidentem republiky.
Základní škola v Machově pořádala sběr starého papíru. Výtěžek této akce byl věnován
Adélce Kubečkové, která je dlouhodobě hospitalizována. Ve škole se shromáždilo 1587 kg
papíru, u sboru ČSH 943 kg a 510 kg papíru ještě dodala firma Pejskar Police nad Metují.
(cena za netříděný papír 0,30 - 0,50 Kč /1 kg)
30. dubna 2011 V režii SDH Nízká Srbská proběhlo večer u hasičské zbrojnice stavění máje
spojené s pálením čarodějnic.

Májky byly postaveny také na louce u Kukuldy v Machově
a v Machovské Lhotě.

Květen 2011
3. května 2011 napadlo 12 cm sněhu a ranní teplota byla -7⁰C. Omrzly kvetoucí ovocné
stromy, mnoho rostlin na zahrádkách a letorostů lesních stromů. Později oteplování, na konci
měsíce až do 27⁰C bez srážek.

8. května 2011 SDH Nízká Srbská pořádal na hřišti u požární zbrojnice 27. ročník soutěže
mladých hasičů o pohár starosty.

21. května 2011 se konala slavnostní schůze k 130 letům založení SDH Nízká Srbská. Schůze
se konala na sále restaurace Obecní dům v Machově. Zúčastnili se také zástupci jednotlivých
SDH okrsku BOR. Po skončení schůze k tanci a poslechu hrála skupina Emila Maryšky.

24. května 2011 byla poražena lípa malolistá (též lípa srdčitá) vedle Vajsarova stavení čp.22
v Machově. Lípa byla vysazena v roce 1904, vysoká byla 22 m, spodní obvod kmene byl 340
cm. V součinnosti s jeřábem fy Řehák provedl Vlastimil Klikar.

***

Sbírku porcelánových talířů nabízela brněnská společnost Grafika Slovakia a.s.
SKLO-ATELIER
Kolekce na objednávku za 499 Kč

Žáci ze základní školy v Machově se svými učiteli a některými místními občany založili na
otevřené školní zahradě sad ze starých odrůd jabloní. Slavnostní ukončení projektu se
uskutečnilo 28. května 2011 na náměst, í kde se současně slavil Den dětí. Školáci nejprve
předvedli krátké hudební vystoupení, poté seznámili veřejnost s tím, jak se nový sad budoval.
Vyprávěli, jak stromy v průběhu celého roku pozorovali, prořezávali a fotografovali. Ve škole
pak mohli zájemci obdivovat dětské výkresy s tematikou jabloní a shlédnout fotografie
dokumentující budování jabloňového sadu. Následoval další doprovodný program.
Leták k této akci:

Drogy v Machově (podle http//nase.broumovsko.cz)
Do garáže u rodinného domku v Machovské Lhotě vtrhli v časných ranních hodinách
v pátek 28. května kriminalisté královéhradeckého drogového týmu spolu se zásahovou
jednotkou a zadrželi dva muže při výrobě pervitinu.
Kriminalisté zajistili celou varnu i s nedovařeným „perníkem“. Do důkazního materiálu
putovalo téměř 60 gramů pseudoefedrinu, z něhož by bez policejního vyrušení vařiči
vyrobili až 45 gramů pervitinu. Toto množství by bylo směnitelné mezi koncovými
uživateli na ulici za částku okolo 100.000 korun.
Policie oba muže obvinila z trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a nyní jim hrozí až desetiletý trest odnětí
svobody nebo propadnutí majetku.

31. května končí měsíc lásky a byly poraženy všechny stojící májky.

Červen 2011
Počasí: Na Medarda pršelo. Medardovská pranostika k 8. červnu patří mezi nejznámější
pranostiku: „Medardova kápě – 40 dní kape“. S příchodem Medarda počasí začala ovlivňovat
studená fronta, která ukončila teplé počasí (bylo až 28⁰C) a přinesla ochlazení o 10°C
a vydatný déštˇ. Koncem měsíce přeháňky a teploty až 25⁰C.

4. června 2011 Soutěž o pohár starosty okrsku Bor k oslavám 130 let založení SDH Nízká
Srbská.se konala na hřišti v Nízké Srbské v disciplínách požární útok a štafeta 7 x 7 úseků.
Soutěžili muži, ženy, děti z okolních sborů a hasiči z polského Radkówa. Zvítězilo družstvo
SDH Bezděkov. Večer se konala taneční zábava, hrála skupina N A N O V O R na hřišti v
Nízké Srbské.

11. června 2011 SDH Bělý pořádal večer taneční zábavu u rybníka. K tanci a poslechu hrála
skupina BTK Bezděkov. Dopoledne se konala soutěž požárního útoku a tradiční pivní štafeta.

12. června 2011 Vokální instrumentální soubor Skřivánci Jiráskova gymnázia z Náchoda
pořádal v neděli na Svatodušní svátek odpolední koncert duchovní hudby Musica Religiose
ve sboru Církve československé husitské v Machově. Vstupné bylo dobrovolné. Posluchačů
málo.

Soubor Skřivánci, složený ze studentů Jiráskova gymnázia, vznikl v roce 1996. Soubor má 28 členů.

Průjezd Machovem

Tradiční traťoví pomocníci

První tři a pak dlouho nic.
A pak se přiřítil peloton…

Sedmý ročník silničního cyklomaratonu SPECIALIZED SUDETY TOUR odstartoval v
Teplicích nad Metují 12. června 2011 (počasí 18⁰C bez deště). Trať silničního závodu dlouhá
170 km, s celkovým převýšením 2600 metrů, vedla přes všechny kopce na Broumovsku.
Krátká verze závodu na 95 km vynechala předposlední tři kopce dlouhé trati s převýšených
1200 metrů. Jezdci přijeli do Machova (56 km) od Bělého a pokračovali na Vysokou
Srbskou. Cíl byl na Bischofsteinu nedaleko Teplic nad Metují.
18. června 2011 se konal 3. ročník pochodu nordic walking Přes machovské vršky. Pochod
organizoval BKL Machov. Start byl z machovského náměstí před restaurací Obecní dům.
Časový limit projití trasy cca 10 km byl určen na 3 hodiny. Trať vedla po žluté turistické
značce na Bor na polské straně, kolem bludiště po zelené značce a zpět po modré značce do
Machova k restauraci Obecní dům. Pro deštivé počasí se pochodu zúčastnilo 27 chodců.

25. června 2011 Spolek Nízkosrbský Baroni pořádal cyklistický recesistický závod
XV. ročník Tour

de Torpédo

Celou akci zahájilo Dětské Torpédo dopoledne. Cyklistická soutěž pro děti s dvěma
kategoriemi, a to první kategorie 1. - 4. třída ZŠ a druhá kategorie 5. - 9. třída ZŠ.
Trať okolo hospody U Božky.
Tour de Torpédo - hlavní závod odpoledne. Okruh klasický, s občerstvovací stanicí,
dlouhý cca 4,5 km. Kategorie ženy, muži do 49 let a muži nad 50 let. Samozřejmostí byl
dobový kostým závodníka. Závodu se zúčastnilo 158 závodníků všech kategorií. Každý
účastník závodu obdržel na občerstvovací stanici nápoj zdarma a pamětní list.
K jídlu se podával pečený bůček na lorně, pečená kuřecí stehna, klobásy z udírny. Nechyběl
nápoj "Poserse". V hospůdce U Božky byly klasické speciality jako řízek Pavlišov, vepřoknedlo-zelo, guláš. Točilo se pivo Gambrinus 10⁰ a Primátor 12 ⁰.
Počasí se na dopolední závod nevydařilo, ale hlavní odpolední závod už byl za pěkného
počasí s velkou účastí diváků. Po soutěži hrála skupina ELKA do pozdních nočních hodin.

25. června 2011 se uskutečnil na louce pod Borem u chaty horolezců svatební obřad
novomanželů Kubínových z Machova. Oddávající byla zastupitelka paní Ivana
Doležalová a obřadnicí matrikářka paní Lada Krbová.
29. června 2011 odpoledne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Machově proběhlo
slavnostní zakončení školní docházky 10 ti žáků 9. třídy Základní školy Machov.
30. června 2011 v pozdních večerních hodinách ukončil řádný provoz ČT1 (35. kanál)
analogový pokrývač (Dobrák) na Šefelu.

Červenec 2011
Počasí: V první polovině měsíce teploty až 29⁰C, bouřky s přívalovými lijáky, později teploty
poklesly až na 13⁰C s trvalými dešti.

V Machovské Lhotě na louce u hranic jako každoročně tábořili ve svých stanech mladí Junáci
z Pardubicka.

Pokračovalo kácení starého lesa pod Borem. Těžba dřeva probíhala na soukromých a na
obecních pozemcích. Levá strana Homole byla z části vykácena již dříve.

Obnažené skály v horní části Boru v polovině 20. let minulého století

2. července 2011

uspořádal fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov na svém hřišti 13. ročník

„Machovské kopačky“, tentokrát s mezinárodní účastí. V turnaji malé kopané se utkalo 10
družstev, včetně jednoho dorosteneckého týmu z partnerského polského Radkowa. Vepřovou
uzenou kýtu a pohár pro vítěze si za prvenství odvezli hráči RED CASTLE z Červeného
Kostelce, kteří ve finálovém boji zdolali družstvo Slavoje Babí. Tři poháry a další ceny
převzala družstva, která se umístila do 4. místa. Při pěkném počasí, které přálo po deštivém
týdnu, bylo sehráno celkem 24 zápasů, které řídili bratři Linhartové z Police nad Metují. Akce
se vydařila ke spokojenosti všech přítomných.
V Machovském zpravodaji z července 2011 ve zprávě fotbalového oddílu Jiskra Veba
Machov se apelovalo na nábor místní mládeže pro zachování budoucnosti fotbalu
v Machově.

8. až 10. července 2011 se konal Na Kukuldě za slunečného počasí už 3. sraz majitelů
motocyklů BMW řady GS s max. obsahem 1200 cm3. Na sraz se sjelo 60 motorek. 85
účastníků, z toho 63 mužů a 21 žen bylo z různých částí Čech a Moravy, 1 jezdec byl ze
Slovenska. Účastníci srazu byli ubytování na Kukuldě a ve svých stanech na přilehlé louce.
Pořadatelem srazu byl Pavel Valtera z Machova. V sobotu 9. července se všichni jezdci
zúčastnili okružní jízdy přes Náchod, Dobrošov, Červený Kostelec a Adršpach zpět do
Machova. Trasa měřila 131 km. Každý jezdec dostal k navigaci itinerář (viz níže), někteří
použili své GPS. Nikdo nezabloudil.

27. července 2011 se konal závod Horokolo vršky - 3. závod horských kol. Start byl u
prodejny Doldy v Nízké Srbské, cíl na Boru. Trať je 2,75 km dlouhá, má převýšení 220 metrů
a vede známým stoupáním Rallye Sudety. Závod je zařazený do seriálu Středečního
multisportovního poháru 2011. Pořadatelem a zároveň zakladatelem je SK Redpoint Teplice
nad Metují. Závod se konal za teplého oblačného počasí. Na startu se sešlo 24 jezdců všech
kategorií (nejmenší účast z posledních ročníků). Absolutním vítězem se stal Lukáš Čáp (1984)
z Cyklo Tony Broumov. Rekord 12:20 z roku 2010 nebyl překonán.

Srpen 2011
Počasí v předešlém měsíci červenci moc léto nepřipomínalo, letní počasí se projevilo až
v srpnu, kdy teploty dosahovaly až 30⁰C s občasnými přívalovými přeháňkami. V přírodě se
přemnožily vosy.
V srpnu byla v obci dokončena celá akce výměny starých autobusových čekáren za nové.
Poslední čekárna byla osazena v Nízké Srbské mezi starou požární zbrojnicí a hostincem „U
Božky“.

(foto z ledna 2012)

14. srpna 2011 v Husově sboru byly slavnostní bohoslužby se svátostí kněžského svěcení.
Bohoslužby se zúčastnili duchovní, kteří dříve sloužili v Machově a královédvorský biskup
Mgr. Štěpán Klásek. Svěcení přijala jáhenka Mgr. Hedvika Zimmermanová z Hrádku nad
Nisou.
20. srpna 2011 se konal koncert s taneční zábavou pořádaný DSO Policko a SDH Nízká
Srbská. Na koncertě vystoupily kapely Expedice Apalucha (rock blues beatová kapela z
Opavy) a Adept Blues Band (rock bluesová kapela z Teplic nad Metují). Koncertu se
zúčastnilo 102 platících posluchačů.

19.-21. srpna 2011 se konal 7. Lojzíkův Machov - setkání divadelníků a příznivců divadla,
pořádané spolkem Přátelé Černých šviháků z Kostelce nad Orlicí. 19.8. se hrála večer dvě
představení, v Obecním domě a v hostinci U Lidmanů ve Lhotě. 20.8. dvě představení,
odpolední a večerní Na Kopci, kde se pokračovalo zábavou při opékání selete.

27. srpna 2011 se konal 7. Podborský Auto-Hifi tuning (HIFI výbavy ozvučení v autě). Sraz
byl na louce u restaurace Kukulda. Předcházející ročníky se konaly na louce u hasičské
zbrojnice v Nízké Srbské, poslední v roce 2009. Letošní sraz se uskutečnil za slunečného
počasí. Na sraz se sjelo 16 automobilů, nejvíce aut značky Škoda. Soutěžilo se o tři poháry, za
vybavení a kvalitu ozvučení uvnitř vozu, za změřený hluk výfuku a za interiér vozu. Mimo to
byla divácká zábavná soutěž. Sponzory tuningu v Machově byli Autosport Tuning Pardubice
a magazin Tuning Max. Hlavním pořadatelem byla Milena Řehůřková z Machova. Náklady
na uspořádání tuningového srazu převyšovaly vybrané vstupné od účastníků a návštěvníků.

28. srpna 2011 Městys Machov s laskavým svolením Římskokatolické farnosti pořádal
tradiční koncert v kostele sv. Václava v Machově komorního souboru BAROCCO
SEMPRE GIOVANE s uměleckým vedoucím souboru Josefem Krečmerem a solistkou
Ivanou Kramperovou – housle
Na pořadu byla díla Johanna Pachelbela (1653 - 1706) a Antonia
Vivaldiho (1678-1741)

Barocco sempre giovane založil v roce 2004 violoncellista Josef Krečmer. Soubor od té
doby vystoupil na desítkách koncertů (5x v Machově), spolupracuje s televizí a s Českým
rozhlasem. Pořádá také vlastní cyklus koncertů v Pardubicích. Mladí interpreti se věnují
především hudbě evropského baroka.

Září 2011

Počasí Babí léto – denní maxima teplot byla v rozmezí 19 až 23°C a minimální teploty
klesaly na 10 až 8°C, s minimálními výskyty srážek.
Proč babí léto: Během babího léta lze pozorovat volně se vznášející pavučiny drobných
pavouků, které lidem v minulosti připomínaly šedé „babské“ vlasy. Odtud pochází název
tohoto období.
Na Základní školu v Machově nastoupilo 10 žáků do 1. třídy. Ve školním roce 2011/12 školu
navštěvuje 75 žáků, vyučuje 10 učitelů. V místní Mateřské škole je 26 dětí s 2 učitelkami.
Zaměstnanci úřadu městyse Machov začali likvidovat opuštěné staré hroby na
československém - evangelickém hřbitově. K odstranění kamenů byla použita těžká technika,
tak došlo k poškození přístupové cesty k hrobům. Ta byla následně opravena.
Dále byla provedena oprava mostečku přes potok Trnkava ve Lhotě naproti Šolínovým.
Dřevěná podlaha lávky byla nahrazena ocelovými plechy.

4. září 2011 BKL Machov pořádal XXV. ročník Borského poháru žáků a žákyň ve skoku a
severské kombinaci. Závody se konaly v areálu skokanských můstků pod Hůrkou.

7. září 2011 V Rusku u Jaroslavle při letecké katastrofě zahynuli čeští hokejoví mistři světa
Jan Marek, Karel Rachůnek, Josef Vašíček včetně všech dalších 33 hokejstů týmu Lokomotiv
Jaroslavl.

10. září 2011 projížděl Machovem závod horských kol Specialized Rallye Sudety. Maraton
horských kol, dlouhý 170/95 km se součtem převýšení větším než 3000 metrů, měl start a cíl
v Teplicích nad Metují, projížděl kolem Teplických a Adršpašských skal, Broumovskými
stěnami přes stolové hory Bor a Ostaš do cíle. Machovem (přibližně polovina tratě) projížděli
závodníci od Řeřišného a Kopeček přes náměstí k prodejně Doldy, kde byla občerstvovací a
servisní stanice, a dále cestou kolem „Beranek“ pod Bor. Vítězem hlavního závodu 170 km se
stal Tomáš Vokrouhlík (1981) z Pardubic, který jezdí za tým BMC – Savoracing team časem
4:43.46.

„V noci ze soboty na neděli pachatel odcizil sedm horských jízdních kol. Pět strojů si vyhlédl v
jednom z místních penzionů, kam se vloupal vylomením zámku u hlavních dveří a šel si
vybírat mezi koly uschovanými v hale. Ty, které se mu nezdály tak kvalitní, přitom na místě
nechal. Další dvě kola potom kdosi sebral cyklistům přímo od jejich auta, ve kterém spali. Nic
nepomohlo ani to, že si majitelé kola svázali k sobě a ještě k autu. „I když zloděj neměl
prakticky žádný prostor, neboť cyklisté si kola uschovali mezi autem a zídkou, kam najeli
velmi těsně autem, přesto byly bicykly do rána pryč,“
Celkovou hodnotu odcizených kol policisté vyčíslili na 430 800 korun. „Nejdražší speciál si
majitel cenil na 150 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí. Po pachateli či pachatelích policisté
pátrají. Vzhledem k poměrně vysoké škodě jim v případě dopadení hrozí až pětileté vězení.
Převzato z Náchodského deníku 12. září 2011

17. září 2011 Sbor dobrovolných hasičů Machovská Lhota pořádal
38. ročník soutěže „O putovní pohár SDH“. Soutěž se konala
v Machově pod katolickým hřbitovem. Soutěžilo 10 hasičských
sborů z blízkého okolí. Putovní pohár získalo družstvo SDH
Bukovice a na druhém místě se umístili hasiči z Machovské Lhoty.

23. září 2011 Vamberecká krajka pořádala prodejní výstavu v hasičské zbrojnici v Nízké
Srbské. Byly předvedeny pravé ruční vamberské krajky: hedvábné šály, bytový textil, šperky.

27. září 2011 se uskutečnila tradiční svatováclavská Hubertova jízda. Sraz účastníků byl u
stáje koní u Hubků v Nízké Srbské. Sjelo se 9 spřeženích a 14 koní v sedle. Jelo se do Bělého,
kde byly soutěže ve zručnosti v jízdě a hon na „lišku“. Cesta za pěkného počasí končila opět
u stáje u Hubků. Večer se účastníci sešli v hospodě U Božky v Nízké Srbské. Pořadatelem byl
pan Miloš Hubka mladší z Nízké Srbské.
Hubertova jízda
Jezdeckou sezonu každý rok uzavírá na podzim Hubertova jízda. Pořádají ji v mnoha stájích
po celé republice jako odměnu pro všechny své členy. Hubertovy jízdy jsou vzpomínkou na
pradávnou tradici parforsních honů. Kolébkou parforsních honů je Anglie. Šlechta tehdy za
zvuku lesních rohů vyjížděla na svých koních se smečkou několika desítek loveckých psů po
stopě lišky.

23. září - V rámci exkurze po obcích DSO Policko navštívili Machov starostové a
představitelé veřejné správy z Uničovska. Delegace si prohlédla rekonstruovaný rybník
v Bělém, kostel sv. Václava i s ukázkou hry na varhany a úpravy místního náměstí.
V Machově se jim líbilo a požádali starostu, aby všem obyvatelům tlumočil poděkování a
obdiv za hezky upravenou obec. Následně ještě zaslali všem obcím DSO poděkování mailem.

28. září 2011 proběhl již 15. ročník Běhu na Hejšovinu, součást Českého poháru v běhu do
vrchu a 3. ročníku poháru Stolových hor. Letos poprvé se závod běžel i jako Mistrovství ČR
veteránů v běhu do vrchu. Start byl již tradičně na náměstí v Machově, cíl na Hejšovině.
Převýšení 480 metrů, délka 8 km. Práci rozhodčích v cíli komplikoval ohlušující rachot
vrtulníku polských záchranářů, kteří nacvičovali záchranné akce ve skalním terénu.
Nejstarší účastník závodu František Bém (1927) z AC Slovan Liberec zaběhl trať za 1:04.34.
Celkovým vítězem kategorie mužů se stal Petr Pechek (1983) z TJ Maratonstav Úpice
časem 00:31.09 - traťový rekord - a v ženách Taňa Metelková (1972) z AOSK Týniště nad
Orlicí, časem 00:36.12.
Závodu se zúčastnilo 161 závodníků. Nejlepším machovským běžcem byl David Šrůtek
(1980) z BKL Machov časem 00:38:10, osmý v kategorií Muži A 20-34 let. Další
Machováci: Pavel Šilpert (1983), Jakub Rücker (1988), Oldřich Rücker (1955), Vítězslav
Šolc (1957) a Pavel Hofman (1966).

V rámci Běhu na Hejšovinu se konal také závod dětí se startem na náměstí a cílem u hranic.
Délka tratě 2,3 km. Běželo celkem 8 dětí.

Říjen 2011

Počasí: Po celý měsíc převážně zataženo, ranní teploty kolem 0⁰C, přes den do 10⁰C

Začala výměna veřejného osvětlení v Machově. U nového osvětlení bude spotřeba elektřiny
podstatně menší, než u starého. Výměnu provádí hronovská firma ELTYM. Na výměnu
veřejného osvětlení obdržel Machov 50% dotaci od Královéhradeckého kraje.
Stavební firma Svoboda Meziměstí zaváží bývalé koupaliště v Nízké Srbské. Koupaliště bylo
vybudováno v letech 1956-57 na starém rybníčku. Pro výskyt podzemních pramenů s velmi
studenou vodou bylo koupaliště málo využíváno a později sloužilo rybářům jako sádka
pstruhů.

8. října 2011 firma Marius Pedersen provedla pro občany zdarma svoz nebezpečných
odpadů.
22. října 2011 provedla tatáž firma svoz velkoobjemových odpadů.
12. říjma 2011 proběhl tradiční středeční závod – běh na Bor.

16. října 2011 pořádal BKL Machov 41. ročník Borského krosu a zároveň 3. ročník
Memoriálu Vladislava Doležala. Běželo se za slunečného počasí: ráno v 8 hodin byly -3°C a v
době startu +5°C. Závodu se zúčastnil rekordní počet 259 startujících všech kategorií od
nejmenších dětí po ženy a muže. Tratě byly od 50 m do 10 km. Sponzory závodu byly
Královéhradecký kraj a firma Doldy.

-oOo-

Známá minerálka Ida vytéká z fontánky v rekonstruovaném prameníku v Bělovsi. Ten byl 22. října
2011 požehnán msgr. Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým. Tento čin byl
završením etapy, která se stala prvním krokem k možnému obnovení běloveských lázní.

Náchodský deník 24. října 2011
28. října, v Den vzniku samostatného československého státu, se ve dvacet jedna hodin
rozezněl zvon z kostela sv. Václava. Machov se takto připojuje k akci známé jako Zvony pro
Rovereto. Jedná se o uctění památky obětí 1. světové války.
23. října 2011 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových občánků. Členka
zastupitelstva paní Ivana Doležalová se tohoto obřadu ujala s obvyklým citem a důstojností.
Společně s matrikářkou paní Ladou Krbovou slavnostně přivítaly mezi naše spoluobčany
malé občánky:
Šimona Bitnara z Machova
Kristýnu Jindrovou z Machova
Marka Dušánka z Machova
Adama Kubečka z Machova
Václava Strnada z Machova
Daniela Šplíchala z Nízké Srbské
Barboru Scholzovu z Nízké Srbské
Kateřinu Kubečkovou z Machova

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

Listopad 2011
Počasí: Po celý měsíc ráz inverzního počasí bez deště, ranní teploty kolem nuly, max.-6 ⁰C,
odpolední až +5⁰C.
Machovský zpravodaj úřadu městyse Machov vychází už od roku 1990. Na základě ankety na
www stránkách, vypsané v dubnu 2011, je k listopadu 2011 95% obyvatel s jeho obsahem
spokojeno.

Stavební firma Svoboda Meziměstí provedla zemní práce na rekonstrukci cesty na Záduší.
Firma Strabag potom provedla položení asfaltového živičného povrchu. V roce 2007 bylo u
cesty vybudováno veřejné osvětlení.

ZŠ Machov vyhlásila veřejné hlasování na soutěž:

Soutěž byla vyhlášena v 7 regionech ČR. Škola, která dostala nejvíce hlasů, získala příspěvek
na svou učebnu Fyziky. Maximální částka jednoho nadačního příspěvku byla 200 tisíc korun.
ZŠ Machov příspěvek nedostala, i když obdržela 820 hlasů.

20. listopadu 2011 se na sále Obecního domu konalo divadelní představení komedie autora a
spolurežiséra Vlastimila Klepáčka s názvem „ Dítě, pes a starý herec na jeviště nepatří,
aneb Cyrano“ v nastudování divadelního souboru NA TAHU při MKS Červený Kostelec.
Vstupné 50,- Kč. Vystoupení zhlédlo 90 diváků.

¨
Zřejmě největší adventní věnec na Náchodsku zhotovili školáci z machovské Základní školy.
Na jeho výrobě se podílely dvě desítky nejmladších školáků z první až třetí třídy, pod
vedením vychovatelky školní družiny Blanky Plné. Věnec měří v průměru 150 centimetrů.
29. listopadu 2011 spisovatelka a autorka řady knih Eva Koudelková pořádala v přeplněné
obřadní síni úřadu městyse veřejné představení nové knihy „Čtení o Českém koutku“
z nakladatelství Bor. Zájemci o knihu si ji mohli zakoupit na místě za zvýhodněnou cenu
(230,- Kč.), čehož využila polovina z 80 přítomných. .

Eva Koudelková, Ph.D.
* 6. 3. 1949 Náchod

Majitelka a zakladatelka nakladatelství
Bor v Liberci, autorka, editorka
a distributorka.

Dr. Eva Koudelková pracuje jako
vysokoškolská pedagožka na
Pedagogické fakultě Technické
univerzity v Liberci, kde vyučuje
meziválečnou českou literaturu
a literaturu světovou. Ve svých
odborných pracích i ediční činnosti se místně zaměřuje
převážně na náchodský a liberecký region, tematicky na
problematiku lidových vyprávění českých i německých
obyvatel obou regionů.

Prosinec 2011
Počasí: Podzim roku 2011 se obešel skoro beze srážek, listopad byl nejsušším měsícem od
doby, kdy se u nás začaly měřit srážky od roku 1775. První sníh napadl 7. prosince a vydržel
dva dny. Během měsíce byly sněhové a dešťové přeháňky, mrholení, vánoční svátky
s teplotami až 5⁰C.
První adventní neděle připadla na 27. listopad, advent skončil při západu slunce na Štědrý
den 24. prosince.

V České republice na jaře 2011 žilo celkem 10 562 214 obyvatel, to je o 332 154 lidí více než
při minulém sčítání před deseti lety. Čísla rostou zejména díky imigraci cizinců, kterých v
Česku žije téměř půl milionu, tedy o 260,5 procenta více než v roce 2001. Data také potvrdila,
že naše společnost stárne. Počet lidí starších 65 let vzrostl o více než čtvrt milionu, zatímco
dětí mladších 14 let je stále méně.
Výsledky zveřejnil Český statistický úřad 15. prosince 2011.
Z evidence obyvatel úřadu městyse bylo k 30. listopadu 2011 k trvalému pobytu přihlášeno
celkem 1 097 občanů, zemřelo 15 a narodilo se 10 občanů.
Učitelé ZŠ Machov ve školním roce 2011/2012
Ředitelka ZŠ a Mateřské školy Mgr.Helena Martincová
1.třída –Mgr. Helena Martincová
2., 3. třída - Kamila Andresová
4., 5. třída - Mgr.Michal Bureš
6. třída - David Líbal
7. třída – Mgr. Jan Nawrat
8. třída - Mgr. Gabriela Nawrat
9. třída - Anna Laselttová
Bez třídnictví - Ing. Jaromír Skála
Vychovatelka ŠD – Blanka Plná
Počet žáků ZŠ Machov- k 30. prosinci 2011 – 77.
Úřad městyse Machov oznámil občanům, že poplatek za svoz komunálního odpadu firmou
Maurius Pedersen zůstává pro rok 2012 ve výši 500,- Kč na poplatníka.

Pozvánka na vánoční besídku ZŠ Machov

Základní škola a Mateřská škola Machov Vás srdečně zve
na vánoční besídku nazvanou

„ OD ADVENTU DO TŘÍ KRÁLŮ“
15. 12. 2011 od 16.00 hodin ve sboru CČSH v Machově

Těšíme se na Vaši návštěvu! Žáci a učitelé
Vstupné dobrovolné
Vystoupili žáci ze všech tříd ZŠ Machov za hudebního doprovodu učitele ing. Jaromíra Skály,
který doprovázel účinkující na kytaru, a vystoupení 3 žáků na žesťové nástroje.(obrázek)
Sbor CČSH byl zcela zaplněn posluchači (kapacita lavic ve sboru je cca 140 míst.

16 - 18. prosince se konaly Vepřové hody v pohostinství U Lidmanů v Machovské Lhotě.

18. 12. 2011 : Zemřel Václav Havel
Ve věku 75 let zemřel v poslední adventní neděli 18.12.2011 prezident, spisovatel a
dramatik Václav Havel. Příčinou smrti bylo oběhové selhání, řekl jeho osobní lékař
Tomáš Bouzek. Měl dlouhodobé zdravotní problémy a v posledním půlroce opakovaně
rušil svůj program.
"Dnes nás opustil Václav Havel," píše se v prohlášení na oficiálních Havlových stránkách.
Exprezidentova tajemnice Sabina Tančevová pro ČTK uvedla, že Havel zemřel v neděli ráno
ve spánku na své chalupě na Hrádečku na Trutnovsku.
"V jeho poslední chvíli s ním byla jeho manželka Dagmar a jedna ze sester boromejek, které
se o něj také v posledních měsících staraly," doplnila Tančevová.
Václav Havel se narodil 5. října 1936. Politik, dramatik a spisovatel je jedním ze symbolů
pádu komunismu a ve světě je znám i jako bojovník za lidská práva. V úřadu
československého a posléze českého prezidenta strávil více než 12 let.

Lidé v Praze i dalších městech bezprostředně po oznámení o smrti bývalého prezidenta
Václava Havla začali zapalovat svíčky a klást květiny na veřejných prostranstvích. U
sochy Svatého Václava na Václavském náměstí nebo u památníku 17. listopadu na
Národní třídě se odpoledne a večer sešly tisíce lidí.
V 18 hodin se k uctění Havlovy památky rozezněly zvony po celém Česku. K tomuto pietnímu
aktu vyzval pražský arcibiskup Dominik Duka.

S první ženou Olgou Na Hrádečku

S druhou ženou Dagmar při premiéře svého filmu
„Odcházení“

Pieta na Václavském náměstí

Pocta Václavu Havlovi ve Vladislavském sále
Foto: ČTK

21. prosince
Přesně v osm hodin vyjel vůz s ostatky Václava Havla (†75) z prostoru Pražské
křižovatky (bývalého odsvěceného kostela sv. Anny) směrem k Pražskému hradu.
Ostatky prvního českého prezidenta vezl prosklený vůz. Na Hradčanech vojáci rakev
přeuložili na dělovou lafetu taženou šesti klidnými kladrubskými vraníky. Za lafetou
kráčela paní Dagmar s dcerou Ninou. Ostatky byly přeneseny do Vladislavského
sálu, kde smuteční projev přednesl prezident Václav Klaus. Pak zazněla státní
hymna.

23. prosince
Requiem za Václava Havla s projevy
Zádušní mši za zesnulého prezidenta Václava Havla celebroval český primas Dominik
Duka. Kromě čtení, žalmů a evangelia zazněly i projevy od Benedikta XVI., prezidenta
Václava Klause, ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, exministryně zahraničí
USA Madeleine Albrightové a biskupa Václava Malého.

K uctění památky Václava Havla vypálily v pátek po poledni čtyři kanóny na
pražském Petříně 21 čestných salv. Výstřely zazněly na závěr oficiálního smutečního
aktu ve chvíli, kdy se v Chrámu sv. Víta nad rakví někdejší hlavy státu nesly tóny
české hymny.

Poslední rozloučení s Václavem Havlem v kruhu rodiny a blízkých začalo v pátek po
16. hodině v krematoriu ve Strašnicích. Po státním smutečním aktu ve svatovítské
katedrále, na který přijeli i význační hosté ze zahraničí, se s prezidentem loučila vdova
Dagmar a další blízcí.

Zvětšit obrázek
Loučení s prezidentem Václavem Havlem v pátek pokračovalo svou neoficiální částí,
kterou uspořádali jeho přátelé v Paláci Lucerna jako vzpomínkovou akci na Havlova
kulturního ducha. V Lucerně vystoupila řada kapel, divadelníci zahráli Havlovy hry a
k vidění byly i dokumentární filmy o životě umělce, disidenta a prezidenta. Přenos z
Lucerny zprostředkovala velkoplošná obrazovka na Václavském náměstí a ČT.

24. prosince 2011 před Úřadem městyse Machov za deštivého počasí se konalo tradiční
„Štědrovečerní vytrubování“ - vánoční koledy v podání muzikantů pod vedením Manfreda
Koláčného. Při této příležitosti byla otevřena Obecní restaurace, kde se mohli účastníci
občerstvit.

26. prosince 2011 se konal v tělocvičně každoroční Vánoční volejbalový turnaj. Zúčastnila se
družstva Machova a Velkého Dřevíče, Baroni z Nízké Srbské, Betlem Červený Kostelec,
Bezděkov a „Doktoři“ (MUDr. Pavel Maršík z ordinace v Machově a spol.). Hraje se podle
pravidla, že v každém družstvu musí být zastoupeny 2 ženy.
Hlavním organizátorem 20. ročníku turnaje byla Dana Miková (roz. Krtičková), hráčka
machovského družstva, sponzorem byla firma KVALITA J.S. z Hronova.
Výsledky:
1.Betlem Červený Kostelec, 2.Velký Dřevíč, 3.Bezděkov, 4.Machov,
5.Baroni Nízká Srbská, 6.Doktoři.

Obecní kroniku Machova do roku 2000 vedl Tomáš Martinec, tehdy student novinářské
fakulty, zápisy prováděla paní Vlasta Kulichová. Doplnění informativního přehledu událostí
za léta 2001 a 2002 bylo provedeno novým kronikářem Zdeňkem Zeleným, který se do
Machova přistěhoval. Další tvorba obecní kroniky od roku 2003 až do ukončení jejich
činnosti s koncem roku 2011 patřila kronikářům panu Zdeňku Zelenému a někdejšímu
starostovi panu Jiřímu Ducháčovi. Ten také při 15. ročníku ukončil svou činnost hlavního
rozhodčího a organizátora radiového spojení Běhu na Hejšovinu (s jednou výjimkou všechny
ročníky Běhu).
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