Leden 2019

Počasí: Nový rok 2019 začal teplým počasím – ranní teplota 1. ledna neklesla pod 5°C.
Postupně se začalo ochlazovat a 3. ledna se dostavilo intenzivní sněžení – napadlo cca 20 cm
sněhu. Ranní teploty kolem -6°C, denní těsně pod bodem mrazu. V dalších dnech se střídaly
sněhové a dešťové přeháňky, teploty kolem nuly. V polovině měsíce leželo v Machově kolem
35 cm sněhu. Do konce druhé dekády se opět střídaly sněhové a dešťové přeháňky, teploty
těsně nad bodem mrazu, část sněhu odtála. Od 19. ledna se změnil ráz počasí – většinou jasno
či polojasno, ranní teploty klesaly pod -10°C, také denní teploty se držely pod bodem mrazu.
Ráno 21. ledna bylo možno na jasné obloze pozorovat úplné zatmění měsíce. Mrazivé počasí
vydrželo až do posledního lednového víkendu – postupně oteplování a přibývání sněhových
přeháněk. V posledním týdnu noční teploty stále mezi -3 až -10°C, denní těsně pod nulou.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. lednu 2019 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.084 obyvatel.
V průběhu ledna: - zemřel Josef Kaválek (1932), Machov 147
- zemřel Stanislav Létal (1949), Machovská Lhota 49
12. 1. 11. Machovský ples
Pro úřad městyse i pro členy zastupitelstva začal rok jako obvykle pořádáním
Machovského obecního plesu. Ten letošní byl již jedenáctý v řadě a konal se v sobotu 12. ledna.
Tentokrát se ho zúčastnilo 138 příznivců tance a dobré muziky. Zájem byl letos sice o něco
nižší než v minulém roce, o to lepší podmínky však tím pádem byly pro tancování. Většina
návštěvníků odcházela z plesu spokojena nejen s hudební produkcí, ale také s hezkými
ukázkami předtančení v podání členů Tanečního klubu Akcent z Dobrušky, kteří zde
vystupovali již podruhé. Tentokrát zvolili v první ukázce vídeňský valčík a ve druhé ukázce
směs latinskoamerických tanců. V tombole se letos sešlo 222 většinou hodnotných cen.
Spokojeni s dobrým jídlem byli i ti, kteří si v průběhu večera zašli na večeři do restaurace
manželů Mikešových. O hudební doprovod se postarala skupina Reflex z Hronova pod vedením
pana Lokvence a dle hodnocení účastníků plesu hrála velice dobře a chvála zněla i na obě
zpěvačky. Poslední účastníci plesu se rozházeli domů kolem půl třetí ráno.

14. 1. Významné životní jubileum – 85. narozeniny – oslavila dne 1. ledna občanka Nízké
Srbské paní Libuše Šrůtková (čp. 19). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing. Jiří
Krtička a místostarosta p. Ivo Šulc.

17. 1. Obnovení provozu obecní knihovny
Ve čtvrtek 17. ledna se po delší odmlce opět pro veřejnost otevřela obecní knihovna
v budově tělocvičny. Po paní Vlastě Plné a následně jejím synovi Michalu Plném se novou
knihovnicí stala paní Blanka Kratochvílová. Základní knižní fond je průběžně obměňován ve
spolupráci s knihovnou Police nad Metují, která metodicky provoz machovské knihovny
zaštiťuje. Městys Machov pak ze svého rozpočtu přispívá ročně částkou kolem 11 tis. Kč na
nákup nových knih do výměnného fondu, jenž slouží všem knihovnám na Policku.

18. 1. Tříkrálová sbírka 2019
Již tradičně probíhala začátkem roku v Machově „Tříkrálová sbírka“ organizovaná
sdružením Charita. Stejně jako v minulém roce se podařilo zorganizovat 6 skupinek dětí.
První skupinka začala chodit ve čtvrtek 3. ledna "na Kopci" a v přilehlých ulicích. Třemi
králi byli: Anežka Rückerová, Vít Rücker a Vendula Šrůtková. Doprovázela je Tereza
Kujínková.
Další skupinky chodily v sobotu 5. ledna. Na náměstí až po Lokvencovy jste mohli vidět
procházet skupinku tří králů, kterými byly Petra Thérová, Diana Mikešová a Pavlína Peková.
Doprovázel je pan Jaromír Skála.
Od Vackových pokračovala skupinka doprovázená Martinem Kujínkem. Třemi králi byli:
Anežka Bolková, Andrea Obršálová a Ondřej Ducháč. Jejich pochůzka končila u Bolkových.

Skupinka vedená panem Vladimírem Scholzem pokračovala od pana Ducháče až na konec
Nízké Srbské. Třemi králi byly: Lucie Kubečková, Kateřina Kubečková a Barbora Kubečková.
V Machovské Lhotě chodila skupinka, kterou doprovázel pan Bohumír Straube. Třemi
králi byly: Edita Straubeová, Hedvika Straubeová a Barbora Šrůtková.
V Bělém už tradičně doprovázela skupinku tří králů paní Jana Jirmanová. Třemi králi
střídavě byli: Sofie Golová, Kristyna Škopová, Tadeáš Macháň a Karina Nováková.
Vybralo se celkem 28.603,-Kč. Výtěžek letošní sbírky chce Charita využít na stejné účely
jako v minulém roce, tj. na přímou podporu osobám a rodinám v nouzi, na podporu a pomoc
starým, nemocným a handicapovaným lidem, na podporu aktivit pro děti a mládež z rodin
ohrožených sociálním vyloučením, na podporu sociálního zařízení Dům na půli cesty – Náchod,
na podporu sociálního zařízení Sv. Anna Domov pro matky s dětmi Náchod a na podporu
Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Náchod.

Únor 2019
Počasí: Měsíc začal krátkodobým razantním oteplením – první víkend byly denní teploty nad
10 °C – ale ihned začátkem pracovního týdne se vrátily silné noční mrazy (až -10°C), denní
teploty se pohybovaly kolem nuly. Připadlo několik centimetrů těžkého mokrého sněhu.
Postupně oteplování a tání sněhu, na konci první dekády února déšť či smíšené přeháňky. Až
do poloviny února denní teploty nad 5°C, noční pod -5°C, většinou polojasno. Postupně další
oteplování, denní teploty nejprve těsně pod 10°C, v dalších dnech až 15°C. Noční teploty stále
pod bodem mrazu, některá rána pod -5°C. Po 20. únoru návrat k únorovému normálu – denní
teploty těsně nad nulou, poslední únorový víkend celodenní mrazy, polojasno až oblačno
s ojedinělými přeháňkami. V posledních třech únorových dnech polojasno, denní teploty až
10 °C, noční kolem nuly.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. únoru 2019 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.082 obyvatel.
V průběhu února: - se narodila Ludmila Scholzová, Nízká Srbská 138
2. 2. Ples sportovců

V sobotu 2. února uspořádal Fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov na sále Obecního domu
tradiční Sportovní ples – opět s kapelou Ledvin Stones z Broumova. Pobavit se letos přišlo 160
platících návštěvníků. Provoz kuchyně obstarali nájemci restaurace manželé Mikešovi, výčep
byl v režii pořadatelů. Tombola tentokrát čítala 236 cen.
14. 2. došlo k vykradení místní základní školy. Pachatelé se do školy vloupali rozbitím okna ve
školní kuchyni. Ze školy si odnesli pokladničku s obnosem kolem 26 tisíc Kč.

15. 2. Dokončení rekonstrukce místní tělocvičny

Ve druhém únorovém týdnu byla definitivně dokončena investiční akce „Rekonstrukce
školní tělocvičny Machov“ v hodnotě 3.313 tis. Kč. Na financování akce se podílelo dotací ve
výši 2.313 tis. Kč Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zbývající 1 mil. Kč hradil městys Machov
ze svého rozpočtu.
V průběhu akce byla rekonstruována podlaha v tělocvičně – byl instalován speciální
sportovní povrch SPORT COURT-DEFENSE dovezený z USA. Na nový povrch byly
zhotoveny lajny pro různé sporty – volejbal, nohejbal, badminton, florbal či košíkovou. Dále
bylo vyměněno obložení stěn v tělocvičně, očištěna a natřena střešní krytina, byly
nainstalovány nové žlaby a svody, došlo k výměně veškerých osvětlovacích těles v budově
tělocvičny a byla vyměněna okna a všechny venkovní dveře.
Celou stavbu prováděla broumovská firma SMI-ČR group s.r.o., která vzešla
z výběrového řízení na dodavatele díla.

16. 2. Ples SDH Machovská Lhota
Sbor dobrovolných hasičů z Machovské Lhoty uspořádal po dlouhých letech na sále v hostinci „U
Lidmanů“ dne 16. února 2019 „Hasičský bál“. Večerem provázela hudební skupinu EMMA, která bez
vyčerpání hrála do půl čtvrté ráno. Bál se vydařil nad očekávání, již v pondělí odpoledne před plesem
bylo prodáno nebo již zamluveno 74 míst z 84 celkových na sále. Nakonec přišlo 90 platících. Tombola
čítala 195 cen. Kdo přišel, nelitoval účasti, všichni se dobře bavili.

23. 2. Ples SDH Nízká Srbská
Plesová sezona 2019 v Machově byla jako obvykle zakončena plesem pořádaným Sborem
dobrovolných hasičů Nízká Srbská. Tento ples byl opět navštíven nejvíce – tentokrát se ho
zúčastnilo 196 platících. K tanci i poslechu hrála hudba P+P z Broumova a v tombole se sešlo
rekordních (různě hodnotných) 368 cen. Provoz kuchyně zajistili nájemci obecní restaurace
manželé Mikešovi, návštěvníci si mohli vybírat z 5 jídel. Výčep byl v režii SDH Nízká Srbská.
Lidé se vydrželi bavit do půl třetí ráno, kdy končila produkce kapely.

Březen 2019

Počasí: Na začátku března se oteplilo – v Machově se denní teploty pohybovaly kolem hranice
10°C, postupně až 15°C, většinou jasno či polojasno. Na mnoha místech republiky padaly
teplotní rekordy až 20°C. Dne 6. 3. se v Machově objevili první špačci (dle ornitologů se
čtrnáctidenním předstihem oproti normálu). O víkendu 10. – 11. 3. zasáhl Machov (i celou
republiku) silný vítr, který přinesl změnu počasí – vrátily se sněhové přeháňky, denní teploty
spadly na hodnoty do 5°C, noční v rozmezí od -2°C až 2°C. V neděli 17. 3. jednodenní oteplení
až na 18°C, poté na celý týden návrat k předchozímu počasí. Další skokové jednodenní oteplení
přišlo v sobotu 23. 3. – denní teploty vystoupaly za slunečného počasí na rekordní teploty –
v Machově bylo necelých 20°C. Okamžitě však opět přišlo ochlazení, začátkem posledního
březnového týdne se vrátily sněhové přeháňky, denní teploty kolem 5°C a ranní občas pod
bodem mrazu. V posledním březnovém týdnu polojasno, teploty do 15°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. březnu 2019 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.083 obyvatel.
V průběhu března: - zemřela Zdeňka Týfová (1949), Machov čp. 11
- narodila se Ema Hauschke, Nízká Srbská čp. 29

4. 3. Vlci zdecimovali unikátní stádo muflonů (článek ze serveru Novinky.cz)
Světově unikátní populaci muflonů zdecimovali vlci v Machově na Broumovsku. Vlčí
smečka roztrhala polovinu sedmdesátihlavého stáda. Ochránci přírody ale upozorňují na to, že
mufloni nepatří na Broumovsku k původním druhům, navíc se tady přemnožili.

Mufloni z Machova na Broumovsku
FOTO: Foto archiv Mysliveckého sdružení Bor

Myslivci z machovského revíru nacházeli stržené kusy postupně v průběhu roku. Zbytku stáda
hrozí v následujících měsících totální zkáza. Na jaře totiž začnou být vlci ještě víc aktivní.
Unikátnost muflonů spočívala v hodnotě kvalitních trofejí ceněných na miliony korun, kusy měly
i silnou stavbu těla. „Šlo o nejlepší stádo muflonů na světě. Samičky, nositelky ojedinělé genetické
informace, jsme posílali do celé Evropy. Škody v řádech milionů korun nám, oproti farmářům, nikdo
nehradí,“ řekl předseda Mysliveckého spolku Bor Machov Petr Zima.
Lovci trofejí neměli na rozdíl od vlků v Machově šanci. Myslivci jim dovolili odstřelit pouze
druhořadé kusy, aby byl zachován jedinečný chov. „Neděláme to pro peníze. Jsme obyčejní lidé, co ráno
chodí do práce. Exkluzivní trofej se povede tak za devět let, po které nadějná zvířata od muflončete
sledujeme. Na ty měli nárok pouze naši členové, kteří se bez nároku na odměnu o stádo starali,“ přiblížil.
Důvod, proč zrovna mufloni z Broumovska za čtyřicet let, odkdy tam lesníci dovezli prvních pár
kusů, dorostli do světové špičky, nikdo doposud nezjistil. „Proč jim tady rohy takhle rostou a jsou
postavou silní, nikdo neví,“ podotkl Zima. Mufloni zprvu do Machova přivezli v 19. století mniši
benediktýni.
„Původní populace zanikla,“ doplnil Zima, jenž si klade otázku, co je prioritou. Jestli ve světě
ojedinělý chov muflonů, skutečná chlouba české myslivosti, která stát nestála ani korunu, nebo vlk, jenž
žije po celé Evropě?
„Nejsme pro radikální odstřel vlků. Je ale nutné vymezit lokality, kde vlk ano a kde ne. Hrozí konec
myslivosti na Broumovsku,“ uvedl. „Zvěřina je tržní komoditou, kterou musíme plnit, a ještě platit za
škody způsobené zvěří,“ podotkl.
Vlci údajně ztratili přirozenou plachost
Myslivci a chovatelé z Broumovska prostřednictvím soudů a parlamentních interpelací usilují
o regulovatelný odstřel vlků. Šelmy, jež v Česku zdomácněly po skoro dvou stech letech od doby, kdy
byly brutálně vybity, ztratily podle zastánců regulovaného odstřelu kvůli nepřiměřené ochraně
přirozenou plachost a ostražitost. „Je nutné jim tyto instinkty vrátit, nikoliv je pozabíjet,“ řekl starosta
Vernéřovic Tomáš Havrlant (nezávislý).
Regulace vlčí populace naráží na odpor ochranářů, kteří odstřel považují za návrat do středověku.
„Střílet vlky chtějí od chvíle, kdy se tady usadili,“ sdělil Petr Kafka z Chráněné krajinné oblasti
Broumovsko, jehož nepřesvědčilo ani zdecimované mufloní stádo. „Početnost muflonů, kteří tady
nepatří mezi původní druhy, byla v Machově natolik vysoká, že nemohla uniknout vlčí pozornosti,“
dodal.

5. 3. Masopustní průvod po Machovské Lhotě
Tradiční masopustní průvod v Machovské Lhotě se tentokrát konal v úterý 5. března. Sraz
masek i ostatních účastníků byl na novém turistickém parkovišti u křižovatky na Řeřišný.
Zatažená obloha celý den hrozila deštěm se sněhem, který bohužel přišel zrovna v době
průvodu po Lhotě. Již hodinu před začátkem bylo možno na parkovišti zakoupit koblihy či
jitrnice, o které je každoročně veliký zájem. Počasí způsobilo, že průvod se oproti minulému
roku opět o něco zmenšil a měl dle odhadů kolem 250 účastníků z Machova i širokého okolí.
„Laufr“ masopustního průvodu (Petr Zima) požádal, tak jak velí tradice, starostu městyse
Machov o povolení projít celou Lhotou až do kladského Nouzína. Průvod provázely salvy
polické Ostrostřelecké gardy, která pochodovala za koňským povozem s dechovou hudbou
Broumovanka. Někteří ze lhotských občanů pohostili účastníky masopustu u svých domků
obloženými chleby, jednohubkami, masopustním pečivem a různými druhy nápojů pro zahřátí.
Vostatky pak pokračovaly v hostinci „U Lidmanů“ karnevalovým rejem tentokrát s muzikou
pana Matysky z Hronova. V průběhu večera došlo i na tradiční zvyk pohřbívání basy.
Masopustní rej se protáhl do pozdních nočních hodin.

6. 3. Otevření nového kadeřnictví v Machově
Městys Machov na své náklady zrekonstruoval místnost v 1. patře tělocvičny pro potřeby
otevření nové provozovny služeb pro občany – kadeřnictví. Ve stejné místnosti bude nadále
fungovat i pobočka České pojišťovny a.s. – pan Jan Koláčný. Vybavení místnosti pro
provozování kadeřnických služeb si zajistila na své náklady nájemkyně sl. Šárka Hubková.
Kromě kadeřnických služeb bude v tomto prostoru provozovat i nehtové studio.

KADEŘNICTVÍ „NA VLÁSKU“
Šárka Hubková
Srdečně Vás zvu do nově otevřeného kadeřnictví a holičství
v prostorách machovské tělocvičny (1. patro).
Zahájení provozu od 6. března 2019
Kontakt (objednávky): tel. 731 331 235

9. 3. V sobotu 9. března uspořádal spolek Nízkosrbských Baronů tradiční Maškarní merendu
Šibřinky. V letošním roce zahrála účastníkům skupina PRORADOST z Náchoda. Na sále

Obecního domu v Machově se sešlo kolem 90 masek a dalších 21 nemaskovaných návštěvníků
této recesistické akce.
Spolek Nízkosrbský Baroni
pořádá v sobotu
9. března 2019 od 20 hodin
na sále Obecního domu v Machově

ŠIBŘINKY
aneb
maškarní merendu
K reji masek hraje PRORADOST
Vstupné 80,- Kč, masky 50,- Kč + malé občerstvení zdarma
Kdo neviděl – neuvěří, kdo viděl – ví, do čeho jde

11. 3. Vichřice v Machově

O víkendu 9. – 11. března se Machovem prohnala vichřice. Největší poryvy větru se
vyskytly v noci z neděle 10. na pondělí 11. března. Ve všech okresech Královéhradeckého kraje
byl vyhlášen kalamitní stav v důsledku zhruba 50 poruch na vedení vysokého napětí. Výpadky
elektřiny byly i v Machově. Výjezdová jednotka SDH Machov byla povolána ke dvěma
zásahům – nejprve v noci k odstranění stromů spadlých na silnici mezi Machovem
a Vysokou Srbskou a znovu pak v pondělí dopoledne k odstranění stromů spadlých na telefonní
vedení mezi Vysokou Srbskou a Zličkem. Také v lesních porostech v okolí Machova vítr
pokácel řadu stromů, drobnější škody byly hlášeny i na střešních krytinách některých
nemovitostí.

16. 3. Dětský karneval

V sobotu dne 16. března uspořádal Sbor dobrovolných hasičů z Machovské Lhoty dětský
karneval na sále Obecního domu v Machově. Organizačně tuto tradiční dětskou akci podpořil
městys Machov a také místní základní škola v čele s paní ředitelkou Bc. Hanou Lelkovou a
učitelkou Blankou Plnou, které na tuto akci vždy připravují pro děti tombolu. Na karneval letos
přišlo 68 masek (nejen dětských) a doprovodilo je 70 platících z řad rodičů i prarodičů. Pro
děti byly opět připraveny různé soutěže, kterých se ujala „Sněhurka“ - v přestrojení Mgr.
Radka Kubečková. Děti za účast obdržely drobné sladkosti. V závěru byly ohodnoceny

i vybrané masky - tradičně ta nejlepší domácím dortem přímo od cukrářky z Machovské
Lhoty. K výborné zábavě zahrál pan Emil Maryška se svou ženou. Chvíli to dokonce
vypadalo, že budou muset hrát až do rána, což svědčí o tom, jak se všichni výborně bavili.
Nájemci restaurace manželé Mikešovi pomohli s občerstvením návštěvníků, ať už to byla
káva k vynikajícím zákuskům z Kvíčerovské pekárny, nebo jídla pro hladové. Tradičně nesměla
chybět obsluha šatny v podání 3 usměvavých důchodkyň.

25. 3. Vydařená zima 2018-2019 lyžařů z BKL Machov
Běh na lyžích.
Po kvalitní letní a podzimní přípravě jsme zahájili zimní přípravu na tradičním soustředění na Černé hoře
v prvním prosincovém týdnu. Bohužel nám úplně nepřálo počasí a tak jsme se museli spokojit se skrovnou
sněhovou nadílkou, která během týdne ještě ubývala. Nakonec jsme se dvakrát vypravili na 4 km vzdálenou
sjezdovku Javor v Peci, kde byl nastříkán technický sníh. Sjezdovka ještě nebyla v provozu a tak jsme ji měli pro
sebe. Nečekaně a pozitivně nás překvapila perfektně upravená propojka mezi sjezdovkami Javor a Smrk a tak
jsme mohli na parádním manšestru dobře potrénovat bruslení. Na sjezdovce Javor byla velkou zábavou jízda po
nastříkaných hromadách sněhu, což byl vynikající trénink různých lyžařských dovedností. I přes bídné podmínky
na soustředění se nám podařilo být za sedm dnů šestkrát na lyžích, jinak jsme trénovali běh s holemi, posilovali

a zahráli si i hry. Na děti po noční stezce odvahy nezapomněl s nadílkou ani Mikuláš.
V sobotu 8. prosince jsme se vrátili z Černé hory, ale již v úterý 11. jsme mohli absolvovat první trénink na
upravených tratích v machovském Dolečku. V Machově první sníh dlouho nevydržel, ale pokračovat s přípravou
jsme mohli od 14. prosince na louce mezi Karlovem a Vostrou horou. Tratě u Karlova jsme díky naší technice
udržovali v dobrém stavu až do začátku ledna, kdy napadlo již více sněhu a úpravu tratí po nás převzalo město
Radków se svojí rolbou. Díky kvalitní úpravě tratí a okamžitému přenosu dat z GPS lokalizátoru na webové
stránky www.bilestopy.cz mohla veřejnost ihned vidět, kde a kdy byla trať upravena. Kvalita tratí se rychle
rozkřikla a tak nebylo překvapením, když se po Vánocích na upravené 4km dlouhé trati prohánělo v jednu chvíli
přes 50 lyžařů převážně z Machova a okolí. Na začátku ledna opět napadlo dostatečné množství sněhu i
v Machově, a tak byly od 3. ledna opět upraveny tratě nejen v Dolečku, ale i do Nouzína, na Vysokou Srbskou a
do Závrch a také okruh ze Lhoty přes Machovský kříž, Pasterkov, Karlov, Tkalcovský stezník pod Borem,
Bukovinu a zpět do Machova. V Dolečku bylo i pro veřejnost spuštěno osvětlení v pracovních dnech od 17:00 do
19:00 hodin. Tratě v Machově byly upravené do poloviny února, na Karlově jsme lyžovali od poloviny prosince
do poloviny března.
V závodní sezóně starší žactvo cílilo zejména na závody Českého poháru a Mistrovství České republiky,
zatímco mladší se soustředili na závody Krajského poháru. Český pohár měl na programu pět individuálních a
dva týmové závody ve třech destinacích. Do poháru se započítávaly čtyři nejlepší výsledky z pěti individuálních
závodů. Body se rozdělovaly do 25. místa v kategorii, na což bylo potřeba podat dobrý výkon, jelikož někdy
startovalo až 80 závodníků v kategorii. Nejlépe nám vyšla hned první zastávka ČP v Jablonci nad Nisou, kde
brali bronzové medaile Jan John v sobotním norském sprintu volnou technikou a Ema Ducháčová v nedělním
distančním závodě klasicky. V sobotu skončila v kategorii U13 Ema 10., Aneta Gultová 36., v U15 Natálie Plná
14. a Vendula Kubečková 41. V neděli byla v U13 Aneta 27., v U14 Jenda 11., v U15 Natálie 13. a Vendula 43.
Druhou zastávkou ČP a zároveň Mistrovstvím ČR bylo Vrchlabí, kde v pátečním norském sprintu klasicky nejvíce
zamrzel o půl boty prohraný souboj Emy o postup do finále, která nakonec obsadila 10. místo, ve stejné
kategorii U13 pak byla Aneta Gultová 21. V kategorii U15 byla Natálie Plná 13. a Vendula Kubečková 39.
V sobotním distančním závodě volnou technikou se v kategorii U13 umístila Ema na 7. místě a Aneta na 19.
místě, v kategorii U15 byla Natálie 13. a Vendula 41. V neděli byly na programu tříčlenné štafety kategorií U13 +
U14 a hromadný závod klasicky pro U15. Ve štafetách nám chyběla třetí závodnice, a tak Ema doplnila krajskou
štafetu z Vrchlabí (15. místo) a Aneta startovala v kombinované štafetě z různých klubů (31. místo). V
nejstarších holkách se hromaďák vyvedl Natálii, která dojela na 7. místě, Vendula skončila 46.
Třetí zastávkou byl ČP v Novém Městě na Moravě, kam se sjelo rekordních 680 startujících. V sobotu se jel
závod volnou technikou, kde v kategorii U13 skončila Ema 10. a Aneta 17., v kategorii U14 dojela Veronika
Nyklíčková 36. a Jan John 9., v kategorii U15 Natálie 27. a Vendula 44. V neděli byl na programu sprint dvojic
klasicky a pro nejstarší U15 stíhačka klasicky. Dvojice BKL Aneta s Emou dojely na pěkném 7. místě v U13 se
ztrátou 12 s na medaili, Veronika spolu s L. Bezuškovou z Police skončily 28. v U14 a nejvíce se vedlo Jendovi,
který v dvojici s vrchlabským A. Hronem bojoval do posledních metrů o prvenství, ale nakonec skončili ve finiši
na parádním druhém místě v U14. Ve stíhačce klasicky v U15 si Natálie polepšila na 17. místo a Vendula na 43.
Druhý víkend v březnu se na Božím Daru konal ČP a MČR dorostu a dospělých a na tyto závody byla přizvána i
kategorie budoucích dorostenců U15. Nás reprezentovala jen Natálie Plná. V pátečním distančním závodě
klasicky dojela 11. v U15, v sobotním sprintu dvojic klasicky kategorií U15 + U16 dojela 11. spolu s Z.
Kubíčkovou ze Ski Skuhrov n.B. v nedělní tříčlenné štafetě volnou technikou dojela v týmu Královéhradeckého
kraje na 8. místě spolu s J. Leblochovou a B. Vránovou.
V hodnocení klubů aneb Mistrovství ČR v běhu na lyžích smíšených družstev staršího žactva se BKL Machov
umístil na 17. místě ze 45 klubů, které získaly alespoň bod. Nám do celkové hodnoty 328 bodů přispěly holky v
kategorii U13 Ema Ducháčová s Anetou Gultovou 163 body, Jan John v U14 86 body a Natálie Plná v U15 79
body. Z klubů z našeho kraje jsme byli třetí nejlepší za Vrchlabím (celkově 5.) a Trutnovem (11.), medaile si
odnesly 1. Ski klub Jablonec, 2. Slovan Karlovy Vary, 3. Dukla Liberec. Myslím, že pro náš malý klub je to
vynikající výsledek. Škoda, že se některé závody ČP v běhu kryly se závody v kombinaci a Lukáš Doležal a Jenda

John nemohli týmu pomoci k ještě lepšímu výsledku .
V žákovském poháru Královéhradeckého kraje lyžařů běžců se v zimě konalo všech sedm závodů a nám
bodovalo rekordních 22 závodníků. V celkovém součtu, kam se počítaly dva nejlepší výsledky z pěti podzimních
krosů a pět nejlepších výsledků ze sedmi závodů na běžkách, jsme získali pět umístění na stupních vítězů. Ve své
kategorii celkově zvítězila Ema Ducháčová, stříbra braly Anna Kráčmarová, Aneta Gultová a Natálie Plná, bronz
vybojoval Patrik Ducháč. Celkově se naši lyžaři umístili následovně: V roč. 2010 - 3. Ducháč Patrik, 16. Rücker
Vítek; 2009 - 2. Anna Kráčmarová, 7. Denisa Wiesnerová, 8. Laura Bejšovcová, 10. Vendula Šrůtková, 15. Eliška
Gultová, 18. Nela Konrátová, 20. David Vaněk, 23. Ondřej Ducháč; 2008 - 6. Simona Bubeníčková, 8. Veronika
Dostálová, 10. Tereza Doležalová; 2007 - 9. Barbora Šrůtková; 2006 - 1. Ema Ducháčová, 2. Aneta Gultová, 8.
Lukáš Doležal; 2005 - 5. Veronika Nyklíčková, 14. Karolína Vaňková, 8. Jan John; 2004 - 2. Natálie Plná, 5.
Vendula Kubečková
Mimo Českého a Krajského poháru jsme získali další spousty umístění na pódiu ve Středečním poháru,
závodech seriálů Stopa pro život a SkiTour (Stopou Zlaté lyže, Jilemnická 50, Šumavský skimaraton, Orlický
maraton, Jizerský noční maraton, Jizerská 50, JeLyMan). Umístění na stupních jsme brali i na závodech v Polsku
např. Bieg Pabla na Karlově nebo Bieg St. Bodzka v Opawě u Lubawki nebo na největším polském závodě Biegu Piastów v Jakuszycích. Z dospělých klub na mnoha závodech úspěšně reprezentovali Michal Ducháč,
David Šrůtek a David Plný.
V zimě náš klub pořádal tři závody. Dva závody Středečního poháru, 16. ledna v Machově v Dolečku a 13. února
na Karlově. 17. února jsme měli pořádat Přebor KH kraje v Machově, ale vzhledem k oblevě jsme byli nuceni
závod přesunout na tratě do Deštného v Orlických horách. Náš realizační tým skládající se z rozhodčích,
trenérů, rodičů a dalších pomocníků se tohoto úkolu zhostil na výbornou a i díky spolupráci s klubem Ski
Skuhrov nad Bělou dopadly závody nejen po organizační stránce velmi dobře.
Rozrostla se nám i skupina nejmenších, kdy se až 16 dětí účastní tréninků. Cvičení mladých lyžařů ve věku 5 – 7
let probíhá každé pondělí od 16 hodin. V zimě využili sněhu v Dolečku a učili se soupaž, plužení, stromeček,
rovnováhu na jedné lyži,… Pro některé děti to byla premiéra, ale bojovaly statečně. V lednu jsme využili
sněhové nadílky Krkonoš a několik dětí odjelo na malé soustředění (prodloužený víkend) na chatu U Floriána na
Pomezních Boudách. I přes tak krátkou dobu jsme nalyžovali 20 km, procvičili techniku a užili si pěkného počasí.
I v této skupince máme děti, které se pravidelně účastní závodů a do všeho se vrhají se sportovním duchem:
Pavlína Bejšovcová, Vítek Ducháč, Václav Strnad a František Strnad.
Příští sezónu nám do žákovské kategorie postoupí silný ročník 2009, kde máme nyní závodících 6 děvčat a 2 kluky
a i tito závodníci budou už při některých závodech bruslit. K radostem nám přibydou i starosti a my opět budeme
chtít tyto sportovce materiálně zabezpečit. Budeme se snažit vybavit je tak, aby mohli mít tréninkové a závodní
lyže na klasiku a i na bruslení = celkem čtyři páry, kolečkové lyže na bruslení, hole na klasiku a na bruslení, boty,
kombinézu s čepicí a dostatek vosků a servisního materiálu. Budeme organizovat soustředění, pravidelně
trénovat a závodit. Jsme rádi, že se děti věnují sportu, zdravému životnímu stylu a že si užívají zábavu v dobré
partě kamarádů. My jim rádi věnujeme náš volný čas a podpoříme je, i když je to časově stále náročnější. Už letos
nám například mnohdy zabralo pouze mazání lyží den před závody pro 20 dětí i tři hodiny.
Skok a severská kombinace.
Naši mladí skokani/kombiňáci začali sezónu skákáním na umělé hmotě ještě v polovině prosince, neboť sníh
všude chyběl. Po novém roce napadlo a tak se nám podařilo upravit můstek K13m a tréninky s těmi menšími
získaly na kvalitě. Starší kluci, Lukáš a Jenda, doplatili na kompletní uzavření celého areálu v Harrachově
s můstkem K 70 a K 90m a museli dojíždět 350 km do Německého Breitenbergu nebo 320 km do polského
Szczyrku. Na obou těchto místech se konal i Český pohár ve skoku a kombinaci. Takhle jsme to v Česku
dopracovali.

Naštěstí se v únoru podařilo upravit velký můstek K 70m v Lomnici nad Popelkou, a tak dojížění bylo jen 90km.
Závodit jsme začali 12.1. v Harrachově na malých můstkách na Kamlu, kde Český pohár v kombinaci Jenda John
vyhrál. Dalším závodem byl 19.1. Český pohár v Desné v Jizerských horách. Vítek Rücker zde obsadil 12. místo
v kat 9-10 let a Jenda opět s převahou vyhrál.
26. 1. se uskutečnil další závod ČP v Lučanech. Zde startoval jen Vítek a obsadil opět 12. místo.
Ve stejném termínu odjel reprezentovat ČR Lukáš do dalekého norského Trondheimu na Youth Cup Granåsen.
26.1. obsadil 6. místo a 27.1. obsadil 5. místo.
1.-3.2. se konal RKZ ve skoku a ČP v kombinaci v německém Breitenbergu. Lukáš byl ve skoku na třetím místě a
Jenda na osmém. V kombinaci skončil Lukáš na třetím a Jenda na čtvrtém místě. Tady naši kluci, kteří jsou mezi
kombiňáky nejlepšími běžci, doplatili na nepochopitelné zkrácení tratě ze 3km na 1,85km…. Jinak by byl
výsledek ještě lepší.
9. 2. se konal další závod v Lomnici nad Popelkou. V kategorii 9-10 obsadil ve skoku Vítek 16., Martin Valtera 24.
a Ondra Ducháč 25. místo. V kombinaci se zlepšili a Vítek dojel na 11., Ondra na 13. a Martin na 19. místě.
9.2. Lukáš a Jenda reprezentovali Českou republiku na OPA Games Nordic Combined ve švýcarském
Kanderstegu – můstek K 70m a trať 4km. Závodili s kluky o jeden a dva roky staršími a Lukáš skončil 20. a Jenda
26. Ve svém ročníku by Lukáš vyhrál a Jenda by byl čtvrtý.
Další historický úspěch se povedl našim mladým kombiňákům v neděli 17. 2. 2019. V kategorii 13-14 let se
Mistrem České republiky stal Lukáš Doležal a vicemistrem Jenda John !
Jenda navíc skončil v celkovém pořadí Českého HOP poháru za rok 2019 na druhém místě a Lukáš navíc zde
vybojoval třetí místo v RKZ ve skoku.
23. a 24. 2. pokračoval MČR ve skoku a kombinaci žactva 9-10 let na malých můstcích v Harrachově. Ve
skoku Vítek skončil na 15. a Ondra na 22. místě. V severské kombinaci bylo umístění 12. Vítek a 13. Ondra.
3. 3. se konalo Mistrovství ČR a RKZ v polském Szczyrku a zde Lukáš vybojoval v MČR 6. místo a v RKZ byl třetí.
V celkovém pořadí Českého poháru ve skoku obsadil Lukáš 7. a Jenda 14. místo. Děkuji všem závodníkům za
pěkné výsledky a přístup k tréninkům.
Pro naše spoluobčany a návštěvníky ze širokého okolí jsme se celou sezónu snažili projíždět tratě v okolí
Machova a několik desítek dnů byl letos v provozu i osvětlený okruh v Dolečku.
Ve funkcionářské sféře se Standa Jirásek ml. natrvalo zabydlel ve světových pohárech severské kombinace jako
FIS TD (technický delegát), v letošním sezóně coby asistent na závodech v Oberwiesenthalu, Ramsau a Lahti.
Je třeba na tomto místě také poděkovat všem, kteří podporují naši sportující mládež - všem sponzorům
HOBRA ŠKOLNÍK, EKOMACH, SaarGummi, SNtech, WIKOV, MŠMT, Královéhradeckému kraji, městysu Machov,
SLČR, ČUS, rodičům a všem dobrovolníkům, kteří pomáhají. Potěšitelné také je, že na facebooku BKL Machov
naše aktivity sleduje a podporuje několik stovek lidí.
Stanislav Jirásek, BKL Machov

22. 3. Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců okresu Náchod za rok 2018
Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Náchod za rok 2018 se uskutečnilo
v pátek 22. března 2018 v kulturním zařízení Pyramida v Novém Městě n. M. Mezi hosty byla
tradičně řada starostů, představitelů sportovních organizací okresu i zástupci sponzorských
firem. V anketě pořádané Okresním sdružením České unie sportu v Náchodě se na předních
místech umístili i sportovci z městysu Machov – v kategorii mládeže obsadil druhé místo
závodník BKL Machov v severské kombinaci Lukáš Doležal, v kategorii trenérů se na pátém
místě umístil trenér mládeže lyžařů - běžců BKL Machov David Šrůtek. Za městys Machov

byl oceněným pogratulovat místostarosta Ivo Šulc, který oceněným machovským sportovcům
předal dárky od zastupitelstva – poukázky na nákup sportovního zboží v prodejnách
Sportisimo.

Duben 2019

Počasí: Začátek dubna ve znamení polojasného až slunečného počasí s příjemnými teplotami
mezi 14°C až 20°C. Po 10. dubnu výrazné ochlazení, ve dne do 5°C, v noci mrazíky, polojasno až
zataženo. V polovině měsíce sněhové přeháňky, na okolních kopcích sněhový poprašek. Po 15. 4.
postupně oteplování na 10°C, ke konci týdne až 15°C, většinou jasno či polojasno. Další oteplování
vyvrcholilo 26. dubna, kdy za slunečného počasí dosahovaly teploty hodnot kolem 25°C. V posledních
dubnových dnech se rapidně ochladilo na hodnoty kolem 12°C a konečně po delší době přišel i déšť.

Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. dubnu 2019 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.083 obyvatel.
V průběhu dubna: - narodil se Jan Domáň, Bělý čp. 7

7. 4. Divadelní představení „Detektor lži“
Městys Machov uspořádal v neděli 7. dubna na sále Obecního domu divadelní představení
„Detektor lži“ v nastudování divadelního souboru „Na tahu“ z Červeného Kostelce. Komedii
současného ruského autora Vasilije Sigareva režírovala Marcela Kollertová.
V upoutávce divadelního souboru „Na tahu“ byla komedie charakterizována následovně:
„Černá groteska mapující drsný ruský život v manželství. Naturalismus manžela a afektované
výlevy jeho manželky Vám rozhýbají bránice. Zdánlivě jednoduchá anekdota skrývá i mnohé
životní ponaučení“.
Divadelní představení se líbilo a soubor byl po představení odměněn potleskem při třech
děkovačkách herců. Byla jen škoda, že díky krásnému počasí si cestu na představení tentokrát
našlo pouhých 69 diváků.

8. 4. Požár lesa v Machově na Bukovině
V pondělí 8. dubna odpoledne byl místními občany nahlášen na úřad městyse požár na
Bukovině. Protože v uvedené oblasti bylo na HZS nahlášeno celoměsíční pálení klestu, byla na
místo nejprve vyslána jednotka SDH Nízká Srbská. Po provedeném monitoringu bylo jasné, že
nejde o pálení, ale skutečně o požár lesního porostu, klestu a trávy na rozloze přibližně 200 x
100 m. Požár pravděpodobně vznikl rozfoukáním zbytků po pálení po těžbě dřeva, které se
uskutečnilo týden před vznikem požáru. Na místo byli povoláni profesionální hasiči z Velkého
Poříčí a další jednotky SDH z Police nad Metují, Hronova a Machova. Celkem se na místo
požáru sjelo osm požárních vozidel, která zabezpečovala hašení požáru a přepravu vody
z potoka u restaurace Kukulda cestou pod lyžařským vlekem a okolo vodojemů až na Bukovinu.
Zásah trval od 17 hod. do 20,30 hod. a kromě uhašení požáru museli hasiči důkladně prolít lesní
půdu, aby nedošlo k obnovení požáru.

9. 4. Rekonstrukce dešťové kanalizace v Machově a Nízké Srbské
V úterý 9. dubna se rozběhly práce na rekonstrukci dešťové kanalizace jako součást
investiční akce „Rekonstrukce krajských komunikací“. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála
firma Broumovské stavební sdružení s.r.o. Broumov. Předmětem prací je zajištění odvodnění
rekonstruované krajské silnice v úseku od náměstí až po hasičskou zbrojnici v Nízké Srbské
a termín dokončení byl stanoven na 15. června. Akce byla rozdělena do 12 úseků, přičemž
nejsložitějším místem se jeví překopy silnice v prostoru křižovatky v Nízké Srbské.

13. 4. Tajný výlet spolku Zvoničkáři z Bělého
V sobotu 13. dubna uspořádal spolek „Zvoničkářů“ z Bělého tajný výlet pro své členy, ale
i pro ostatní zájemce z řad obyvatel a chalupářů v Bělém. Výletu se jich zúčastnilo 37
a postupně navštívili Stezku v oblacích v Dolní Moravě, kostel v Neratově a na závěr byla
zorganizována exkurze v Náchodském pivovaru s ochutnávkou piv a občerstvením.

18. 4. Významné životní jubileum – 50 let společného života – oslavili dne 12. dubna manželé
Vlasta a Jaroslav Váňovi z Nízké Srbské čp. 67. Ke Zlaté svatbě jubilantům byli jménem
zastupitelstva městyse popřát starosta Ing. Jiří Krtička, místostarosta p. Ivo Šulc
a matrikářka Dagmar Krtičková Heritesová.

24. 4. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 23. dubna občanka Machova
paní Jiřina Čepelková (čp. 116). Za městys byli oslavenkyni popřát předsedkyně Výboru pro
občanské záležitosti zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová a pracovnice úřadu Renata Thérová.

30. 4. Stavění májek a pálení čarodějnic

Stavění máje s pálením čarodějnic, které se koná 30. 4. 2019
Program:
- 18:00 hod. – Stavění máje - tradiční stavění máje na hřišti u has. zbrojnice. Po upevnění koruny
májky, upevnění hada, usazení a ozdobení věnců dojde k ručnímu postavení a usazení májky.
- 18:30 hod. – Průvod masek - sraz dětí do průvodu pod Hubkovými (odbočka na Doly, Bělý). Odtud
průvod po zadních cestách ponese čarodějnici k hasičské zbrojnici, kde bude čarodějnice umístěna na
vrchol hranice. Po příchodu děti ještě uvidí závěrečné stavění a ukotvování májky. Po postavení máje
bude hranice podpálena i s čarodějnicí.
Jako každý rok je připraven vyhřívaný stan, občerstvení i dřevo na táboráčky na opékání buřtů.
Proto si nezapomeňte přinést buřty a klacky na opékání. Občerstvení zajištěno. Přítomné opět
prosíme o pomoc při tradičním stavění máje.
Věříme, že si tuto noc přijdete k nám užít s celými rodinami.

V letošním roce organizovali tradiční stavění májky a pálení čarodějnic různé spolky
i jednotlivci – dobrovolní hasiči z Nízké Srbské u hasičské zbrojnice v Nízké Srbské, bělští
hasiči na křižovatce v Bělém a „Lhotské Zpívánky“ před hospodou „U Lidmanů“ v Machovské
Lhotě. Kromě toho se májka objevila např. i u Šrůtkových v Machovské Lhotě.
Nejnavštívenější byla akce v Nízké Srbské – účast kolem 150 dětí i dospělých, country hudba,
opékání, masky …..

Květen 2019

Počasí: Po mírném oteplení na počátku května se vrátilo chladné počasí s denními teplotami
kolem 10°C (o prvním květnovém víkendu dokonce padal sníh – Bor byl bílý) a ranními
mrazíky. Chladné a deštivé počasí s občasnými ranními mrazíky pokračovalo až do poloviny
května. Teprve po 18. květnu postupně oteplení až na 20°C, nadále polojasno až zataženo
s dešťovými přeháňkami, kolem 22. 5. s vydatnými dešti. Konec měsíce ve znamení mírného
oteplování, většinou polojasno.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. květnu 2019 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.082 obyvatel.
V průběhu května: - zemřela Zdeňka Martincová (1929), Nízká Srbská 61

3. 5. Asfaltování místní komunikace pod katolickým kostelem
V průběhu týdne od 29. 4. do 3. 5. 2019 proběhla rekonstrukce místní komunikace od
kostela sv. Václava až po čp. 35 (Ducháčovi). Nejprve došlo k rozšíření vozovky, nakolik to
skalní svah dovoloval – práce prováděla technická četa úřadu ve spolupráci s bagristou
Václavem Kohlem ze Suchého Dolu. Po nich nastoupila firma REPARE Trutnov, která po
dalším urovnání vozovky položila asfaltový povrch v prudké části úseku komunikace a dále
v rovnějším úseku zpevnila vozovku asfaltovým recyklátem zpevněným penetračním
asfaltovým zástřikem. Následně byly upraveny krajnice vozovky. Nakonec pracovníci úřadu
městyse obnovili poničené zábradlí v prudkém úseku komunikace.

5. 5. Dětská soutěž v hasičském sportu „O pohár starosty SDH“
36. ročníku se zúčastnilo 29 družstev mladších a starších dětí. Počasí bylo ráno mrazivé,
odpoledne se oteplilo. Soutěžilo se ve štafetě dvojic, štafetě 4x60m a požárním útoku. Mladší
i starší družstva SDH Nízká Srbská ve svých kategoriích zvítězila.

12. 5. Nova Cup Stolové hory
V neděli 12. května se v Machově již potřetí uskutečnily závody horských kol v rámci
seriálu Nova Cup pod názvem Head bike Stolové hory 2019. Zazávodit si tentokrát přijelo ve
všech kategoriích od dětských až po hlavní kategorii na 72 km pouze 269 závodníků, což je ve
srovnání s loňským ročníkem (1.038 závodníků) veliký úbytek. Vinu na tom zřejmě mělo
hlavně chladné a deštivé počasí.

Vítězem hlavní kategorie se stal stejně jako v loňském roce Filip Adel z týmu Superior
Suninvent Team, který trasu v délce 72 km ujel v čase 3:29:20.

11. 5. Odemykání studánky
Otvírání studánky v Nízké Srbské se zúčastnilo cca 40 osob. Akci pořádal Spolek
„Nízkosrbský baroni“. Bylo zajištěno občerstvení. Sousedské posezení proběhlo v příjemné
atmosféře.

13. 5. Stanislav Jirásek z Golf Clubu Grosshof třetí ve Francii
Ve francouzském Aa Saint-Omer Golf Club se ve dnech 26. - 28. dubna 2019 odehrál
tradiční turnaj Světového poháru Pas De Calais Handigolf Open 2019. Na 3. místě se umístil
machovský občan Stanislav Jirásek z Golf Clubu Grosshof Broumov.
Na startovní listině se sešla velmi silná konkurence 78 paragolfistů a nechyběl mezi nimi
ani český reprezentační tým ve složení Michal Hošna, Jiří Janda, Stanislav Jirásek, Zbyněk
Kotek, Jakub Kovařík, Miroslav Lidinský a Václav Mráz. Cvičné i soutěžní kola turnaje
světového poháru Pas De Calais Handigolf Open 2019 se odehrála za velmi náročných
povětrnostních podmínek a v neděli silný vítr provázely i kroupy.
Z českých hráčů v kategorii strokeplay se dokázal s hřištěm nejlépe popasovat Jiří Janda,
který zvítězil mezi profesionály a celkově se umístil na třetím místě. V kategorii stableford se
mezi šestici nejlepších probojovali hned dva čeští hráči, Stanislav Jirásek Grosshof Broumov
na třetím místě a Michal Hošna GC Krumlov na šesté pozici.

16. 5. Významné životní jubileum – 90. narozeniny – oslavila dne 14. května občanka Bělého
paní Božena Walterová (čp. 86). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing. Jiří Krtička
a člen zastupitelstva Jan Gross.

19. 5. Vítání občánků městyse Machov
V neděli 18. května 2019 se uskutečnilo v obřadní síni městyse Machov tradiční vítání
nově narozených občánků. Členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová společně
s matrikářkou paní Dagmar Krtičkovou Heritesovou slavnostně přivítaly mezi občany městyse
Machov tyto malé občánky:
- Violu Klimšovou z Machova,
- Tamaru Scholzovou z Bělého,
- Václava Rýgla z Machova,
- Ludmilu Scholzovou z Nízké Srbské,
- Emu Hauschke z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly tradičně svým vystoupením i děti z místní
mateřské školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

23. 5. Den matek v podání žáků ZŠ – Lotrando a Zubejda

Na divadelní představení „Lotrando a Zubejda“, které nastudovali žáci ZŠ Machov ke Dni
matek, se zcela zaplnil sál Obecního domu v Machově. Slavnostní odpoledne zpestřili
sborovým zpěvem i žáci a žákyně 9. ročníku ZŠ.
Početné obecenstvo využili i představitelé městyse k veřejnému ocenění úspěšných
mladých sportovců – žáků zdejší školy, kteří pod hlavičkou BKL Machov dobře reprezentují
rodnou obec na úrovni kraje či republiky. Starosta ing. Krtička společně s místostarostou Ivo
Šulcem ocenili dárkem ty nejúspěšnější – Lukáše Doležala, Jana Johna, Patrika Ducháče a
Natálku Plnou.

24. – 25. 5. Volby do Evropského parlamentu

25. 5. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 25. května občanka
Machova paní Jana Švorčíková (čp. 129). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing. Jiří
Krtička a matrikářka Dagmar Krtičková Heritesová.

27. 5. Rekonstrukce lesní pískovcové cesty pod Bor
Dne 21. května byly započaty stavební práce na rekonstrukci části lesní dlážděné cesty nad
studánkou v Machově. Úsek o délce přibližně 300 m je budován firmou SMI-Group ČR
z Broumova, která zvítězila ve výběrovém řízení pořádaném Dobrovolným svazkem obcí Lesy
Policka. Finančně se na akci podílí městys Machov částkou cca 773 tis. Kč, zbývající objem
finančních prostředků ve výši 1.143 tis. Kč je hrazen z dotace prostřednictvím dotační výzvy
Místní akční skupiny Stolové hory (poskytovatelem dotace je Státní zemědělský intervenční
fond ČR).

30. 5. Významné životní jubileum – 80. narozeniny – oslavila dne 30. května občanka
Machova paní Alžběta Wietková (čp. 146). Za městys byla oslavenkyni popřát členka
výboru pro občanské záležitosti p. Renata Thérová.

Červen 2019

Počasí: Hned od počátku června extrémně teplé počasí s teplotami mezi 25 – 30°C, většinou
slunečno či polojasno, občas bouřky z tepla. Po mírném dvoudenním ochlazení kolem 8. 6. se
vrátilo slunečné letní počasí s teplotami kolem 30°C, noční teploty přesahovaly 20°C. Horké
období kulminovalo v sobotu 15. 6., kdy Machovem přešla studená fronta doprovázená větrem,
silným deštěm a ochlazením na 22°C. Poté opět postupně nárůst teplot přes 25°C a v závěru
měsíce několik slunečných dnů s rekordní teplotou ve stínu kolem 35°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červnu 2019 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.082 obyvatel.
V průběhu června: - narodila se Lada Starobová, Bělý 54

8. 6. V sobotu 8. června uspořádal SDH Nízká Srbská na hřišti vedle požární zbrojnice tradiční
letní taneční zábavu se skupinou Nanovor. V krásném teplém letním podvečeru a také teplé
noci si přišlo zatančit a poslechnout rockovou muziku 208 platících.

8. 6. Pouťové posezení v Bělém
V sobotu 8. června se za krásného letního počasí uskutečnilo u bělské zvoničky Pouťové
posezení, které se těšilo velkému zájmu místních i přespolních.

9. 6. Úspěch děvčat z Machova v Přeboru ČOS ve sportovní všestrannosti
O víkendu 8. - 9. června 2019 se v Praze konal Přebor České obce sokolské ve sportovní
všestrannosti, neboli v závodech v gymnastice, atletice, plavání a šplhu. Tohoto republikového
finále se zúčastnila i dvě děvčata z Machova reprezentující Sokol Police nad Metují – Barbora
Notková a Tereza Scholzová. Obě si ve svých kategoriích čítajících přes 40 soupeřek vedly
velmi dobře. Bára vyhrála závody v gymnastice a byla třetí v atletice a třetí i v celkovém
hodnocení. Terka získala druhé místo v plavání, třetí v gymnastice a v celkovém pořadí byla
těsně čtvrtá.

10. 6. Významné životní jubileum – 90. narozeniny – oslavila dne 14. června občanka Nízké
Srbské paní Ema Ševců (čp. 64). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta městyse Ing. Jiří
Krtička a členka výboru pro občanské záležitosti p. Renata Thérová.

14. 6. Asfaltování místních komunikací v Nízké Srbské
V rámci rekonstrukce místní komunikace 4c v Nízké Srbské proběhla v pátek 14. 6.
pokládka vrchních asfaltových vrstev vozovky. Asfaltérské práce prováděla firma REPARE
z Trutnova, dokončovací práce pak firma Rostislava Dudka z Přibyslavi u N. Města n. Met. Při
této stavební akci v hodnotě 2,3 mil. Kč, kterou spolufinancoval Královéhradecký kraj částkou
799 tis. Kč, byly opraveny povrchy místních cest v okolí bývalého internátu včetně slepých ulic
k jednotlivým nemovitostem.

15. 6. Asfaltování nové místní komunikace na Záduší
V sobotu 15. června pokračovaly asfaltérské práce v další části obce – byl položen vrchní
asfaltový povrch na nově budovanou místní komunikaci v Machově na Záduší. Podkladní
vrstvy vozovky předtím zhotovila firma ZBA metodou promísení zeminy s cementem, poté
firma pana Dudka osadila obrubníky, provedla práce na odvodnění vozovky a ve spolupráci
s firmou Elpol z Police n. Met. dokončila instalaci veřejného osvětlení. Vlastní pokládku asfaltů
provedla firma REPARE Trutnov a veškeré dokončovací práce opět zajistila f. Dudek.

15. 6. Bělský džbánek a zábava u rybníka
Bělští hasiči uspořádali v sobotu 15. června tradiční soutěž o Bělský džbánek. Již
patnáctého ročníku soutěže se zúčastnilo 6 družstev dobrovolných hasičů. Soutěžily v požárním
útoku zpestřeném během přes překážku – nafukovací vak plný vody – a součástí byla jako
obvykle i pivní štafeta. Prvenství obhájilo družstvo z Radešova. Večer si však bělští hasiči
vybrali smůlu – jeden z mála deštivých dnů pokazil taneční zábavu u rybníka. Kapela kvůli
dešti ani nezačala hrát, a tak se z taneční zábavy stalo „posezení u rybníka“. Lidé se přesto
dobře bavili až do ranních hodin následujícího dne.

19. 6. Rekonstrukce krajské komunikace po Machově
V závěru června byly zahájeny rekonstrukční práce na dalším úseku krajské komunikace
v Machově. Pro dopravu byl uzavřen úsek od křižovatky na Bělý přes náměstí až k pomníku
padlým u tělocvičny. Firma Eurovia nejprve vytěžila z vozovky dlažbu ze žulových kostek
a poté začaly rekonstrukční práce na spodních konstrukčních vrstvách vozovky.

21. 6. Významné životní jubileum – 50 let společného života – oslavili dne 21. června manželé
Ludmila a Oldřich Ševců z Machova čp. 146. Ke Zlaté svatbě jubilantům byli jménem
městyse popřát členka zastupitelstva Ing. Eva Skálová a členka komise pro občanské záležitosti
Renata Thérová.

27. 6. Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku ZŠ a s dětmi končícími MŚ
Ve čtvrtek 27. června se v obřadní síni Úřadu Městyse Machov uskutečnilo slavnostní
rozloučení s dětmi končícími mateřskou školu a slavnostní rozloučení s předáváním vysvědčení
žákům končícím základní devítiletou školu v Machově. Z mateřské školy letos postoupilo
třináct předškoláků do první třídy. Devátý ročník ZŠ ukončilo 12 žáků, vysvědčení jim
předávala ředitelka školy Ing. Bc. Hana Lelková. Za zastupitelstvo městyse se slavnostního
aktu zúčastnila zastupitelka – předsedkyně komise pro společenské záležitosti paní Mgr.
Dagmar Šolínová.

29. 6. Tour de Torpedo
23. ročník cyklistického recesistického závodu Tour de Torpédo se konal opět poslední
sobotu v červnu, tedy 29. 6. 2019 v Nízké Srbské v areálu hospody U Božky. Bylo nádherné
slunečné počasí. Závod je specifický tím, že se jede na jízdních kolech vybavených torpédem,
umožňujícím brzdění našlápnutím vzad. Bylo zde k vidění nepřeberné množství těchto,
povětšinou z různých půd a kůlen vyndaných, modelů. Je třeba uvést, že zde byly i velmi krásné
zachovalé a udržované modely starých kol, moderní kola, ale i zajímavé domácí úpravy kol.
Závodu se zúčastnilo 198 startujících ve třech kategoriích (žen bylo na startu 72, mužů
nad 50 let 33 a mužů do 50 let 93), kdy v kategorii ženy se na 1. místě umístila Jarmila
Dvořáčková, v kategorii mužů nad 50 let včetně Jan Klepáček a v kategorii mužů do 50 let
Martin Šimek v nejrychlejším čase 14:21 min. Ovšem vítězem závodu byl každý, kdo si tuto
nádhernou akci užil.
Nejstarším účastníkem byl Miloš Hrubín ve věku 81 let, nejlehčí Monika Ducháčová
s Martinou Kokešovou - 60 kg a nejtěžší Jan Šulc - 150 kg (váženo i s kolem). Vyhodnoceni
byli za originální ústroj Přemysl Adam, Jitka Meisnerová a Miroslava Boháčová, za originální
kola Jiří a Jindra Boučkovi, Matěj Šváb a Zdeněk Vlach. Prodávala se kýta na rožni, bůček na
lorně, klobásy z udírny, utopenci, v hospodě dršťková polévka, guláš, „pavlišov“, výpečky,
zdarma 30 l nápoje „Poserse“.
K poslechu a na rozproudění zábavy nejprve zahrála Koletova dechová hudba, k tanci pak
po skončení závodu do pozdních hodin hrála kapela Juno.

