Leden 2015

Počasí: Nový rok 2015 začal velkými výkyvy teplot a počasí. Mrazivé dny na začátku roku
vystřídalo velké oteplení, na celém území republiky padaly teplotní rekordy (do plusu), někde
až k 17°C. Desátého ledna už opět teploty klesly pod nulu, jedenáctého ledna pak nasněžilo
v Machově přibližně 15 cm sněhu. Během dvou dalších dnů však díky opětovnému zvýšení
teplot a dešti sníh zmizel. Od poloviny ledna se teploty ustálily kolem nuly, polojasno až
oblačno, většinou beze srážek. Začátkem posledního lednového týdne napadlo 5 cm sněhu,
postupně ochlazování , denní teploty těsně pod nulou, noční kolem -3°C.
Novoroční oslavy v Machově proběhly bez jakýchkoliv problémů či incidentů.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. lednu 2015 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.065 obyvatel.
V průběhu ledna: - zemřela Jana Foglarová (1944), Machov čp. 29,
-

zemřela Erna Linková (1945), Machov čp. 131

7. 1. Tříkrálová sbírka
Letos opět proběhla v našem městysu Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity České
republiky. Zachováno bylo, tak jako v minulých letech, pět skupinek, které chodily po obci
v sobotu a neděli 10 .- 11. ledna 2015. Neodradila je ani nepřízeň počasí. V sobotu pršelo
a v neděli padal mokrý sníh. Každá skupinka se vydala na svůj úsek.
Od náměstí až do Nízké Srbské (k p. J. Ducháčovi) prošla skupinka pod vedením
Martina Kujínka. Tři králové byli Alena Maryšková, Berenika Konečná a Tomáš Šandor.
Po Nízké Srbské až po hasičskou zbrojnici chodila skupinka s panem Vladimírem
Scholzem. Třemi králi byli Alena Horáková, Lucie Formanová a Tomáš Forman.
V Machovské Lhotě jste mohli vidět skupinku, kterou doprovázel Tomáš Kujínek. Třemi
králi byli Edita Straubeová, Anežka Rückerová a Tereza Kujínková.
V Bělém chodila skupinka pod vedením paní Jany Jirmanové. Třemi králi byli Bára
Koudelková, Julie Konečná a Denisa Luňáčková.
V neděli prošli tři králové ulice za náměstím a kopec pod vedením Aleše Kujínka. Byli
jimi Luboš Matěna, Martin Kujínek a Aleš Kujínek.
Poděkování patří doprovodu skupinek a zvláště dětem, které se zhostily úkolu pro
dobrou věc opět na výbornou. Poděkování patří i všem, kteří jakoukoliv částkou sbírku
podpořili. Letos se vybralo 22 103 Kč. Je to opět o něco víc než loni.

9. 1. – 7. Machovský ples
V pátek 9. ledna uspořádalo zastupitelstvo a úřad městyse sedmý Machovský obecní
ples. Účast byla tentokrát oproti minulým rokům nižší, přišlo 120 platících. Tak jako vloni se
o zábavu staraly dvě osvědčené kapely - taneční orchestr Relax Band z Hronova pod vedením
Jana Drejsla a skupina BTK z Bezděkova pod vedením Martina Jirmanna. Na parketu byl
dostatek místa pro všechny, kteří si přišli zatančit. Pozitivně byla hodnocena i tombola, ve
které se letos sešlo rekordních 244 (většinou hodnotných) cen. Hlavní cenou byl již tradičně
vyhlídkový let nad Machov z letiště Velké Poříčí. Spoustu hodnotných cen (domácí
spotřebiče) dodala zejména firma budující v Machově kanalizaci – POHL a.s. Roztoky u
Prahy. Poděkování však patří i všem ostatním přispěvatelům do tomboly, kterých letos bylo

sedmdesát. Hezké předtančení v rytmu latinskoamerických tanců tentokrát obstarali tanečníci
z tanečního klubu HOP Dobruška. Podle propočtů příjmů a výdajů nakonec ples vyšel
finančně na nulu a podařilo se tak splnit předsevzetí pořadatelů nepoužít na pořádání plesu
žádné finanční prostředky z rozpočtu městyse.

10. 1. se nad Machovem přehnala vichřice, která způsobila výpadek elektřiny na celý sobotní
večer – proud nešel od deváté večerní hodiny až téměř do půlnoci. Další škodou způsobenou
větrem bylo vyřazení obecního rozhlasu z provozu v důsledku přetržených vodičů. Také
v místních lesích způsobil vítr několik polomů.
16. 1. – Úspěchy machovských lyžařů (článek z Náchodského deníku)

19. 1. – Michal Novák z Bělého obsadil 3. místo v celostátní soutěži „Dřevorubec roku“
(článek z Náchodského deníku)

20. 1. – Vzpomínky bývalého machovského občana p. Palaty (Polický měsíčník 1/2015)

21. 1. – Zamítnutí restitučních nároků Benediktinů na Policku a Broumovsku
Státní pozemkový úřad oznámil dne 20. ledna 2015, že nevydá Benediktinskému opatství
sv. Václava v Broumově pozemky a budovy, o něž žádalo v rámci církevních restitucí. Důvodem
pro nevydání je skutečnost, že předmětné nemovitosti se nestaly předmětem majetkové křivdy
definované zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi. Podle SPÚ pozbyl klášter majetky v roce
1919 v rámci první pozemkové reformy a následně na základě dekretu prezidenta republiky
o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců
a nepřátel českého a slovenského národa z června 1945. V obou uvedených případech pozbyl klášter
řádu Benediktinů v Broumově nemovitosti před rozhodným obdobím, které je dle zákona
od 25. února 1948 do 1. ledna 1990.
Benediktini neuspěli již v prvním kole posuzování žádostí, kdy na podatelny Státního
pozemkového úřadu dopravili 632 žádostí o pole a louky a na Lesy ČR dalších 1072 žádostí o vydání
lesů. Podle historických pramenů vlastnili Benediktini v roce 1931 na Broumovsku 2999 ha lesů
a na Policku 1677 ha lesů. Všechny tyto majetky však byly dotčeny Benešovými dekrety a navíc
existuje konfiskační výměr tehdejšího ministra zemědělství.

24. – 25. 1. Ples SDH Machovská Lhota a dětský karneval
V sobotu dne 24. ledna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů z Machovské Lhoty
„Hasičský bál“. K tanci zahrála již tradičně bezděkovská skupina BTK. Bál se tentokrát setkal
s větším zájmem než minulý rok – zúčastnilo se ho 137 platících. V tombole kolem 200 cen.
O den později lhotští hasiči uspořádali již počtvrté dětský karneval. Sál Obecního domu
byl zcela zaplněn, sešlo se přes 90 masek, spousta dětí bez masek a 140 platících rodičů či
dalších rodinných příslušníků malých tanečníků. O hudbu se i na této akci postarala skupina
BTK pod vedením Martina Jirmanna s machovskou zpěvačkou Gábinou Thérovou. Rovněž
i zde byla tombola s mnoha cenami.

22. 1. – Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
20. ledna proběhl zápis dětí do 1. třídy naší školy. K zápisu se dostavilo 10 dětí (všechny
z Machova), zapsáno bylo všech deset. Z devátého ročníku letos odejde 11 dětí, takže by stav
žáků v naší škole měl zůstat přibližně stejný. Záleží ovšem ještě na tom, kolik dětí odejde po
absolvování páté třídy na víceletá gymnázia.

28. 1. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 28. ledna dožila občanka
Nízké Srbské paní Marie Bittnerová (čp. 124). Za městys tentokrát vzhledem ke
zdravotnímu stavu jubilantky nebyl osobně pogratulovat nikdo ze zastupitelů.

Únor 2015

Počasí: Únor 2015 začal obvyklým počasím pro tuto dobu – denní teploty kolem nuly, noční
těsně pod nulou, sněhová pokrývka kolem 5 cm. Hned v prvním únorovém týdnu ale přišly
sněhové přeháňky a výrazný pokles teplot – denní těsně pod nulou, noční až kolem minus
deseti stupňů. Osmého a devátého února silný vítr, silné sněžení (cca 10 cm), tvorba
sněhových jazyků. Desátého opět výrazná změna teploty – denní kolem +6°C, slunečno. Celý
další týden se počasí ustálilo – polojasno až oblačno, v noci do -5°C, ve dne do +3°C. Konec
měsíce o něco teplejší, občasné přeháňky, sníh téměř zmizel.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. únoru 2015 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.068 obyvatel.

4. 2. V únorovém vydání Polického měsíčníku vyšel článek o machovské rodačce –
vynikající houslistce Aničce Skálové, která nyní působí v USA:

7. 2. Ples sportovců – V sobotu 7. února uspořádal Fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov na
sále Obecního domu tradiční Sportovní ples. I na tomto plese se počet prodaných vstupenek
zastavil na čísle 138, což je v Machově obvyklá návštěva. V tombole bylo 200 cen. Ples se na
rozdíl od minulých let obešel bez problémů, i když převážnou část návštěvníků tvořila
mládež.

14. 2. Krajský pohár v běhu na lyžích žactva
Borský klub lyžařů Machov uspořádal v sobotu 14. února v běžeckém areálu v Dolečku
závod Krajského poháru v běhu na lyžích volnou technikou žactva. Závod se uskutečnil za
oblačného počasí a teploty 2°C. Zazávodit si do Machova přijelo celkem 96 dětí z celého
kraje. Dobře si opět vedly i machovské děti – svoji kategorii nejmladších žáků (1 km) vyhrál
Jan John, v kategorii nejmladších žákyň byla třetí Ema Ducháčová stejně jako v mladších
žákyních (2 km) Natálie Plná. V kategorii minižaček (0,5 km) obsadila Veronika Dostálová
druhé místo a Barbora Šrůtková čtvrté místo.

17. 2. – Masopustní průvod po Machovské Lhotě
V úterý 17. února se v Machovské Lhotě uskutečnil již tradiční „Mezinárodní
vostatkovej průvod“. Sraz masek i ostatních účastníků byl u křižovatky na Řeřišný. Počasí
letos přálo a tak měl průvod rekordní délku. Masek bylo napočítáno kolem sedmdesáti.
„Laufr“ masopustního průvodu (Petr Zima) požádal nejprve starostu městyse Machov
o povolení projít celou Lhotou až k polskému Nouzínu. Starosta udělil svolení výměnou
za slib, že účastníci průvodu dobře pobaví všechny přihlížející lhoťáky a nebudou cestou dělat
moc velkou neplechu. Dále udělil výjimku ze zákazu podomního prodeje, aby mohly být
cestou prodávány jitrnice a koblihy. Lidí se nakonec sešlo dle odhadu více než čtyři stovky.

Průvod provázely salvy polické Ostrostřelecké gardy. V čele průvodu jel koňský povoz pana
Jirmana ze Lhoty 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. Průvod došel až do polského Nouzína, kde byla
zahrána a řadou účastníků zazpívána česká hymna. Vostatky pak pokračovaly v hostinci
„U Lidmanů“, který byl po rekonstrukcí otevřen novým majitelem panem Šturmem teprve
týden před masopustem. Na sále hospody proběhl karnevalový rej s muzikou EMMA pana
Emila Maryšky z Machova. Na samotný závěr masopustu došlo i na tradiční zvyk pohřbívání
basy.

28. 2. Ples SDH Nízká Srbská

Plesová sezona 2015 v Machově byla zakončena plesem pořádaným Sborem
dobrovolných hasičů Nízká Srbská. Na posledním letošním plese se sešla rekordní návštěva –
všechna místa k sezení byla prodána a dokonce byly prodávány i vstupenky ke stání. Celkem
se tak plesu zúčastnilo kolem 240 platících. Potěšitelnou skutečností je účast všech věkových
kategorií od náctiletých až po důchodce.

Březen 2015

Počasí: Prvního března přišel nejprve déšť a v noci ze druhého na třetího března nová
sněhová nadílka kolem 10 cm mokrého sněhu. Noční teploty kolem nuly, denní do 5°C. Po
dvou dnech opět sníh roztál. Mírné oteplení, občas dešťové přeháňky. Po patnáctém březnu
slunečno, denní teploty mezi 10°C a 15°C. V dalším týdnu ranní mrazíky až -5°C, přes den
polojasno až oblačno s občasnými srážkami, teploty kolem 15°C. Závěr měsíce ve znamení
silného deště (občas i se sněhem) a ochlazení (teploty do 7 °C). Posledního března sněhová
nadílka kolem 5 cm.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. březnu 2015 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.074 obyvatel.
V průběhu března: - zemřel Petr Kučinka (1949), Machov čp. 160

11. 3. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se dne 11. března dožila občanka
Bělého paní Marie Rösnerová (čp. 42) – již několik let je umístěna v léčebně v Havl. Brodě.

14. 3. Další úspěchy machovských lyžařů (Náchodský deník)

20. 3. Jan Stiller převzal Zlatou korunu (převzato z webu Naše Broumovsko)
Krajští radní ve středu předali v rámci slavnostního vyhlášení Zlaté koruny Královéhradeckého kraje ocenění
patnáctce vybraných dobrovolníků za jejich činnost s dětmi a mládeží. Mnozí z nich se nezištně věnují ve svém
oboru dětem i desítky let. Mezi oceněnými byla i Marie Hašková z Broumova a Jan Stiller z Machova.

"Jan Stiller oslavil nedávno 75. narozeniny. Od svých třiceti let trénoval děti Borského klubu Machov nejen v
lyžařském sportu, ale učil je i základům atletiky, a z nejlepších děvčat vytvořil i volejbalové družstvo, které hrálo
okresní soutěže. V lyžování za svého více jak čtyřiceti pěti letého působení vychoval generace závodníků, kteří
dokázali vítězit i na Mistrovstvích České republiky. Například Lukáš Čepelka - čtyřikrát zlatý v běhu žactva na M
ČSSR a M ČSR. V současné době, v rámci možností, pomáhá při severské kombinaci, kde závodí jeho vnuk Jan
John," představil Jana Stillera Stanislav Jirásek z Machova, který ho na slavnostním předávání doprovázel a
dodal: "Jenda od mladých let obdivoval přírodu, a tak se stal vášnivým horolezcem, vysokohorským turistou a
velkým fotografem přírodních krás. Jeho černobílé snímky jsou známé i za hranicemi Česka. Je také vášnivým
sběratelem starých fotografií a dokumentů z našeho kouta. S jeho velkou pomocí mohla v roce 2013 vzniknout
naučná stezka v Nouzíně."
V sále krajského zastupitelstva převzalo plaketu se svým jménem a pamětní list všech patnáct dobrovolníků.
Jako překvapení a milý dárek dostali ocenění z rukou radních také nové tablety. Letos se jednalo o první ročník,
do kterého bylo přihlášeno 59 účastníků, z nichž někteří se také přišli podívat.
"Mohu vás ubezpečit, že to příští rok uděláme zase. My si té vaší práce nesmírně vážíme," ujistil všechny
přítomné náměstek hejtmana Otakar Ruml. "Mnohdy je taková činnost nejen na úkor času a peněz, ale i na úkor
osobního a rodinného života," dodala radní pro školství Táňa Šormová.

21. 3. – Spolek Nízkosrbských baronů uspořádal na sále Obecního domu Šibřinky –
maškarní taneční zábavu. Letos masek přišlo 98 a k tomu se zábavy zúčastnilo přibližně 20
dalších platících. Všem k dobré zábavě zahrála bezděkovská skupina BTK.

27. 3. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 27. března dožila občanka
Machova paní Věra Krtičková (čp. 111). Za městys byli oslavenci popřát zastupitel Oldřich
Rücker a členka komise pro občanské záležitosti Dagmar Havelková.

30. 3. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se dne 26. března dožil občan Nízké
Srbské pan Břetislav Ševců (čp. 121). Za městys byli oslavenci popřát starosta Ing. Jiří
Krtička a místostarosta Ivo Šulc.

Duben 2015

Počasí: Duben začal silnou vichřicí (v celé republice), která lámala stromy a odnášela střechy
domů (např. i v Hronově). Celý první dubnový týden i velikonoční víkend sněžení, teploty
do 5°C, noční kolem nuly. Velikonoce na sněhu, studený vítr. Ihned po svátcích nástup
krásného jarního počasí – slunečno či polojasno, denní teploty mezi 15 a 20°C, noční teploty
stále kolem nuly. Po patnáctém dubnu opět ochlazení – denní teploty kolem 10°C, polojasno
až oblačno s přeháňkami. V předposledním dubnovém týdnu téměř letní teploty kolem 20°C,
jasno či polojasno. Konec měsíce chladnější, ranní mrazíky, ve dne maximálně 12°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. dubnu 2015 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.070 obyvatel.
V průběhu dubna: - zemřel Jakub Schwarz (1991), Machov čp. 102 (sebevražda),
.
– zemřela Blanka Zítková (1921), Machov čp. 154 (nejstarší bydlící v obci).

Výstavba kanalizace: Počasí letošní zimy bylo pro stavbu kanalizace příznivé a tak mohly
být stavební práce obnoveny hned 5. ledna. Po celou zimu probíhala výstavba hlavní stoky J
od Königova mlýna přes ochranné pásmo vodního zdroje „Machovská studna“ až na louku
naproti Kujínkovým ve Lhotě. Ještě v lednu byla dokončena výstavba stoky A 4-1 v Nízké
Srbské od Matyskových směrem k Dolům a v únoru vybudována stoka G od fotbalového
hřiště po „zadní“ cestě směrem k Machovu. V tomto období byly také osazeny do země tělesa
čtyř přečerpávacích šachet. V průběhu března pak byla budována stoka B v Nízké Srbské od
Strakových směrem k Rotterovým. Ve Lhotě se dokončovaly veřejné části domovních
kanalizačních přípojek v okolí zvoničky. V březnu byly rovněž zahájeny práce na budování
hlavní stoky po Machovské Lhotě od mostu u Hubkových směrem k hostinci U Lidmanů.
V tomto úseku se podařilo s vedením firmy VaK Náchod dohodnout současnou rekonstrukci
historického vodovodního řadu. Majitelé nemovitostí zde byli po dobu rekonstrukce napojeni
na venkovní rozvod pitné vody, tzv. „suchovod“.

Zrušení zástavního práva na machovské obecní lesy: Po dlouhých 18 letech došlo ke
zrušení zástavního práva na veškeré obecní lesy, které byly zastaveny Státnímu fondu
životního prostředí ČR ve spojitosti s dluhem městyse Machov vůči tomuto orgánu (projekt
výstavby ČOV a kanalizace v minulosti). Po dlouhých a složitých jednáních tak bylo
dosaženo dalšího postupného kroku při ukončení této historické investiční akce, jež byla
zahájena právě před osmnácti lety a dodnes není vypořádána s příslušnými státními orgány
ani s dodavatelem prací. Nyní ještě zbývá ve vztahu k SFŽP ČR dotáhnout do konce jednání
o podpisu Závěrečného vyhodnocení akce, čímž by stavba ČOV a kanalizace byla definitivně
administrativně ukončena a celé dílo mohlo být účetně zařazeno do obecního majetku.

9. 4. Zemřela poslední Kladská Češka Maruška Haušková

19. 4. Významného životního jubilea – 90. narozenin – se dne 19. dubna dožil občan
Machovské Lhoty pan Jan Smrž (čp. 47). Za městys byli oslavenci popřát starosta Ing. Jiří
Krtička a zastupitel Oldřich Rücker.

19. 4. Divadelní představení „Kdo je tady ředitel?“

Městys Machov uspořádal v neděli 19. dubna na sále Obecního domu divadelní
představení – komedii „Kdo je tady ředitel?“ v nastudování divadelního souboru Kolár
z Police nad Metují. Režie se ujal Jaroslav Souček. Ochotníci z Police tentokrát zvolili
modernější téma z prostředí počítačové firmy, což mohlo být trochu na škodu, neboť zejména
starší diváky toto téma nemuselo oslovit. Nicméně herci své role zvládli velice dobře a za své
umění se na závěr představení dočkali dlouhotrvajícího potlesku. Diváků se tentokrát sešlo
131.

28. 4. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se dne 28. dubna dožila občanka
Nízké Srbské paní Jaroslava Hubková (čp. 110). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta
Ing. Jiří Krtička a místostarosta Ivo Šulc.

30. 4. Stavění máje a pálení čarodějnic
Letos se každoroční stavění májek se uskutečnilo v Bělém a v Nízké Srbské. Hasiči
z Nízké Srbské navíc zorganizovali pálení čarodějnic s opékáním buřtů a kulturním
programem u hasičské zbrojnice. Tomu předcházel průvod masek s lampiony, přičemž řazení
proběhlo naproti bývalé prodejně v Nízké Srbské a šlo se zadními cestami k nové požární
zbrojnici, kde proběhlo upálení čarodějnice. Hranice byla vysoká 6 metrů.

30. 4. Restaurace Obecní dům
Koncem dubna ukončili své působení v restauraci Obecní dům její dlouholetí
provozovatelé manželé Hubkovi ze Lhoty – důvodem byl odchod do důchodu. Přes
intenzivní snahu zastupitelstva se nepodařilo zajistit nového nájemce a restaurace je
přechodně uzavřena.

Květen 2015

Počasí: Počátek měsíce teplý, pátého května vyvrcholil příliv teplého vzduchu – denní teploty
nad 25°C, slunečno či polojasno. Poté mírné ochlazení, přeháňky, občasné ranní mrazíky.
V průběhu května příjemné jarní počasí, teploty kolem 20°C, polojasno. V poslední květnové
dekádě zhoršení počasí – ochlazení (kolem 13°C), déšť, přeháňky. V posledním květnovém
týdnu polojasno až oblačno, teploty nijak vysoké – kolem 15°C, postupně až k 20°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. květnu 2015 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.068 obyvatel.
V průběhu května: - zemřela Marie Bártová (1919), Nízká Srbská 49 (nejstarší občanka),
.
– narodil se Jakub Kubín, Nízká Srbská 85

3. 5. Soutěž mladých hasičů v Nízké Srbské
V neděli 3. května se na hřišti v Nízké Srbské uskutečnila nejstarší soutěž mladých
hasičů v okrese Náchod „O pohár starosty SDH“. Konal se již 32. ročník a zúčastnilo se
14 družstev mladších a 17 družstev starších hasičů. Domácí družstva obsadila mezi mladšími
1. místo a mezi staršími 5. místo.

8. 5. Struhadlo 2015
V pátek 8.5.2015 proběhl v Machovské Lhotě tradiční závod na lyžích po silnici
"Struhadlo", po kterém následovalo Poslední mazání (rozloučení se zimní sezonou). Struhadla
se zúčastnilo 8 závodníků v dětské kategorii a 16 závodníků v mužích. V letošním roce to
bylo Struhadlo přímo mezinárodní, díky dvěma závodníkům z nedaleké polské Pasterky.
V nejmladších vyhrál Lukáš Doležal před Natálií Plnou a Bárou Šrůtkovou. V hlavní
kategorii zvítězil Jan Zomba Beran následovaný Standou Jiráskem ml a Lukášem Doležalem.
Letošní ročník se konal za ztížených podmínek, neboť po obvyklé trase závodu probíhá
stavba kanalizace a musela být zvolena náhradní trasa.

13. 5. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 11. května dožil občan Bělého
pan Jiří Vít (čp. 46). Za městys byli oslavenci popřát starosta Ing. Jiří Krtička a člen
zastupitelstva Jan Gross.

17. 5. – Vítání občánků
V neděli 17. května 2015 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových
občánků. Obřadu se ujala členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová. Společně
s matrikářem panem Ing. Miroslavem Krylem slavnostně přivítali mezi naše spoluobčany
tyto malé občánky:
- Ester Pichovou z Nízké Srbské,
- Sofii Golovou z Bělého,
- Anežku Strnadovou z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské
školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

Červen 2015

Počasí: Červen začal výrazným oteplením, denní teploty se pohybovaly okolo 25°C, koncem
prvního červnového týdne dokonce přes 30°C. Ve druhém červnovém týdnu ochlazení,
přeháňky, občasný déšť, ale o víkendu opět teploty dosahovaly 30°C. V noci ze 14. na 15.6.
přechod studené fronty se silnými bouřkami a větrem, ochlazení o deset stupňů. Celý další
týden chladno, déšť, občas i bouřky. Teprve po 25. červnu postupné oteplování a ustávání
srážek.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červnu 2015 hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1.070 obyvatel.
V průběhu června: - narodila se Barbora Vlachová, Machov čp. 64
6. 6. V sobotu 6. června uspořádal SDH Nízká Srbská na hřišti vedle požární zbrojnice již
tradiční letní taneční zábavu se skupinou Nanovor. V krásném teplém letním večeru a neméně
teplé noci si přišlo zatančit a poslechnout rockovou muziku 220 platících.
11. 5. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 9. června dožila občanka
Nízké Srbské paní Amálie Prouzová (čp. 23). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing.
Jiří Krtička a místostarosta p. Ivo Šulc.

13. 6. MTB maraton Stolové hory 2015

V neděli 14. června uspořádal Borský klub lyžařů Machov 3. ročník MTB maratonu
Stolové hory. Letošního závodu se zúčastnilo 142 dospělých závodníků, další spousta dětí
(kolem 50) závodila v mládežnických kategoriích. Vítězem hlavního závodu – maratonu na
50 km – se stal Ondřej Pína z týmu Vella Cycling v čase 2:02:10 hod. před Petrem
Sulzbacherem a Lukášem Drejslem, oba z týmu GIANT Pitrs Bikes.

13. 6. Hasičská sutěž „O Bělský džbánek“ a taneční zábava u rybníka v Bělém
V sobotu 13. června se k rybníku v Bělém sjelo rekordních 17 požárních družstev, aby se
zúčastnily tradiční soutěže „O Bělský džbánek“. Účastníky přivítalo dusné počasí a teploty
těsně pod 30 °C, což kladlo veliké nároky na fyzičku všech dobrovolných hasičů, ale
i pořadatelů. Vítězem požární soutěže se stal SDH Suchý Důl. V doprovodné soutěži – pivní
štafetě – zvítězili rovněž dobrovolní hasiči ze Suchého Dolu. Po skončení soutěže se Bělým
prohnala průtrž mračen doprovázená silným větrem a bouřkou. Večerní taneční zábava se
skupinou BTK se i přes složité povětrnostní podmínky nakonec uskutečnila, ale bohužel se to
podepsalo na účasti – v areálu u rybníka zůstalo pouhých cca 70 účastníků, od kterých se
tentokrát ani nevybíralo vstupné.
22. 6. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se dne 20. června dožila občanka
Nízké Srbské paní Libuše Bartoňová (čp. 1). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta Ing.
Jiří Krtička a zastupitel Oldřich Rücker.

23. 6. Představení knihy „U nás pod Borem“
V úterý 23. června se v obřadní síni Úřadu městyse Machov uskutečnilo představení
knihy – vzpomínek machovského rodáka Adolfa Palaty na život v Machově a okolí na
přelomu 18. a 19. století. Úryvky z knihy četla spisovatelka Eva Koudelková, která knihu
vydala ve svém nakladatelství. Představení knihy se setkalo s nebývalým zájmem, do obřadní
síně přišlo více než 70 zájemců o historii Machova.

27. 6. Tour de Torpedo 2015
19. ročník recesistické akce „Tour de Torpedo“ se letos uskutečnil v sobotu 27. června.
V letošním roce znovu padl rekord v počtu účastníků – přihlásilo se 199 závodníků, většinou
v dobovém oblečení. Závodilo se na trase dlouhé 5600 metrů s různými typy povrchu – od
asfaltu přes panely, polní cestu i kořeny na lesních cestách. Podmínkou účasti bylo jako
obvykle kolo s „torpédem“ – bez přehazovačky a s nášlapnou brzdou dozadu. Spousta diváků
přišla nejprve povzbudit závodníky a poté se pobavit při muzice v podání kapely ProRadost
z Náchoda. Počasí bylo proměnlivé – na závod bylo teplo a polojasno, poslední závodníci
však již dojížděli za deště. V areálu hospody na zahradě byly postaveny stany a zábava
probíhala až do časných ranních hodin.

