Vlastivědná stezka řídícího učitele Jaroslava Petra

Na Městečku
Milí návštěvníci,
právě se nacházíte na počátku „Vlastivědné stezky řídícího učitele Jaroslava Petra“, která doplňuje
bohatou síť turistických stezek na Machovsku. Vlastivědná stezka vznikla jako realizace školního
projektu nazvaného „Z náměstí po vlastivědné stezce řídícího učitele Jaroslava Petra“. Inspirací
nám byla jeho kniha Prvouka na škole venkovské, kterou napsal a vydal v roce 1914.
Vlastivědná stezka začíná „Na Městečku“ a zde také po pěti kilometrech končí. Machov Vám
nabízí i spoustu jiných zajímavých míst, která stezka neobsáhne. Detailnější informace získáte na
tabulích umístěných v obci již dříve. Týkají se například historie obce a stavebních památek (statky broumovského typu, dřevěné roubenky, drobné náboženské stavby, mariánský sloup apod.)
nebo přírodních zajímavostí (památná Šrůtkova lípa, studánky, skalní útvary atd.). Na náměstí si
nezapomeňte prohlédnout mariánský sloup. Jedná se o barokní pískovcový sloup se sochou Panny
Marie na vrcholu. V dolní části nese sloup znak Machova (2 věže) a znak tehdejších majitelů panství Piccolominiů (v bohaté kartuši). Dílo vytvořil litomyšlský sochař B. Hendrich a je datováno
rokem 1761. K obnovení došlo v r. 1894, poslední restaurování proběhlo v devadesátých letech
dvacátého století. Mariánský sloup měl patrně sloužit jako přímluva za odvrácení zlých nemocí
a válečných strastí, které sužovaly obyvatelstvo v tzv. sedmileté válce (1756 – 1763).
Během vycházky se můžete zastavit a odpočinout si u informačních tabulí, které Vás seznámí se
zajímavostmi místní krajiny.
Pokud budete mít zájem, můžete si naši stezku prohlédnout i na stránkách Městyse Machov:
www.machov-obec.cz
První zastavení   Na Městečku. Odtud po žluté turistické stezce, která dosud není vyznačena v turistic		 kých mapách, vystoupáte až na Tkalcovský (Kalcouskej) stezník a po modré dojdete na Českou vyhlídku,
		 odkud spatříte zdejší kraj jako na dlani.
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Druhé zastavení   je věnováno historii místní školy a osobnosti řídícího učitele Jaroslava Petra.

Třetí zastavení   u pomníku padlých v 1. světové válce sice není na žluté turistické stezce, přesto byste jej
		 neměli minout. Nachází se asi minutu od náměstí, na trase směrem ke katolickému kostelu.
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Čtvrté zastavení   Vám představí katolický kostel Sv. Václava.

Páté zastavení   u sboru Církve československé husitské je věnováno této novodobé stavbě a vzniku
		 církve v obci.
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Šesté zastavení   „U Beranky“ přibližuje bohatou historii lyžování na Machovsku.

Sedmé zastavení   „U Jeřábu“ na Bukovině. Můžete si zde odpočinout a pokochat se nádhernými vý		 hledy do kraje. Panoramatická fotografie Vám pomůže s orientací v místních kopcích, horách, pohořích.
		 Po krátkém odpočinku Vás cesta zavede na náhorní louku Na Bukovině a dál po žluté ke křižovatce
		 turistických cest U Traverz, kde se žlutá značka napojuje na modrou.

Dear visitors,
You are just at the beginning of the Jaroslav Petr Nature Trail dedicated to the former head teacher. The
Trail complements a plentiful network of tourist paths in the Machov region. This Nature Trail is based
on the school project “A Walk from the Square in the Footsteps of Jaroslav Petr” and it was inspired by
the elementary education textbook written by Jaroslav Petr in 1914. The 5 km long Nature Trail begins
and ends on the place called “Na Městečku“.
Other than the Jaroslav Petr Nature Trail the Machov region offers many other places of interest. Information on them can be found on information boards installed around the town - e. g. information
on the town’s history and its various landmarks, such as Broumov - type farms, wooden curbed houses
or small religious buildings or natural monuments, such as the memorable lime-tree “Šrůtkova lípa”,
natural springs, rock formations.
You can make a stop and have a rest at several information boards that will guide you through the local countryside.
Mili Goście Machowska,
znajdujecie się na początku „Ścieżki krajoznawczej im. Jarosława Petra, kierownika szkoły w Nízké
Srbské (część Machowa)”, która wzbogaca bogatą sieć ścieżek turystycznych na Machowsku. Ścieżka
krajoznawcza jest wynikiem szkolnego projektu nazwanego „Z rynku po krajoznawczej ścieżce kierownika szkoły Jarosława Petra”. Inspiracją dla nas była jego książka „Świat wokół nas na wiejskiej szkole”,
którą napisał w 1914 roku. Ścieżka ropoczyna się „Na Ryneczku” („Na Městečku“) i tutaj też po pięciu
kilometrach kończy się.
Machow proponuje Państwu także wiele innych ciekawych miejsc, które ścieżka pomija. Szczegółowe
informacje o nich znajdują się na innych, starszych tablicach umieszczonych w różnych punktach miejscowości. Dotyczą historii miejscowości i obiektów zabytkowych (gospodarstwa broumowskiego typu,
drewniane domy, mniejsze religijne budowy itd.) albo atrakcji przyrodniczych (zabytkowa Šrůtkova
lipa, studzienki, formy skalne itd.)
Podczas spaceru można zatrzymać się i odpocząć w przygotowanych miejscach obok tablic informacyjnych, które poprowadzą Państwa najciekawszymi zakątkami naszej krainy.
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Osmé zastavení   „Tkalcovský stezník“ je věnováno dětem a všem příznivcům pověstí. Mimo jiné se zde
		 dozvíte i jména slavných, kteří se horou Bor a vůbec místním krajem nechali inspirovat.
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Děkujeme Vám, že jste zavítali do našeho kraje a že respektujete všechna pravidla slušných turistů,
pohybujících se na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Přejeme Vám příjemnou vycházku
a „Přiďte znova potoulat!“
Žáci a učitelé ZŠ Machov

Deváté zastavení   „Pod Českou vyhlídkou“ (Vyhlídka pod Borem) vám přiblíží stavbu Skupinového
		 vodovodu Bor.
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Desáté zastavení   „U Studánky“ je poslední. Obcí (Vobcej) se opět dostanete na úpatí Boru. Nevynechejte posezení u studánky pod Borem, kde se můžete napít pramenité vody a ve stínu mohutných
buků si příjemně odpočinout. Informace o floře na Machovsku vytvořili žáci machovské školy ve spolupráci s CHKO Broumovsko. Pojednání o zdejší zvěři připravili místní myslivci. Kousek od studánky na
Vás čeká poslední zajímavost vlastivědné stezky – přírodní rezervace Farní stráň.

Naučnou stezku a jednotlivé panely připravili:
ZŠ a MŠ Machov ve spolupráci s Městysem Machov a místními občany. Texty zpracovali: Jiří Ducháč, Stanislav Jirásek,
Miroslav Kryl, Olga Líbalová, Helena Martincová, Petra Martincová, Marie Prušová, Jiří Scholz a Tomáš Weissar. Překlady:
anglický jazyk – Anna Laslettová, Petra Martincová, polský jazyk – Jan Nawrat. Foto: ze soukromých sbírek, Josef Kocián,
Jiří Ducháč, Ivan Pruš. Mapa: Anna Laslettová. Dřevo na výrobu tabulí daroval pan Jiří Švorčík, Žabokrky 20. Tento projekt
byl spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje. Grafická úprava: Dagmar Prokopová, Střední škola propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí.
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