Leden 2010
Počasí
Od Tří Králů začalo sněţit a během tří dnů napadlo 30cm sněhu. Závěje byly místy přes
1 metr. Teploty přes den -4ºC, v noci -10ºC.
Celou Českou republiku zasáhly v noci na středu 27. ledna silné mrazy. Na některých místech
Náchodska klesaly teploty aţ k -30ºC, v Machově aţ -22ºC. Do konce měsíce napadlo
dalších 30 cm nového sněhu, mrazy přes den -6ºC, v noci -12ºC. Po delší době přišla tuhá
zima.

Dle evidence úřadu městyse k 31. 12. 2009 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 129 obyvatel. V průběhu prosince 2009 - se narodili: 2 občánci
- zemřela: 1 osoba.
3. ledna 2010
V Bělém shořela salaš, ve které bydlela Ing. Svatoslava Kuchařová. Poţár zničil všechen její
majetek včetně zvířat. Příčinou poţáru byla pravděpodobně závada na kamnech. Soused Petr
Schejbal poskytnul paní Kuchařové do doby osazení náhradního objektu prozatímní
ubytování ve svém domě. Úřad městyse vyhlásil veřejnou finanční sbírku, ve které se vybralo
20 900 Kč. Bělští občané vybrali mezi sebou 10 700 Kč. Městys Machov daroval ze svého
rozpočtu částku 10 000 Kč. Stavební buňka zakoupená z takto získaných peněz byla umístěna
u bývalé salaše a připojena k elektrické rozvodné síti.
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Z internetových stránek Krajského hasičského záchranného sboru:

Zásahy jednotek PO
Místo události: okres Náchod — Machov - Bělý
Datum a čas ohlášení: 03.01.2010 10:24
Typ zásahu: poţár
Zasahovaly jednotky: JSDH Police n.M., PS Náchod, JSDH Machov ( PD Nízká Srbská, PD
Bělý, PD Lhota), PS Broumov - FOTO
Popis zásahu: Hasiči vyjeli k poţáru salaše. Po příjezdu na místo zjištěno, ţe poţár je ve IV.
fázi. Uvnitř objektu byly kozy, krůty a zajíci, které se nepodařilo včas evakuovat. Předběţná
škoda 68.000,- Kč. Příčinu poţáru zjišťují vyšetřovatelé HZS Náchod a Policie ČR. Na
místě byla téţ ZZS Broumov. Výjezd TA-L2, CAS 15, 2 x CAS 32, 3 x CAS 24,
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Vodovody a kanalizace Náchod a.s. stanovily cenu vody pro rok 2010 na 28,49 Kč/m3.
Zastupitelstvo městyse Machov pro rok 2010 stočné opět nezavedlo.
8. ledna 2010 opět proběhla charitativní akce Tříkrálová sbírka 2010. Zúčastnilo se jí
5 skupinek, které prošly Lhotou, Machovem, Nízkou Srbskou a Bělým.
Celkem se vybralo 19 784 Kč..

9. leden 2010 Plesová sezóna začala - SDH Nízká Srbská pořádal v Obecním domě
tradiční Hasičský ples.
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13. ledna 2010 zahájil pan Tomáš Matyska provoz lyţařského vleku na Hůrce. Lyţovalo se
od 14 hod. do setmění - jízdné pro dospělé 60 Kč/hod. a pro děti 50 Kč/hod. Provoz byl od 26.
do 28. ledna pro technickou závadu přerušen.

14. ledna 2010 zemřel Rudolf Šilpert ve věku nedoţitých 81 let. Od mládí se věnoval sportu
( lyţař a horolezec). Do posledního dne byl aktivní jak na běţkách, tak i na kole. Rozloučení
s ním bylo 20.1.2010 v Husově sboru v Machově.

15. ledna 2010 Borský klub lyţařů Machov pořádal ve spolupráci s místní školou pro děti
náborový závod v klasickém lyţování (Hledá se nový běţec David Šrůtek), který proběhl za
dobrých sněhových podmínek v Dolečku. Je skutečností, ţe mnoho dětí v Machově vůbec
nelyţuje.
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23. ledna 2010 uspořádal městys Machov obecní ples.

Vstupné 60 Kč. Plesu se zúčastnilo 204 platících návštěvníků a ke spokojenosti také přispěla
bohatá tombola s 232 hodnotnými cenami. Hlavní cenou v tombole byl vyhlídkový let nad
Machov z letiště Velké Poříčí.

23. ledna 2010 za slunečného a mrazivého počasí pořádal BKL Machov Republikový
klasifikační závod v severské kombinaci předškolních a ţáků do 10 let. Závod se konal v
areálu na Hůrce v Machově. Závodilo se na můstku K 7 m a K 19 m a na tratích 1 a 2 km.
Soutěţilo přes třicet závodníků ze šesti klubů.
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30. ledna 2010 pořádal SDH Bělý přednášku Petra Zudy k 80. výročí zavedení vodovodu
v Bělém pod sloganem Dyž voda vod sypací skály zhůry Kopečkama do Bělýho
přitejkala. Zajímavá přednáška se konala u Laubů č. 10. Vstupné bylo dobrovolné, výtěţek
byl věnován paní Kuchařové, postiţené poţárem.
30. ledna 2010 pořádal BKL Machov Krajský pohárový závod v běhu na lyţích volnou
technikou a nominační závod ţen na ZOH Vancouver 2010. Závody se konaly za mrazivého
počasí -5ºC v areálu Doleček. Hlavní závod muţů na 15 kilometrů vyhrál závodník
pořádajícího BKL Machov David Šrůtek. Na ZOH se nominovala v běhu na 5 km Eva
Skalníková a stala se tak čtvrtou členkou ţenského týmu pro ZOH.
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Únor 2010
Počasí: Do první poloviny února denní a noční minusové teploty, občasné sněţení. V druhé
polovině měsíce obleva, denní teploty aţ + 6ºC, noční kolem 0ºC. Na Hůrce skončilo
lyţování.
6. února 2010 Tajfunky 2010 - závody na metrových lyţích - se uskutečnily za ideálních
sněhových podmínek na Homoli pod Borem. Pořadatel: Horolezecký klub Police nad Metují.
Jedná se o trojkombinaci sjezdu, slalomu a skoku. Sjezd proběhl od Borské vyhlídky, slalom
se uskutečnil ve svahu Homole, kde se také skákalo do hromady sněhu. Celkovým vítězem
v kombinaci se stal Libor Jenka z Police nad Metují z celkově 36 zúčastněných závodníků. Na
druhém místě skončil Mirek Šrůtek z Machovské Lhoty. Vyhlášení vítězů proběhlo v hospodě
U Boţky v Nízké Srbské.

6. února 2010 SDH Machovská Lhota pořádal v Obecním domě v Machově Hasičský ples.
K tanci a poslechu hrála skupina EMMA Emila Maryšky. Plesu se zúčastnilo 156 platících
návštěvníků.
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Lyžování o jarních prázdninách
Pro dobré lyţařské podmínky (udrţované běţecké trasy a sjezdovka s vlekem) jezdil po dobu
jarních prázdnin (8. do 14. února) mezi Hronovem a Machovem pro lyţaře zdarma autobus
pana Jana Mrázka. Odjezd z Hronova byl v 10.15 hod., zpět od Kukuldy v 16:30 hod.

14. února 2010 Pan Jaroslav Šrůtek zorganizoval ve spolupráci s městysem Machov a
restaurací Obecní dům na sále Obecního domu

V pořadu zazněly známé skladby našich a světových autorů ze 60. a 70. let a písničky
z muzikálů. Sál Obecního domu byl zcela zaplněn (přes 200 posluchačů) Vstupné 50 Kč.
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16.února 2010 – Masopustní průvod
Účastníci masopustního veselí se sešli odpoledne za hezkého zimního počasí u mostu
k Řeřišnému. Průvod, v jehoţ čele bylo koňské spřeţení táhnoucí vůz s muzikanty a za ním
vůz s koblíţky, jelity a jitrnicemi, taţený kobylkou pana Josefa Petra, se odtud vydal skrz
Lhotu aţ k polské hranici u Nouzína. Celou cestu vyhrávala dechová hudba Broumovanka a
Krakonoš rozdával dětem perníčky a bonbony, dospělí se zahřívali nápoji ostřejšího druhu.
Veselí pokračovalo na sále hostince U Lidmanů, kde se tančilo, zpívalo a hodovalo při hudbě
Emila Maryšky. Také se pohřbívala - za přítomnosti plaček – basa. Konec masopustu se v
Machovské Lhotě slavil především v reţii místního spolku Lhotské zpívánky.

27. února 2010 se uskutečnil tradiční "Ples sportovců" pořádaný Fotbalovým oddílem Jiskra
Veba Machov, který zakončil letošní plesovou sezonu v Machově.
Ples se konal v Obecním domě. Zúčastnilo se 173 spokojených platících. O dobrou náladu se
ve své obnovené premiéře starala hudební skupina Capital pod vedením Jiřího Trnovského.
Za "bůra" se nechal koupit los a vyhrát na něj v tombole jednu ze 180 cen. Po skončení byl
zajištěn odvoz účastníků autobusem CDS do Police, Hronova a Ţďárek. Vyuţilo toho pouze
10 účastníků plesu. Okamţitě po skončení plesu bylo třeba vše řádně uklidit, neboť jiţ za
několik hodin následoval v prostorách Obecního domu dětský karneval.
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28. února 2010
ZŠ a MŠ Machov uspořádala tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL, který se uskutečnil na sále
Obecního domu. Hrála skupina EMMA Emila Maryšky. Byla připravena bohatá tombola,
předtančení malých maţoretek a pěvecké vystoupení ţákyň ZŠ. Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti
10,- Kč, masky zdarma.
-oOo-
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Březen 2010

Počasí: do první poloviny měsíce denní teploty -2 aţ 2°C, noční teploty -5 aţ -8°C, s
občasnými sněhovými přeháňkami, od druhé poloviny měsíce oblačno, denní teploty 8 aţ
16°C, noční teploty 5 aţ 1°C.
Jarní rovnodennost připadla na 20. březen v 18:32 hod..
V tento a následující den dosáhla denní teplota + 14ºC, ranní +5ºC při polojasné obloze
s občasným deštěm.

Zastupitelstvo městyse Machov na svém veřejném zasedání dne 16. března 2010 schválilo
rozpočet pro rok 2010.
Celkové investiční výdaje - 1 256 000 Kč
Výdaje městyse Machov celkem - 14 200 000 Kč
Celkový daňový příjem - 8 050 000 Kč
Neukončené soudní řízení ČOV Norex – 2 850 000 Kč
Příjem z poplatků - 674 280 Kč
Příjem z vlastní činnosti - 874 000 Kč
Přijaté dotace - 431 720 Kč
Příjmy městyse pro rok 2010 - 10 038 740 Kč
Celkové příjmy městyse pro rok 2010 včetně financování - 14 200 000 Kč
Převzato z Machovského zpravodaje březen 2010.
13. března 2010 oslavil významné ţivotní jubileum 90 let pan Vendelín Kulich z Machova.
Slavilo se na sále Obecního domu. Pan Vendelín Kulich, řezník a bývalý ředitel polické
Masny je čestným členem Českého svazu zpracovatelů masa.
Nejstarším občanem Machova je bývalý zemědělec Bohuslav Kubeček (č.p. 34), který se
vloni doţil 92 let.

1. března 2010 byla zrušena výroba afrického brokátu u firmy Papillons v bývalé textilní
továrně Veba Machov. O práci přišlo 20 zaměstnanců. Strojní zařízení čeká na odprodej.
Důvod uzavření továrny – přesun výroby do Králík.
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14. března 2010 se na sále Obecního domu konalo divadelní představení

Má žena si vyšla
Jean Barbier
Premiéra:
12. 12. 2009, 19:30
Derniéra:
--Délka představení:
90 min. bez přestávky
Režie:
Jan Brož


Hrají:



Petr Čtvrtečka



Marcela Kollertová



Lukáš Králík



Hana Kubinová



Pavel Labík



Milena Langrová

Divadelní představení shlédlo
97 diváků.
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20. března 2010 pořádali Nízkosrbští Baroni na sále v Obecním domě

ŠIBŘINKY
maškarní merenda
konaná
dne 20. března 2010 na sále Obecního domu v Machově.
Hudba - BTK z Bezděkova
Masky - samozřejmostí (schovat na Tour de Torpédo)
Vstupné - masky 30,- Kč + (malý nápoj zdarma), ostatní 50,- Kč
Začátek v 20 hod.

Jak vznikl název Šibřinky: Po postavení sokolovny Sokola Praţského nebyl tehdejší jednotě
povolen ples. Proto zakladatel Sokola Dr. Miroslav Tyrš začal hledat v Jungmanově slovníku,
jak by obešel slovo ples. Našel v něm slovo „šibřiti“, jehoţ význam znamená tropit si ţerty a
tak právě toto slovo dalo vznik sokolským šibřinkám. Poprvé byly konány v Praze dne
22.2.1865, měly ráz karnevalu a bez masky na šibřinky nikdo nesměl.
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Duben 2010
Počasí: z 1.4 na 2.4 napadlo 10 cm sněhu, odpoledne roztál. Do poloviny měsíce polojasno
s teplotami ráno kolem 0ºC, odpolední kolem 13ºC. V druhé polovině měsíce ochlazení, denní
teploty 6º-10ºC s přeháňkami, poslední dny měsíce teploty aţ 20ºC.
V průběhu měsíce dubna probíhal v obci úklid posypového materiálu po zimní údrţbě. Na
obecních komunikacích byl úklid prováděn zaměstnanci úřadu městyse s vyuţitím najatého
zametače, státní silnici po Machově čistili pracovníci Správy a údrţby silnic (SÚS).
Z rozpočtu městyse se za zimní údrţbu zaplatilo přes 150 000 Kč.
V bývalém kravíně v Bělém má pan Petr Šotola ustájeno 5 koní. Ti mají v prostorách kravína
a na přilehlých velkých pastvinách dobré podmínky.
Začátkem dubna byla na náchodském zámku Výstava loveckých trofejí za rok 2009.
Byla vystavena významná trofej muflona, který byl uloven 22.10.2009 Petrem Ţočkem pod
machovským Šefelem Při Světové výstavě vývoje myslivosti a lovectví v Brně 21.3.2010
byla trofej oceněna mezinárodní komisi 247,45 bodu CIC. Jedná se o největší rohy muflona
na světě uloveného ve volné přírodě.
Na Náchodsku se mufloni kromě Machovska chovají i v honitbách Náchod – Montace, Peklo,
Dobrošov, Turov a Vysoká Srbská.

Lovec muflona Petr Ţoček
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10. dubna 2010 se konala na sále Obecního domu v Machově Velikonoční zábava, kterou
pořádal SDH Pěkov.
Od 15. dubna Prach z islandské sopky ledovce EYJAFJALLAJOKULL narušil letecký
provoz v celé Evropě, včetně Českého prostoru. Nad Machovem nebylo vidět od 15..dubna
do 19. dubna ţádné letadlo. Vlet do mraku sopečného prachu můţe narušit funkčnost motorů.
Nejvyšší koncentrace popela českého prostoru byla zjištěna ve vysokých výškách nad
severními Čechy. V budoucnu se tato situace můţe opakovat aktivitou jiné činné sopky.

Co se psalo v květnu 2010 v novinách ohledně islandské sopky

24. dubna 2010 uskutečnila ZŠ a MŠ na náměstí za krásného slunečného počasí slavnostní
otevření Vlastivědné naučné stezky učitele Jaroslava Petra. V grantovém řízení nadace
Partnerství získala škola v Machově finanční prostředky ve výši 70 000 Kč. Část byla pouţita
na výrobu deseti informačních tabulí a jedné mapy. Naučné tabule byly rozmístěny na stezce
po ţluté a modré turistické trase z machovského náměstí k Jeřábu na Bukovině, po
Tkalcovském stezníku, pod vyhlídku pod Borem a Obcí ke studánce zpět na náměstí viz
mapka a popis jednotlivých tabulí naučné stezky. Na sedmém zastavení „U Jeřábu“ na
Bukovině nebyla informační tabule v době otevření stezky ještě instalovaná.
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Po skončení vystoupení ţáků školy se vydalo na stezku více neţ 10 skupinek většinou
místních obyvatel.

Během slavnostního otevření naučné stezky se konala ve školní jídelně výstava starých
fotografií pana Jana Stilera, promítání naučných tabulí a výstava výtvarných prací ţáků na
téma Oči dokořán. Na projektu pracovali ve školním roce 2009/2010 jak učitelé s ţáky, tak
široká místní veřejnost.
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Zúčastnili se i představitelé obce.

Učitel Jaroslav Petr (1863 - 1922), narozen v Opočně, od roku 1882 učitel, od 1896 do 1922
řídící učitel v Nízké Srbské č.p. 95. Byl významným a všestranným kulturním a osvětovým
pracovníkem Machovska (činnost hasičská, ochotnické divadlo, knihovnictví, sokolství,
přednášky pro učitele, propagace výtvarného umění, propagace turistiky). Na Machovsko
přivedl malíře Antonína Hudečka. Je autorem významné učebnice “Prvouka na škole
venkovské“, vydané 1914.
29. 10. 1922 byl pohřben v Machově. Na bývalé škole v Nízké Srbské je umístěna jeho
pamětní deska.
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24.dubna 2010 BKL Machov pořádal na sále Obecního domu besedu účastníků ZOH 2010
ve Vancouveru a následně tradiční zábavu příznivců lyţování „Poslední mazání“ sezony
2009/2010. Po besedě s olympionikem sdruţenářem Tomášem Slavíkem a skokanskými
trenéry Itálie a České republiky Jakubem a Davidem Jiroutkovými pokračovala zábava při
dobrém jídle a moku a při hudbě skupiny EMMA Emila Maryšky

.

29. dubna 2010 stavění májek a pálení čarodějnic u hasičské zbrojnici v Nízké Srbské a na
louce u Kukuldy v Machově, kde májku postavili machovští kluci se svými tatínky. V Nízké
Srbské májku a vatru postavili členové SDH. Májka byla také postavena v Machovské Lhotě,
ale do rána byla poraţena sekerou. U Kukuldy za potokem byl postaven reklamní zahradní
domek, prodejce Jana Mrázka z Hradce Králové.
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Květen 2010
Počasí: Koncem dubna se objevily první vlaštovky, ale koncem května opustily hnízda
z důvodu nedostatku potravy a hlavně chladného počasí. Polovina měsíce byla chladná,
denní teploty kolem 9ºC s častými přeháňkami, druhá polovina abnormálně deštivá
s teplotami okolo 12ºC. V Severomoravském a Olomouckém kraji velké povodně.
Pracovníci úřadu městyse osadili za Obecní dům veřejná ekologická WC pro muţe a ţeny
a informativní označení Veřejné WC na rohu nákupního střediska.
Na pozemku Na Záduší vedle dvou nově postavených rodinných domků se začal stavět třetí
rodinný domek, v budoucnosti vznikne nová ulice.
2. května 2010 se konal na hřišti u hasičské zbrojnice v Nízké Srbské 27. ročník soutěţe
o Pohár starosty SDH Nízká Srbská v poţárním sportu mladých hasičů.
Soutěţe se zúčastnilo15 druţstev mladších ţáků a 22 druţstev starších ţáků okresních SDH.
V předvádění hasičských dovednosti zvítězilo druţstvo Stolín – Červený Kostelec, starší a
mladší ţáci SDH Nízká Srbská skončili na druhých místech. Soutěţe probíhaly za
zamračeného počasí, hlavně ţe nepršelo. .
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4.. května 2010 Česká televize odvysílala pořad o osudech obyvatel Kladského pomezí
v souvislosti s poválečným uspořádáním našeho regionu. Natáčení probíhalo na podzim 2009
na Machovsku, ve Strouţném, v Klodzku a v Čermné. Komentáře k pořadu namluvili místní
občané Petr Zima, Renata Ducháčová a Manfred Koláčný a machovský patriot – dnes
německý občan - pan Norbert Winter.

Od 14.5. do 16.5.2010 se uskutečnil za deštivého počasí jiţ 4. Sraz příznivců motocyklů
BMW GS v Machově. Setkání bylo v areálu restaurace Kukulda, kde se sjelo 55 motorek zn
BMW GS, z toho 55 řidičů a 3 spolujezdci ze všech koutů České republiky. Nejvzdálenější
účastník najel 370 km. Organizátorem srazu byl machovský motorkář Pavel Valtera. Spaní
účastníků bylo ve vlastních stanech na louce u cesty ke Kukuldě a také moţnost noclehu na
Kukuldě. V sobotu vyjeli na výlet do okolí Orlických hor a Podkrkonoší. Po špatném počasí
se účastníci ráno 16.5. rozjeli do svých domovů.

Volby se konaly v zasedací místnosti na Obecním úřadě městyse Machova
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Červen 2010
Počasí: Celý měsíc teplý – teploty aţ 30ºC, nedostatek vláhy, menší přeháňky na začátku
měsíce.

5.června 2010 se konal za hezkého počasí třetí Sraz rodáků a přátel Machovské Lhoty,
který se koná vţdy po 6 letech ve Lhotě v hostinci a na zahradě U Lidmanů. Srazu se
zúčastnilo přes 130 rodáků a přátel. Rodáky s přáteli uvítal pan Josef Jirman, hlavní
organizátor srazu. Ţaci machovské školy zazpívali hymnu machovské školy pod vedením
pana učitele ing. Skály. O Lhotě a její zvoničce promluvila paní Bohumila Dostálová a o
místním hasičském sboru pan František Lokvenc. O Machovské Lhotě zazpíval pan Jan Smrţ
osobně svoji písničku v doprovodu učitele ing. Skály. K poslechu a k tanci hrála skupina
EMMA pana Emila Maryšky. Pan Josef Jirman zařídil pro děti jízdy s třemi koňskými
povozy.
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12. června 2010 dopoledne za teplého počasí projíţděl Machovem od Bělého k Nízké Srbské
6. ročník cyklistického závodu Specialized Sudety tour na 155/100 km, krajem Broumovska,
Policka a Jestřebích hor. Délka hlavního závodu je 155 km se startem v Teplicích nad Metují
a s cílem na nedalekém Bischofsteinu. Z teplického náměstí odstartovalo více neţ 400
cyklistů.

12. června – Druţstvo starších ţáků SDH Nízká Srbská se zúčastnilo krajské soutěţe
v poţárním sportu – hry PLAMEN v Nové Pace, na kterou postoupili z 2. místa okresní
soutěţe v Náchodě. Tato krajská soutěţ je jiţ na velmi vysoké úrovni, a tak 8. místo z 10
zúčastněných je krásný výsledek.
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19. června 2010 Borský klub lyţařů Machov pořádal za slunečného počasí 2. ročník
turistického pochodu Nordic walking Přes machovské vršky. Start byl z náměstí Machova na
Končiny, do Strouţného, na Bukovinu, po stezníku pod Bor s návratem na náměstí do
Machova. Pochodu se zúčastnilo 48 turistů.

24. června 2010 zemřel ve věku 85 let machovský občan pan Ota Plný, všemi zvaný
Blahouš. Byl všestranným lyţařem, milovníkem vodáckého sportu, obětavým a platným
členem lyţařského oddílu, výborným společníkem a vypravěčem.

23

26. června 2010 spolek Nízkosrbských baronů pořádal 14.ročník cyklistického recesistického
závodu Tour deTorpédo. Jako vţdy se konal v areálu hospody U Boţky v Nízké Srbské, kde
nechyběly speciality závodu jako pečený bůček na lorně, pečená kuřecí stehna, klobásy
z udírny, domácí kuchyně hospody a tradiční nápoj „poserse“(podmáslí). Počet startujících
v hlavním závodě 167 z toho 50 ţen, celkový počet startujících dětí 28. Po závodech hrála
k poslechu a k tanci skupina EMMA.

Konzultace před závodem: pan Ladislav Foglar – „Drak“ s MUDr. Prázou.

Zastupitelstvo městyse Machov opakovaně zveřejnilo znění obecně závazné vyhlášky
č.1/2009. - Vyhláška o ochraně nočního klidu a o regulaci hlučných činností.
Vyhláška nabyla účinnosti 24.6.2009 a byla opakovaně zveřejněna v Machovském
zpravodaji dne 28.6.2010. Důvod: připomenutí chalupářům, kteří sečou trávu a řeţou dříví
v neděli.
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Červenec 2010
Počasí: Do poloviny měsíce tropické teploty aţ 32 oC beze sráţek. Na konci měsíce ochlazení
s přeháňkami.
Na dětském hřišti pod náměstím byla doplněna dětská dřevěná dvoupatrová prolézačka.
Firma Stafido Police nad Metují provedla na místní tělocvičně úpravu prosklené stěny zazdění části stěny a osazení nových oken.
3. července 2010 se vrátili mladí machovští cestovatelé - Daniel Šilpert (33), Jaroslav Hubka
(26) a jejich přítel z Rokytnice nad Jizerou, Roman Balásek (40 )- na svých motorkách BMW
a Suzuki z daleké cesty, dlouhé 17,5 tisíce kilometrů. Z Machova odjeli 15. 5. 2010 a navrátili
se 3. července 2010. Trasa vedla přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, Turecko,
Irák, zpět do Turecka, Iránu, Arménie, Gruzie a zpět po stejné trase. Cesta proběhla bez
větších problémů (vyskytly se pouze na hranicích Iráku a Iránu), jejich motorky byly
spolehlivé bez váţných závad.
V minulosti jiţ cestovali na Balkán a do Albánie.
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4. července 2010 za pěkného slunečného počasí uspořádal fotbalový oddíl Jiskra Veba
Machov jiţ 12 ročník otevřeného turnaje v malé kopané - „Machovskou kopačku―
O vítězství se utkalo 13 týmů převáţně z okresu ve dvou skupinách. První čtyři týmy z obou
skupin se kříţem střetly ve čtvrtfinále o moţnost sehrát semifinálové duely. Poraţení ze
semifinále se utkali o třetí místo vítězové o konečné prvenství v turnaji. Celkem bylo na dvou
hřištích připravených napříč regulérního fotbalového hřiště odehráno 44 dvanáctiminutových
zápasů, ve kterých padlo 91 branek.
Zvítězilo druţstvo Joachimovi hoši, druhé AZ vrátno, třetí Orel Zbečník B, čtvrtý skončil
předloňský vítěz Repre team. Rozhodčí byli Šolc a Hanzl z OFS Náchod. Nejlepším střelcem
byl Radek Korba z Repre teamu s 11 góly.
Turnaj, který začal ráno v 8 hod byl ukončen vyhlášením výsledků, předáním diplomů a cen
kolem 16 hodiny.
Zdařilou akci sponzorovali Viva, Doldy, Veba Broumov, Novotný Evţen, Martinec Jaroslav,
Bitnar Luboš DAS.

Vítězné druţstvo Joachimovi hoši
uprostřed jediný místní hráč Jiří Král z Nízké Srbské

Téhoţ dne pořádali Lhotští hasiči Na Kopci společné posezení při opékání vepřové kýty,
s občerstvením, pivem a reprodukovanou hudbou.
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5. července 2010 se konal 10. ročník vyjíţďky s koňmi „Z pohraničí přes hory do Machovské
Lhoty“. Sraz koní a povozů byl u organizátora akce, pana Josefa Jirmana, v Machovské
Lhotě. Vyjíţdka vedla Lhotou a skončila pod Machovským Šefelem, kde byl uspořádán
piknik. Na sraz se sjelo 13 jezdců a 8 povozů z Machova, Bělého, Nízké Srbské a nedalekého
okolí. Celkový počet 85 zúčastněných.

Organizátor srazu Josef Jirman

17. července 2010 (bylo několik dní tropického počasí) likvidovaly 3 hasičské sbory poţár
balíků sena u bývalého kravína v Bělém, kde má pan Šotola ustájeny koně. Poţár byl úspěšně
uhašen. Zásah byl zaměřen i na ochranu okolního prostředí, kde hrozilo nebezpečí šíření ohně
na ostatní balíky sena a celý objekt. Hasiče zavolal původce poţáru, který bydlí v blízkosti.
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30. července 2010 se uskutečnil jiţ tradiční koncert barokní hudby BAROCCO SEMPRE
GIOVANE v kostele sv. Václava v Machově.
Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní soubor sloţený z mladých
hudebníků. Specializuje se na interpretaci skladeb vrcholného baroka,
Na koncertu vystoupili pod uměleckým vedením Josefa Krečmera Anna Skálová, rodačka
z Machova – housle, Helena Matyášová - violoncelo, Jiří Kabát - viola.
Návštěvníků koncertu bylo 280, coţ představuje doposud největší účast.
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SRPEN 2010
Počasí: V první polovině měsíce teploty až 25 oC s občasnými srážkami. Severem Čech se
přehnala blesková povodeň, zatopené obce na Liberecku a Ústecku. V druhé polovině
měsíce místní přeháňky a koncem měsíce ochlazení na 12 oC. (ranní 7 oC)
V srpnu se uskutečnil na pozvání Norberta Wintera pětidenní zájezd Lhotských Zpívánek
k Bodamskému jezeru a jeho okolí. Norbert Winter, někdejší Machovák, ţije jiţ několik
desítek let v Markdorfu (Německo) stejně jako jeho bratři Karel, Josef a Jiří. Norbert je
pravidelným návštěvníkem Machova a mecenášem zdejších masopustních Ostatků a dalších
kulturních a sportovních akcí. Zájezdu se zúčastnilo 15 osob.

Lhotské Zpivánky se pravidelně scházejí v hostinci U Lidmanů, kromě zpívání připravují
doprovodné akce k lidovým svátkům a výročím, hlavní iniciátorkou a zakladatelkou
Zpívánek je paní Vladislava Felkelová. Spolek byl zaloţen v roce 2001 a má 11 stálých členů.

Městys Machov se připojil K Humanitární sbírce na pomoc zatopeným oblastem Liberecka,
vyhlášené MěÚ v Polici nad Metují. Sbírka obsahovala úklidové prostředky, repelenty,
balenou pitnou vodu a finanční hotovost přímo na pomoc zatopené obci Horní Police u
Mimoně. Sbírka v Machově začala 16. srpna a skončila 18. srpna 2010, kdy byl odvezen
náklad darů do Police nad Metují.

12.8.2010 se konala valná hromada TJ Jiskra Veba Machov v restauraci na fotbalovém hřišti.
Byl zvolen nový pětičlenný výbor ve sloţení: Libor Bartoň, Luboš Bitnar, David Šrůtek,
Stanislav Jirásek, Stanislav Jirásek mladší. Výbor si zvolí nového předsedu. Výbor TJ dostal
mandát k prodeji některých částí majetku a k řešení některých sporných případů, zejména
právního stavu objektu Kukulda.
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13.-15. srpna 2010 se konal 6. Lojzíkův Machov, viz. program. Celkově se festival vydařil,
zejména sobotní pohádka pro děti a dospělé hraná Černými šviháky z Kostelce nad Orlicí.

Občanské sdruţení Julinka Police nad Metují nechalo upravit cestu Tkalcovského stezníku
pod Borem – ţlutá turistická značka. Úprava spočívala v odstranění poškozených dřevěných
chodníčků , odvodnění s pomocí bagru a vybudování protierozních úprav. Výsledkem úprav
má být lepší schůdnost pro turisty, sjízdnost pro cyklisty a v zimních měsících zlepšená
údrţba upravovaných běţeckých lyţařských tras.
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Září 2010
Počasí: Střídavě oblačno s občasným deštěm, s denními teplotami 18-22 oC, nočními 10-6 oC,
koncem měsíce déšť.
Na Základní školu v Machově ve školním roce 2010-2011 dochází 75 ţáků, z toho do 1. třídy
9 ţáků. Do Mateřské školy v Machově chodí 28 dětí.
Vylepšování komunikací v obci. Cesta vedoucí od československého hřbitova na Kopec,
cesta u hřiště a cesta v Nízké Srbské u Bejčkových a Scholzových byly pokryty asfaltem.
Práce v objemu 1 milion Kč provedla firma Strabag.
Na kostele sv. Václava v Machově se provádí nová fasáda severní strany.
Na internetu byla vypsaná anketa OÚ městyse Machov pro používání přechodu do Polska
v Machovské Lhotě. Za období únor 2010 – září 2010 hlasovalo přes internet 1078 lidí.
Výsledky ankety: Přechod by měl slouţit pouze:
pro pěší a cyklisty 51.6%
pro pěší, cyklisty, osobní a speciální vozidla bez omezení 36.8 %
pro pěší, cyklisty, a speciální vozidla (policie,hasiči, skibusy, samospráva) 5.3%
pro pěší, cyklisty, spec. vozidla a osobní auta na povolenku (omezený počet průjezdu) 3.9%
pro veškerou dopravu 2.5%
5. září 2010 BKL Machov pořádal jiţ 24. ročník Borského poháru. Součásti poháru byla
severská kombinace a skok předţákovských a ţákovských kategorií, pokračování dalšího
závodu LRKZ 2010 (letní republikový klasifikační závod). Bohuţel mezi závodníky chyběli
sportovci za BKL Machov. Slunečné počasí přálo dobrým výkonům, jak ve skoku, tak v běhu,
pouze diváků se sešlo velice málo. Závodů se zúčastnilo 35 závodníků z lyţařských klubů
Harrachova, Desné, Lomnice nad Popelkou a Liberce.
11. září 2010 odstartoval z Teplice nad Metují 16. ročník maratonu horských kol Specialized
Rallye Sudety – finále Českého poháru – závodů horských kol 2010. Společně s hlavním
závodem na 120 km s převýšením 3500 metrů, startoval závod na menší okruh 63 km. Na
dlouhou trať se vydalo 503 muţů a 18 ţen všech věkových kategorií, na krátkou trať 233
muţů a 42 ţen. Část závodu velkého okruhu vedla od Bělého k občerstvovací stanici
u prodejny Doldy v Machově, dále pod Bor náročným rozbahněným Tkalcovským stezníkem
na polskou stranu Bukoviny do Strouţného (Pstraţna) a zpět na českou stranu do Ţďárek a
dále k Vysoké Srbské viz mapka. Konečný cíl byl opět v Teplicích nad Metují Na
občerstvovací stanici u Doldy v Machově hrála přihlíţejícím divákům skupina Domamazec.
Závod se jel za slunečného počasí.
Vítěz závodu na 120 km, plzeňský Milan Spěšný měl čas 5:21:17 hod.
Městys Machov věnoval cenu za národní rekord – hotovost 1000,- Kč (v Teplicích předal p.
T.Čada). Členové SDH pomáhali jako traťoví komisaři usměrňovat závod.
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Hasiči SDH Machovská Lhota svépomocí vyčistili část pravého břehu potoka u mostku
stezky k Dolečku pod katolickým hřbitovem. Prostor má slouţit k pořádání hasičských
soutěţí, které se konaly dříve ve Lhotě u bývalého kravína. Tento pozemek je v soukromém
vlastnictví.
18. září 2010 se konala na novém místě hasičská sportovní soutěţ o Putovní pohár SDH
Machovská Lhota, hlavním náčelníkem soutěţe byl pan Ladislav Foglar. Soutěţe se
zúčastnilo 11 druţstev muţů i ţen z okolních hasičských sborů. Soutěţ spočívá ve sraţení
dvou plechovek umístěných na tyčích ve vzdálenosti cca 150 m od startovní čáry proudem
vody čerpané z potoka, a to na čas. Vítězem Poháru SDH Machovská Lhota se stalo druţstvo
SDH Bezděkov A, druhé místo získal SDH Machovská Lhota a třetí SDH Nízká Srbská.
Soutěţ se konala za hojné přítomnosti diváků. Soutěţe pořádané SDH Machovské Lhoty mají
velkou tradici.
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25. září 2010 Svatováclavská Hubertova jízda. Do stáje koní pana Miloše Hubky mladšího
v Nízké Srbské se sjelo 35 koní a 5 povozů z Policka, Broumovska a Náchodska. Všichni se
vydali do Bělého, kde probíhaly soutěţe na koních. Jízda potom pokračovala přes
Machovskou Lhotu kolem hřbitova zpět přes Machov ke stáji pana Hubky. Na večer se
účastníci jízdy sešli v hospodě u Boţky v Nízké Srbské.

25. září –Účast 6 členů SDH Nízká Srbská na společném setkání hasičů v polském Radkowie.
Byly konzultovány společné akce na rok 2011, účastníci se vzájemně informovali o zásazích
na poţárech a dalších akcích. Mezinárodní vzájemná spolupráce je na velmi dobré úrovni.
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26. září 2010 Městys Machov, město Radkow a Lhoťáci, se svolením Parku Narodowego Gór
Stolowych pořádali za deštivého počasí 14. ročník Běhu na Hejšovinu – součást Maratonstav
Českého poháru běhu do vrchu a 2. Ročníku Poháru Stolových hor. Hromadný start byl
z náměstí v Machově, cíl na vrcholu Hejšoviny (Szczeliniec Wielki). Délka 8 km
s převýšením 480 m. Ředitelem závodu byl Ing. Jiří Krtička, starosta městyse Machov,
hlavním pořadatelem Oldřich Rücker, hlavním rozhodčím Jiří Ducháč. Z 98 startujících v 6
věkových kategoriích byl nejrychlejší Petr Pechek (1983) z oddílu Maratonstav Úpice časem
31:52:1, druhé místo obsadil Tomáš Bláha AK Kroměříţ časem 32:15:7, třetí Michal Horáček
odd. Iscarex 32:46:0. Z machovských běţců byl David Šrůtek (1980) odd. BKL Machov na
25. místě časem 38:35.8. Závodu se zúčastnilo 5 polských běţců.
V rámci Běhu na Hejšovinu byl pořádán 1. ročník běhu ţáků v délce 2,5 km se startem na
náměstí v Machově a s cílem u hraničního přechodu (u Nouzína). Běhu se zúčastnilo 6 ţáků,
ale ani jeden Machovák. Zvítězil Tomáš Jansa (2000) Spartak Police nad Metují časem
11:47:.00
Traťový rekord Běhu na Hejšovinu:
Petr Pechek 31:21:20, Taťána Metelková 34:42:00
Příští 15. ročník Běhu na Hejšovinu bude současně Mistrovstvím ČR veteránů.
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Starosta Machova předal ceny vítězům ţákovské kategorie

Vítězka jedné z kategorií – olympionička Blanka Paulů
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Říjen 2010
Počasí : Chladná rána aţ -7⁰C, přes den +6 ⁰C, oblačno bez sráţek, poslední týden v měsíci
slunečno s teplotami aţ 12 ⁰C.
Na kostele sv, Václava byla dokončena fasáda severní strany, tím byla dokončena fasáda
celého kostela.
Byly osazeny další čtyři autobusové čekárny od firmy Truhlářství Lamka ze Suchého Dolu.
První autobusová čekárna byla osazena u bývalého hotelu Bor v roce 2009. Nově osazené
autobusové čekárny: V Nízké Srbské u Veby a u staré školy, v Machově u bývalého Obecního
úřadu a v Bělém. Některé zastávky byly přejmenovány: Machov, Nízká Srbská, rozcestí na
Machov, Nízká Srbská, u Božky; Machov, Dřevotvar na Machov, Nízká Srbská, u staré
školy; Machov, obecní garáţe na Machov, pod Končinami a Machov, Veba na Machov, u
mlýna.
2. října 2010 se konal v Machovské Lhotě 8. ročník sportovně recesistické akce Lhotské
struhadlo – závod v běhu na lyţích volnou technikou po asfaltové silnici. Počasí přilákalo
desítky diváků všech věkových kategorií. Na trať dlouhou necelý 1 km, jejíţ součástí byly
dvě občerstvovací stanice, vyběhlo devět muţů a tři ţeny.
Nejrychlejší z muţů byl Pavel Hrubý zvaný Alberto z Teplic nad Metují, na druhém místě
skončil Olda Hakl z Vrchlabí a třetí Lukáš Doleţal z Machova.
V ţenské kategorie měly účastnice místo „na bedně“ zajištěné jiţ dopředu, jelikoţ závodily
jen tři ţeny. Nejrychlejší byla Kateřina Beranová z Police nad Metují, na druhém místě
skončila místní Darina Bohadlová a na třetím Mirka Stehnová z Vysočiny.
Vítězové obdrţeli tradiční pohár v podobě struhadla na dřevěném podkladě, společně s
věcnými cenami. Organizátorem akce byl Milan Hejnyš z Machovské Lhoty.
Po skončení závodů se všichni odebrali do sálu hostince U Lidmanů, kde se konala taneční
zábava a společné posezení s bohatou tombolou.

36

7. října 2010 se uskutečnila kolaudace rekonstruovaného rybníka v Bělém, včetně úprav jeho
okolí a revitalizace potoka Třeslice. Vše proběhlo bez problémů a rybník můţe být zcela
napuštěn a slouţit svému účelu.(převzato z Machovského zpravodaje z 29. října 2010.)
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Volby do zastupitelstev obcí a měst (komunální volby) se v České republice uskutečnily
15. a 16. října 2010.
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Výsledky komunálních voleb v Machově
Do zastupitelstva městyse Machov se dostali následující kandidáti:
Ivana Doležalová

STAN

418 hlasů

ing. Jiří Krtička

STAN

399 hlasů

ing. Tomáš Notek

STAN

395 hlasů

Jan Gros

STAN

391 hlasů

Ivo Šulc

STAN

364 hlasů

Josef Flousek

STAN

357 hlasů

Petra Hofmanová

STAN

345 hlasů

Dagmar Havelková

STAN

322 hlasů

Oldřich Rücker

STAN

321 hlasů

Do zastupitelstva se nedostali následující kandidáti:
Luboš Bitnar

ODS

93 hlasů

Richard Kincl

ODS

86 hlasů

Pavel Diviš

ODS

68 hlasů

Milena Řehůřková

ODS

49 hlasů

Petra Haucková

ODS

41 hlasů.

Volební účast byla 50,3 % oprávněných voličů - 467 z 930 osob.

29. října 2010 Do Obecního domu v Machově se sjelo 150 starostů SDH z celého okresu
Náchod. Byla projednávána činnost a problematika jednotlivých sborů na náchodském okrese.
Do budoucna se počítá s pravidelným setkáváním starostů SDH z okresu Náchod opět
v Machově.
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Listopad 2010
Počasí: Začátek měsíce byl teplý, dokonce s rekordními teplotami. V Machově bylo
14. listopadu + 15⁰C. Na konci měsíce došlo k ochlazení na minusové teploty se sněhovým
popraškem, teplota aţ -14⁰C. 27. listopadu napadlo 20 cm sněhu.
Podle evidence úřadu městyse k 31. listopadu 2010 se odhlásilo 5 občanů, za poslední léta je
to velký počet, přihlásil se 1 občan a narodil se 1 občánek. V Machově bylo k uvedenému
datu hlášeno k trvalému pobytu 1 116 obyvatel.
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 10. 11.
2010 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2011 a vyhlašuje od 1. 1. 2011 nové ceny
vodného a stočného:
Vodné

30,07 Kč/m3

Stočné s napojením na ČOV

29,89 Kč/m3

Protoţe však machovskou ČOV VAK neprovozuje, je rozhodnutí o úhradě stočného věcí
zastupitelstva. V minulých letech a aţ dosud občané poplatek za stočné neplatili.

Na Úřad městyse Machov přišla ţádost z řad občanů o pokácení tří vzrostlých stříbrných
smrků u křiţovatky z Machova na Bělý. Bylo rozhodnuto uspořádat průzkum veřejného
mínění, který by napomohl konečnému rozhodnutí o případném pokácení. V Machovském
zpravodaji z 29. listopadu 2010 vyšel anketní lístek pro občany, aby se vyjádřili k danému
tématu.
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7. listopadu 2010 Úřad městyse zajistil divadelní představení Postel pro anděla. Komedii
nastudoval a brilantně sehrál divadelní ochotnický soubor K.J.Tyla v Meziměstí.
---o---

8. listopadu 2010: Na ustavujícím zasedání zastupitelstva městyse Machov bylo zvoleno
nové vedení městyse na další čtyři roky. Po předepsaném slibu byli zvoleni:
-starostou ing. Jiří Krtička
-místostarostou Ivo Šulc
-předsedkyní finanční komise byla zvolena pí. Ivana Doleţalová, členy pí. Petra Hofmanová
a ing. Vladislav Plný
-předsedou kontrolní komise byl zvolen p. Oldřich Rücker, členy p. Jan Gross a pí. Dagmar
Havelková
-předsedou komise výstavby byl zvolen ing. Tomáš Notek, členy p. Josef Flousek
a ing. Miroslav Kryl
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20. listopadu 2010 Sbor dobrovolných hasičů Machov-Lhota pořádal v Obecním domě
cestopisnou přednášku Dagmar Kadlečkové z Náchoda, lektorky pro kurzy na počítačích,
s názvem „Na skok do Argentiny―. Přednáška byla doplněna promítáním obrázků a filmu o
národním nápoji yerba maté o jeho výrobě, vodopádech Iguazů a dalších přírodních
zajímavostech a několik obrázků z Brazilie, kterou navštívila se svými čtyřmi přáteli při cestě
do Argentiny.
Dagmar Kadlečková podnikla jiţ třetí cestu do Jiţní Ameriky. Yerba maté je nejoblíbenější
jihoamerický (původem indiánský) nápoj (čaj), připravovaný z lístku cesmíny paraguayské,
coţ je stále zelený, asi 15 m vysoký strom. Pěstuje se hlavně na území Argentiny a Brazílie.

26.-28. listopadu 2010 ČZS ZO Machov pořádala v zasedací místnosti úřadu městyse
Vánoční výstavu. Byly vystaveny různé vánoční ozdoby, betlémy, keramika a
okrasné textilie vyrobené v Machově a okolí. Některé výrobky bylo moţno zakoupit.
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Prosinec 2010
Počasí: Na přelomu listopadu a prosince napadlo mnoho sněhu a začalo mrznout, denní
teploty -7⁰C aţ -10⁰C, noční - 18⁰C. Vánoční svátky byly na sněhu. Na Štědrý den začalo
pršet, přes noc opět mrzlo. Do konce roku byly mrazy max.- 8⁰C a občasné sněţení.
Dle evidence úřadu městyse bylo k 30. listopadu 2010 v Machově hlášeno k trvalému pobytu
celkem 1 110 obyvatel, narodilo se 9 dětí a 11 obyvatel zemřelo. Z trvalého pobytu se 7 lidí
odhlásilo, tj. o 2 více neţ v listopadu.
V anketě - kácení smrků u křiţovatky k Bělému, vypsané v listopadu 2010, se vyjádřilo 96%
respondentů pro ponechání smrků.
Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2011, který zajišťuje firma Marius Pedersen,
zůstal na částce 500 Kč na osobu a rok.
V Machovském zpravodaji vydaném 20. prosince 2010 byla informace SDH Nízká Srbská,
kde se mimo jiné uvádí, ţe hasičský sbor má v současné době 86 členů (z toho 17 dětí), kteří
se pravidelně scházejí v hasičské zbrojnici v Nízké Srbské. V poţárním sportu v roce 2010
druţstvo starších postoupilo do krajského kola v Nové Pace.

Pan Josef Crhák pravidelně natahuje věţní hodiny
kostela sv. Václava v Machově
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Sezona 2009 - 2010 fotbalového oddílu Jiskra Veba Machov
V červnu skončily posledními utkáními zápasy ročníku 2009 – 2010. Soutěţe okresního
přeboru skončily pro oddíl velkým úspěchem.
Starší ţáci jednoznačně zvítězili a stali se okresními přeborníky se ziskem 49 bodů
a náskokem 12 bodů před druhým Velkým Poříčím. V červenci přebrali v Náchodě pohár pro
nejlepší tým. V soutěţi startovaly jen čtyři týmy. Jako vítěz okresního přeboru měli právo
postoupit do krajských soutěţí - podmínka ustavení i druţstva mladších ţáků. Tato podmínka
byla pro nedostatek hráčů pro oddíl limitující, neboť i v současném týmu starších ţáků
startovali i startují ti, kteří by mohli hrát v kategorii mladších, ale na ustavení dvou týmů není
dostatek zájemců.
Muţi se po podzimní části okresního přeboru probojovali do skupiny o postup a v celkovém
účtování skončili na 3. místě s 34 body.
V podzimní části soutěţí 2010 – 2011 se ţáci i po odchodu pěti opor do vyšší kategorie
umístili na 2.místě. Muţi ve skupině Sever skončili na 3. místě a v jarní části budou opět
startovat ve skupině, kde se bude bojovat o titul okresního přeborníka a o postup do krajské
soutěţe.

Starší ţáci Jiskra Veba Machov

Muţi Jiskra Veba Machov
44

15. prosince 2010 Základní škola a Mateřská škola Machov pořádala vánoční besídku
nazvanou „Vánoce pro Adélku“. Besídka se konala v Obecním domě. Výtěţek ze vstupného
byl věnován na nákup vánočních dárků pro Adélku Kubečkovou, která bojuje v hradecké
nemocnici se zákeřnou chorobou.
17. prosince 2010 provozovatel lyţařského vleku pan Tomáš Matyska zahájil provoz vleku.
Sněhové podmínky byly dobré, prachový sníh a celodenní teplota -10⁰C. Cena za hodinu
lyţování pro dospělého je 70 Kč a pro dítě 50 Kč.
17. prosince 2010 v Machově zazněla předvánoční klasicistní hudba a poezie.
Farářka Husova sboru v Hronově Th. Mgr. Olga Líbalová připravila předvánoční koncert
Tria Musica per fiati (hudba s dechem) v Husově sboru v Machově. Dechové trio vystoupilo
ve sloţení: Jan Drejsl – klarinet, Petr Záleský – klarinet, Milan Poutník – fagot, a sl. Lucie
Peterková - umělecký přednes. Trio je z Náchoda a Hronova. Koncertu se zúčastnilo 30
posluchačů, vstupné bylo dobrovolné
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24. prosince 2010 v 15 hod.před Úřadem městyse Machov bylo tradiční štědrovečerní
vytrubování v podání místních muzikantů pod vedením p. Manfreda Koláčného.

26. prosince 2010 se konal v machovské tělocvičně Vánoční volejbalový turnaj. Turnaje se
zúčastnilo 6 druţstev.
Výsledky: 1. Červený Kostelec, 2. Machov, 3. Bezděkov, 4. Velký Dřevíč, 5. Baroni,
6. Doktoři Náchod. V kaţdém druţstvu hrají muţi a minimálně dvě ţeny.

31. prosince 2010 byl ukončen řádný provoz analogového dokrývače ČT2 Machov
(56. kanál). Pokrytí je zajištěno buď digitálním zemským vysíláním ČT z vysílačů Liberec
(43. kanál), Trutnov (40. kanál) a Pardubice (32. kanál), nebo příjmem satelitního signálu.
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