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Leden 2009
K 31. 12. 2008 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem 1 124 obyvatel.
Česká republika převzala po Francii na období od ledna do června 2009 předsednictví Rady
Evropské unie (27 států). Hlavním mottem předsednictví České republiky je „Evropa bez
bariér". Hlavní priority ČR byly shrnuty do sloganu „3E― – ekonomika, energetika a Evropa a
svět.

************
Úřad městyse Machov zakoupil stroj (nesený traktorem) na zimní posyp místních
komunikací.
Poplatek za svoz komunálního odpadu byl pro rok 2009 stanoven v maximální moţné částce
500,- Kč za osobu. Ani tato částka ale nehradí obcí vynaloţené skutečné náklady na svoz a
likvidaci odpadu.
V tomto období se někteří naši spoluobčané účastnili humanitární akce „Dejte brýle Africe―,
organizované oční klinikou Lexum a Nadací Adra. Úkolem sbírky bylo shromáţdit co nejvíce
funkčních dioptrických brýlí, které uţ jejich majitelé nepouţívají a poslat je potřebným lidem
do Afriky. Darované brýle v naší oblasti shromaţďoval p. Jan Gross z Bělého. Výsledkem
akce bylo 25 ks brýlí.
Počasí - od začátku do poloviny ledna 2009 mrazy, přes den -5ºC, v noci aţ -17ºC, se
sněhovou pokrývkou.
Lyţařské běţecké tratě byly rolbou BKL Machov upraveny v délce 10 km.
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Běţeckou trasu Machov – Sedmákovice - Malé Poříčí projíţděl na sněţném skútru pan Tomáš
Matyska, provozovatel lyţařského vleku a sjezdovky v Machově. V lednu vlek nebyl
v provozu pro nedostatek sněhu.

V Nízké Srbské hasiči vytvořili na hřišti ledovou plochu pro veřejné bruslení.
9.-10. ledna 2009 opět vyšly 4 skupinky koledníků se zapečetěnými pokladničkami na
dobročinnou akci Farní charity Náchod Tříkrálovou sbírku 2009.
Celkem se vybralo 23.113 Kč a 20 Eur (o dva tisíce korun více, neţ v roce 2008).
10. ledna 2009 SDH Nízká Srbská pořádal na sále Obecního domu v Machově Hasičský ples,
jako první ples sezony. Návštěva – 152 osob. K tanci a poslechu hrála skupina BTK
17. ledna 2008 se konal v Obecním domě další ples, který pořádal SDH Bělý.

Ples SDH Bělý - poděkování (převzato z Machovského zpravodaje únor 2009)
V sobotu 17.. ledna 2009 jsme uspořádali tradiční hasičský ples v Obecním domě v Machově.
Hrála skupina Nacopak Band z Náchoda, plesu se zúčastnilo 124 platících příznivců tance a
dobrého moku, z nichţ většina vydrţela ve víru tance aţ do půl třetí ráno. V tombole se
objevila řada hodnotných cen a tímto ještě jednou děkujeme všem sponzorům, kteří do
tomboly přispěli. Zvláštní poděkování patří i všem, kteří se na přípravě a vlastním průběhu
plesu podíleli a také manţelům Hubkovým za výborné jídlo a celkový servis restaurace.
Velitel SDH Bělý
24.01.2009, proběhl na machovských tratích v Dolečku krajský pohárový závod v běhu na
lyţích volnou technikou. Závodu se zúčastnilo více neţ 100 závodníků v různých kategoriích.
V hlavní muţské kategorii vyhrál závodník z BKL Machov David Šrůtek (r.1980), který trať
dlouhou 15 km dokázal v nepříznivých podmínkách zajet v čase na hranici 44 minut.
Závodilo se na mokrém sněhu a teplota okolního vzduchu byla 4°C. Veřejný závod byl
součástí projektu, spolufinancovaného z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu
Glacensis.
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25. ledna 2009 po nedělním obědě se 7 nadšených machovských lyţařů v dobovém oblečení a
s odpovídajícím vybavením vydalo na trať k Nouzínu a zpět. Podnik zorganizoval Borský
klub lyţařů Machov, který doufá v jeho kaţdoroční opakování.

26. ledna 2009 proběhl zápis dětí do 1. třídy ZŠ Machov, bylo zapsáno celkem 6 dětí.
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Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská
pořádá

Cestopisnou př
ku o
přednáš
ednášku

Ekvádoru
30. ledna 2009 od 19 hodin
O svých zážitcích přednáší Dáša Kadlečková
V hasičské zbrojnici v Nízké Srbské
Vstupné dobrovolné

Přednáška Dáši Kadlečkové (viz pozvánka) proběhla za hojné účasti diváků a posluchačů.
Následně proběhla také 7. března 2009 v hostinci U Lidmanů, v reţii SDH Machov – Lhota.

Únor 2009
Počasí v únoru 2009 bylo zimní, se sněhovou pokrývkou okolo ½ metru a s teplotami
v rozmezí -1ºC aţ -10ºC. Příznivci lyţování si po dvou letech přišli opět na své.
Od února roku 2009 byla restaurace Kukulda, do té doby dlouho mimo provoz, pronajata
panu Janu Mrázkovi z Hradce Králové. Je označena jako rekreační objekt soukromé firmy.
7. února 2008 Sbor dobrovolných hasičů Machov-Lhota pořádal hasičský bál v Obecním
domě v Machově.
Poděkování - ples SDH Machov – Lhota (z Machovského zpravodaje únor 2009)
Dne 7. února 2009 se konal hasičský bál SDH Machov-Lhota v Obecním domě v Machově.
K tanci a poslechu nám hrála skupina ELKA pod vedením Leoše Kubečka. I přes nevelkou
účast vyznavačů tance se bál skutečně vydařil. Velké díky patří všem sponzorům, jejich
zásluhou byla tombola opravdu bohatá. Rovněţ patří poděkování manţelům Hubkovým za
vynikající kuchyni a současně také všem členům SDH, kteří se aktivně podíleli nejen na
přípravě, ale také na zabezpečení hladkého průběhu hasičského bálu. Sbor dobrovolných
hasičů Machov-Lhota děkuje městysu Machov za podporu a vstřícnost při organizaci
hasičského bálu v Obecním domě.
Výbor SDH Machov-Lhota
13. února 2009 se konala přednáška a promítání známého fotografa Libora Jenky v hasičské
zbrojnici v Nízké Srbské. Přednášku pořádal Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská.
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21. února 2009 ZO ČZS Machov pořádal v Obecním domě tradiční Zahrádkářský ples.
Kaţdá ţena dostala při vstupu do sálu květinu. V předtančení vystoupila polická Orientální
skupina Ali a Miri. K tanci a poslechu hrála pro 160 platících návštěvníků skupina BTK
Bezděkov.

22. února 2008 Mateřská a Základní škola v Machově pořádala v Obecním domě svůj
Maškarní karneval.
24. února 2008 Ostatkový maškarní průvod v Machovské Lhotě.

"VOSTATKOVEJ MAŠKARNÍ PRŮVOD"
Sraz a začátek průvodu byl na mostku na Řejšnej v 15.30 h. Na tu slávu se kolem 300
vobecenstva z širokýho vokolí sešlo, pořádnej špalír kolem cesty zmáklo, na průvod
mávalo a kořaukou nepančovanou v dobrý náladě se pořád pryč udržovalo.

Ze sání, kteréžto táhla tůze moc poslušná kobylka Lenka pana kováře Petra se
prodávaly výborný jitrnice řezníka pana Hampla ( kus za 15,- ) z Trutnova, kerej jíma
zásobuje i samotnýho Krakonoše. Ten je přijel z tej kérkonošskej dálky i vosobně
vochutnat a celej taškařice se účastnil . K mání byly i tůze moc předobrý, pořádně
cukrovaný koblihy, kerý dodala Kvíčerouská pekárna z Police ( čtyry kusy za 25 vočí).
To všecko prodávaly tůze moc šikouný holky a k tomu i nalejvaly tu nepančovanou
zeleňoučkou kořauku.
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Po celej cestě vyhrávala jako loni dechouka " Broumovanka", kteroužto naložil
vobjetavej kočí Jozífek Jirmanů na vozejček, kerej táhly dvě hodňoučký
hucuslký ďoučata Elza s Jarunkou. A takovejhle průvod skrze celou vísku Lhotu přes
hranice polský až do
Nouzína došel, pak se votočil a nazpátek k
Lidmanovskýmu vejčepu chvátal....

A to vám pak byla veselice! Poudalo se, pilo, base se funůs vystrojil a pak se tancovalo až
do samý půlnoci !! Ani jedna židle prázdná nevostala a kořauka tekla proudem . Do
huby si nikdo nedal, jen se prej ňákejm chasníkům tůze moc hlava motala.

Sepsáno podle pozvánky a poudání vočitejch svědkůch v Kvíčerousko-machouskolhotským dialektu dne 25. února 2009

Lhotský masopustní „Vostatky― vyvrcholily tancovačkou na sále U Lidmanů s hudbou
skupiny Emila Maryšky z Machova.
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28. února 2009 se po dvouleté přestávce konaly na Homoli tradiční Tajfunky 2009 - závody
na lyţích, které nesmějí být delší neţ 1 metr (viz obrázek). Pořadatel: Horolezecký klub Ostaš
Police nad Metují. Závod se jede v kombinaci sjezdu od zábradlí vyhlídky na Boru pod svah
Homole v délce cca 1,2 km, slalomu na svahu Homole a skoku na lyţích vedle slalomové
dráhy. Zúčastnilo se 40 borců.
Slavnostní vyhlášení vítěze proběhlo večer v hospodě „ U Boţky― v Nízké Srbské. Celkovým
vítězem se stal a putovní pohár obdrţel Ondřej Novák z Machova, který zvítězil ve všech
třech disciplinách.
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28. února 2008 oddíl kopané TJ Jiskra Veba Machov pořádal tradiční Ples sportovců
v Obecním domě v Machově. K tanci a poslechu hrála skupina OK Styl.

Březen 2009
Zásahy jednotek PO – ze stránek HZS HK
Místo události: okres Náchod — Machov-Nízká Srbská
Datum a čas ohlášení: 01.03.2009 11:14
Typ zásahu: poţár
Zasahovaly jednotky: PS Náchod, JSDH Nízká Srbská - FOTO
Popis zásahu: Poţár osobního automobilu v garáţi rodinného domku.
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Po úspěšném zásahu vznikla škoda pouze na automobilu.
*******
1.března 2009 ve Vimperku na Šumavě končila sezóna zimního triatlonu Mistrovstvím
republiky (přespolní běh, cyklistická část na horských kolech, běh na lyţích). Na start se
postavilo okolo 60 závodníků. Machovský Tomáš Doleţal z Axit Doldy dokázal, ţe patří ke
špičce a s přehledem si dojel pro druhý titul Mistra republiky.
Počátkem března přišla obleva.
14. března 2009 Spolek Nízkosrbských Baronů uspořádal ve spolupráci s restaurací Obecní
dům v Machově jiţ potřetí.

ŠIBŘINKY
aneb Československá maškarní diskotéka
14. března 2009 od 20 hodin
Vstupné 40,- Kč
masky 10,- Kč + dárek zdarma

v Machově na sále restaurace Obecní dům
hraje DJ Šuplátko

„Tak to bylo zase dobrý. Účast v počtu 75 platících z toho 53 masek bylo na letošní průběh
plesové sezóny nad očekávání dobrý. Diskotéka se vydařila a zábava byla opět výborná. Kdo
se chce bavit, důvod si vţdy najde.―
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Převzato z www.baroni.estranky.cz

20. března 2009 začalo jaro. Jarní rovnodennost přinesla oblačné počasí se sněţením, teploty
mezi 1ºC a 5ºC.
22. března 2009 Městys Machov a Divadelní spolek při MKS v Červeném Kostelci uvedly
divadelní představení hry reţiséra Vlastimila Klepáčka „Don Quijote aneb veselý konec rytíře
smutné postavy―. Námět příběhu autor čerpal z knihy spisovatele Cervantese, ovšem upravil
jej po svém.
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23. března 2009 se v prostorách novoměstského zámku konala chovatelská přehlídka trofejí
spárkaté a ostatní trofejové zvěře ulovené v roce 2008-2009 v honitbách okresu Náchod. Mezi
mufloními trofejemi budil respekt i údiv nejsilnější muflon z Machova, který získal
úctyhodných 226,95 bodu, coţ je hodnota světové úrovně. Trofej byla od Mysliveckého
sdruţení BOR Machov – sdruţení myslivců z Machova, Machovské Lhoty a Bělého.

Převzato z Náchodského deníku
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29. března 2009 zemřel jeden ze spolutvůrců machovského lyţování, pan Vladislav Doleţal
z Machova, ve věku 85 let.

Duben 2009

Aprílové počasí, charakteristické svou proměnlivostí, bylo nahrazeno převáţně suchým,
nadprůměrně aţ 22ºC teplým a slunečným počasím, občas silným východním větrem.
Sráţkově byl duben značně podnormální.
4. dubna 2009 Zastupitelstvo a úřad městyse Machov ve spolupráci s restaurací Obecní dům
Machov, pořádalo na sále Obecního domu na zakončení plesové sezony 1. Machovský ples.
K tanci a poslechu hrál taneční orchestr Relax Band z Náchoda a třikrát vystoupila taneční
dívčí skupina Refflexive ze Rtyně, která sklidila velký potlesk. Plesu se zúčastnilo pouze 95
platících účastníků.

11. dubna 2009 Úřad městyse Machov zajistil svoz nebezpečného odpadu na 6 místech
Machova, Nízké Srbské, Machovské Lhoty a v Bělém. Svoz byl bezplatný pro osoby
s trvalým pobytem a vlastníky rekreačních objektů, kteří řádně platí poplatek za likvidaci
odpadů. Svoz provedla firma Marius Pedersen.
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19. dubna 2009 SDH Nízká Srbská uskutečnil svoz ţelezného šrotu. Později se zúčastnil také
SDH Machovská Lhota a fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov. Aktuální cena za 1 kg šrotu
1.80 Kč.
18. dubna 2009 se konal na sále Obecního domu tradiční Festival Rock Machov Na podiu
vystoupilo 6 kapel.
Hlavním pořadatelem byl člen machovské skupiny „9* mm― Miloš Kocián.

plakát

Všichni členové kapely 9* mm pocházejí z Machova
Kapela vznikla na jaře roku 2002.První její koncert se uskutečnil 7. 9. 2002
Sestava:
Lukáš Kubeček(1986)-zpěv,el.kytara,hudba,
Miloš Kocián(1981)-el.kytara,texty,dopr.zpěv,manager kapely,
Jan Dvořák(1986)-basa,texty,dopr.zpěv,
Vojtěch Rygl(1988)-bicí,dopr.zpěv,

24.-26. dubna 2009 oslavili skauti v Machově tradiční Víkend svatého Jiří 2009. (sv.Jiří je
patronem skautů) Do Machova přijelo na 155 skautů a skautek z 16 středisek z Police nad
Metují, Náchoda, Prahy 10, Trutnova, Boru u Tachova, Plzně, Hradce Králové a Malých
Svatoňovic. Všichni byli ubytováni v machovské škole.
Víkend sv. Jiří pořádal Junák - svaz skautů a skautek ČR Královehradecký kraj.
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Pozvánka
Na 155 dětí absolvovalo řadu soutěţí ve znamení odvahy, víry, naděje, lásky, milosrdenství,
statečnosti, spravedlnosti, moudrosti a umírněnosti. Ten kdo získal v soutěţích těchto osm
ctností byl symbolicky pasován na rytíře. Na závěr soutěţící museli porazit draka tak jako
sv.Jiří a osvobodit princeznu.

Od 27. do 29. dubna 2009 proběhlo jarní čištění hlavní cesty po zimním období od
Machovské Lhoty přes Machov do Nízké Srbské k cestě na Bezděkov. Čištění prováděli
mechanizačním prostředkem pracovníci Cestmistrovského střediska Broumov, Správy a
údrţby silnic Královéhradeckého kraje, pobočky Trutnov (divize Náchod)

Náchodský deník 24. dubna 2009

Dřina končí. Machovští žáci mají titul Ekoškola
na dosah
Machov - Měsíce tvrdé dřiny mají za sebou ţáci místní základní školy. Těm se pod vedením
učitelů totiţ konečně podařilo dovést k závěru práci na kompletní analýze ekologického stavu
jejich vzdělávacího zařízení, která je důleţitým podkladem k získání mezinárodního titulu
Ekoškola, o nějţ Machovští usilují.
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Ţáci Základní školy v Machově při práci na mezinárodním projektu Ekoškola.
Autor: Archiv ZŠ Machov
30 dubna 2009 se stavěly tradiční máje v Machově na louce u Kukuldy (vysoký okolo 20
metrů) v Nízké Srbské za poţární zbrojnicí (ráno 1.května byla májka naříznutá a musela být
zkrácena) v Machovské Lhotě a v Bělém nebyla postavena. Počasí 30. dubna bylo slunečné,
suché a větrné.
Pozvánka od SDH Nízká Srbská
Zveme všechny na jiţ tradiční Stavění máje s pálením čarodějnic.
Začátek v 19 hodin. Pro členy našeho SDH je sraz jiţ v 17 hod.
Samozřejmostí je zajištěné občerstvení. Nezapomeňte si sebou přinést buřty na opékání.
Prosíme všechny o pomoc při postavení máje. Výška 25 m.
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Květen 2009
Počasí v květnu bylo teplé, teploty dosahovaly aţ 26ºC bez dešťových přeháněk, na konci
měsíce se citelně ochladilo na 10ºC s přívalovými dešťovými přeháňkami.
V květnu 2009 obdrţel úřad městyse Machov dopis od Ministerstva vnitra ČR o záměru
změnit průběh státní hranice s Polskou republikou v Řeřišném, aby bylo předáno 34 hektarů
lesa jako kompenzace územního dluhu ČR vůči Polsku z roku 1958. Konkrétně byl navrţen
pozemek napravo od cesty, která vede z křiţovatky „U zabitého― k Machovskému kříţi.
Součástí uvedeného pozemku je asfaltová cesta z křiţovatky „U zabitého―směrem nahoru ke
Lhotě. Na ministerstvo byl odeslán dopis úřadu městyse Machov, který tento návrh odmítá.
Územní dluh provází česko-polské vztahy jiţ od samého vzniku samostatného
Československého státu roku 1918. Původní spor utichl aţ v roce 1958. Oba sousedé se totiţ
dohodli na vzájemných směnách tak, aby nedošlo ke ztrátám ani na jedné straně. Hranice se
narovnala a zkrátila o 80 kilometrů, přičemţ došlo k převodu 85 větších i menších území.
Polsko si ale poté spočítalo, ţe díky směnám ztratilo 368 hektarů ze svého území. Ty chce od
Česka zpět.
1. května 2009 Borský klub lyţařů Machov pořádal na sále Obecního domu v Machově
besedu o Mistrovství světa v klasickém lyţování v Liberci 2009. Besedy se zúčastnili trenéři a
závodníci Českého týmu, moderoval Stanislav Jirásek, předseda BKL, který se mistrovství
zúčastnil jako rozhodčí. Po ukončení besedy došlo na tradiční „Poslední mazání― na ukončení
sezóny. K tanci a poslechu hráli a zpívali manţelé Langrovi z Hronova.

3. května 2009 - SDH Nízká Srbská pořádal 26. ročník dětské soutěţe v poţárním sportu
CTIF (Mezinárodní výbor pro prevenci poţárů) na hřišti v Nízké Srbské.
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POHÁR STAROSTY SDH
NÍZKÁ SRBSKÁ
XXVI. ROČNÍK
Pořadatel:
Místo konání:
Datum:
Prezence:

Stravování:
Soutěžní kategorie:

SDH Nízká Srbská ve spolupráci s OORM Náchod,
akce je podporována Královéhradeckým krajem
Nízká Srbská – hřiště u hasičské zbrojnice
3. 5. 2009
8.30 – 9.00 hodin, zahájení soutěže v 9.00 hodin
u prezence kaţdé soutěţní druţstvo odevzdá:
- přihlášku soutěţního druţstva do soutěţe
- členské průkazy MH
moţnost zakoupení občerstvení přímo na místě soutěţe
mladší a starší družstva mladých hasičů
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V celkovém umístění druţstev mladších a starších hasičů skončila Nízká Srbská na 5. místě.
Soutěţe se zúčastnilo 25 kolektivů starších ţáků a 15 kolektivů mladších hasičů.
Děkanství Police nad Metují pořádalo 9. května 2009 Májovou pouť po památné
vambeřické poutní cestě z Police nad Metují do Vambeřic (Wambierzyc) v Polsku, k
bazilice Panny Marie. Majové pouti za slunečného počasí se opět zúčastnili věřící
z Machovska, kteří se poté nejvíce vraceli večer autobusem z Vambeřic do Police nad Metují.
Vambeřická cesta patřila v minulosti k významným poutním cestám. Putovalo se tudy do
známého poutního místa Vambeřice v Polsku, k bazilice Panny Marie, kde se nachází
milostivá soška Panny Marie, Královny rodin, a to zvláště v mariánském měsíci květnu
(májové procesí). V roce 2002 bylo po 55-ti letech májové putování po této cestě obnoveno.

12. května 2009 proběhla kolaudace přístavby základní školy v Machově a tím byl odstraněn
letitý rest. Nová budova školy byla celé roky uţívána bez kolaudace.
23. května 2009 oslavil SDH Machovská Lhota (48 členů) 125. výročí svého zaloţení. Sraz
byl u poţární zbrojnice ve Lhotě, odtud účastníci pokračovali k pomníku padlých v 1. světové
válce, kde poloţili kytici. Další zastávka byla u zvoničky, po zazvonění všichni pokračovali
do hostince U Lidmanů, kde na sále proběhla slavnostní schůze. Po přednesení výroční zprávy
o činnosti SDH začala zábava. K tanci a poslechu hrála skupina p. Maryšky z Machova. Podle
vyjádření starosty SDH Františka Lokvence se oslava vydařila.
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27. květen 2009 Machovský zpravodaj zveřejnil dotazník ankety ke znění vyhlášky o
regulaci hlučných činností o víkendu v obci. Anketa byla vyhlášena na základě četných
poţadavků a stíţností občanů. Vyplněný dotazník mohli občané odevzdat na úřadu nebo jej
dát do schránky na budově úřadu do 15. 6. 2009.
30.května.2009 projížděl Machovem cyklistický závod horských kol MTB maraton
Stěny 2009 se startem a cílem v Polici nad Metují. Závodníci jeli za deštivého a
chladného počasí na trati dlouhé 58 km po cyklotrase č.4000. Závodu se také
zúčastnily tandemy. Na polické náměstí přijel jako první polický tandem Jan Pohl a
Daw Knill (SK Jíra) druhé místo vybojoval Jaruch Lecnar (Pitrs Bikes), třetí Michal
Demjanovič (Redpoint), oba z Police nad Metují. Machovští se závodu nezúčastnili.
31. května 2009 pokračoval česko-polský projekt MTB Stěny závodem v polském
partnerském Radkově.
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Červen 2009
Počasí v červnu: Jak pravil Antonín Důra ve Vančurově Rozmarném létě:―Tento způsob léta
zdá se mi poněkud nešťastným―
- přívalové deště, zataţeno, teploty kolem 20ºC, ranní okolo 12ºC, koncem měsíce se
zvyšovaly, ale s následným výskytem bouřek. Velké záplavy na severní Moravě a jiţních
Čechách.
3. června 2009 se běţel 26. ročník běhu „Od pípy k pípě―, dlouhého 7800 metrů. Start
v Polici nad Metují u restaurace Krčma, cíl u restaurace U Lidmanů v Machovské Lhotě.
Závodu se zúčastnilo 24 běţců všech kategorií. V kategorii muţů zvítězil Martin Štolfa
z Police nad Metují, machovský David Šrůtek skončil na 4. místě. Běţelo se za chladného
počasí. Závod kaţdoročně pořádá lyţařský oddíl Spartaku Police nad Metují.

Volby do Evropského parlamentu 2009 volební oblast Machov
konané dne 5.a 6. června 2009

Výsledky:
Občanská demokratická strana
získala 110 hlasů (41.67 %)

37Česká strana sociálně demokratická
získala 37 hlasů (14.02 %)

27Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
získala 27 hlasů (10.23 %)

17Komunistická strana Čech a Moravy
získala 17 hlasů (6.44 %)

17"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA"
získali 17 hlasů (6.44 %)

15Věci veřejné
získaly 15 hlasů (5.68 %)

9Suverenita
získala 9 hlasů (3.41 %)

9SDŢ - Strana důstojného ţivota
získala 9 hlasů (3.41 %)
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5Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ
daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
získali 5 hlasů (1.89 %)

4Dělnická strana
získa1la 4 hlasů (1.52 %)

3Evropská demokratická strana
získala 3 hlasů (1.14 %)

3Strana zelených
získala 3 hlasů (1.14 %)

2Sdruţení pro republiku-Republikánská strana Československa
získali 2 hlasů (0.76 %)

1Libertas.cz
získali 1 hlasů (0.38 %)

1Zelení
získali 1 hlasů (0.38 %)

1SNK Evropští demokraté
získali 1 hlasů (0.38 %)

1Demokratická Strana Zelených
získala 1 hlasů (0.38 %)

1Humanistická strana
získala 1 hlasů (0.38 %)

1Moravané
získali 1 h
Volební účast 28,63%

Volby se konaly na Obecním úřadě v Machově.

12. červen 2009
Náboţenská obec CČSH v Machově pořádala slavnostní koncert u příleţitosti osazení
restaurovaných varhan v Husově sboru. Účinkovali: komorní dechový soubor Musica per
Fiati z Náchoda ve sloţení 2 klarinety a jeden fagot, Tomáš Weissar varhaník z Machova,
Jitka Štěrbáková varhanice z Náchoda a Andrea Šulcová flétnistka z Náchoda. Pořadem
provázela Lucie Peterková z komorního sdruţení Musica per Fiati Náchod.
Varhany v Husově sboru
V roce 1930 postavil praţský varhaník Karel Eisenhut v novém sboru Církve československé
v Machově varhany, které byly zakoupeny z kaple v Kutné Hoře za tehdejších 5000 Kč.
Varhany slouţily svému účelu do konce 80. let minulého století. Zub času se projevil a
varhany utichly. Za finanční podpory Královehradeckého kraje byly varhany v dubnu 2008
rozebrány a odvezeny do varhanářské dílny pana Červenky v Jakubovicích u Lanškrouna a
tam restaurovány. Povrchovou úpravu skříně varhan provedl místní řemeslník pan Jaroslav
Novák.
Varhany opět zazněly v Husově sboru v Machově v první neděli adventu 30.11.2008.
13. červen 2009
Proběhl svoz velkoobjemového odpadu ze čtyř určených míst obce. Svoz provedla firma
Marius Pedersen po dohodě s úřadem městyse.
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13. červen 2009
5. ročník cyklo maratonu SPECIALIZED SUDETY TOUR 2009 projíţděl opět
Machovem. Na 170 km dlouhé trati se startem a cílem v Teplicích nad Metují vyhrál jiţ po
čtvrté v řadě Jan Hruška (cyklotrenink.com) za 4:42:15 před druhým machovským Tomášem
Doleţalem (Axit Doldy) -21s, a třetím Petrem Zahrádkou (Pinarello Sportful Team) -42s.
Mezi ţenami zvítězila loni druhá polská závodnice Martyna Klekot (Tadpol Kolejarz
Czestochowa) za 5:11:

20. června 2009 se konal nultý ročník pochodu a nordic walking "Přes machovské vršky",
který pořádal Borský klub lyţařů.
Start a cíl pochodu byl na náměstí v Machově.
Délka pochodu 10km a 20 km. Na startu se sešlo 35 účastníků pochodu,
počasí přálo, bylo oblačno s teplotou 17ºC.

-

Pochod a nordic walking na 10 km z náměstí po nové ţluté značce přes
Hůrku pod Bor a přes Nouzín do Lhoty. Od Lhoty po modré značce do cíle na
machovské náměstí.
Pochod a nordic walking na 20 km stejný jako na 10 km a od Lhoty
vpravo dál po ţluté pod Lhotský Šefel k rozcestí U Zabitého po červené přes
Machovský kříţ na Pánův kříţ dále po ţluté vlevo přes Junáckou vyhlídku a Soví
hrádek zpět k Zabitému a po červené do cíle na náměstí.
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20. června 2009 Na sále hostince U Lidmanů v Machovské Lhotě hrála k poslechu
populární country kapela DOMAMAZEC
ve sloţení Jiří Zocher, Karel Šourek oba z Náchoda, Josef Flousek
z Machova a Jan Dostál ze Lhoty.
Kapela hraje ponejvíce na malých koncertech na Náchodsku.

20.června 2009 SDH Bělý pořádal taneční zábavu „u rybníka―, k tanci a poslechu hrála
bezděkovská kapela BTK.
23. červen 2009 Na veřejném zasedání zastupitelstva byla projednána a schválena vyhláška o
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností na území městyse Machov. S přihlédnutím
k výsledkům ankety provedené v měsíci květnu bylo rozhodnuto a schváleno:
doba nočního klidu je od 22.00 do 6.00 hodin,
doba nevhodná pro pouţívání hlučných strojů sobota od 6.00 do 8 .00 hod ráno, neděle a
státní svátky celý den. Postihy za porušování vyhlášky budou řešeny řízením před pořádkovou
komisí v Polici nad Metují.
Znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 bylo uvedeno v Machovském zpravodaji ze dne
29.června 2009.
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24. června 2009 Prestiţní mezinárodní ocenění v ekologické soutěţi Sdruţení Tereza. Titul
Ekoškola převzali v Senátu ČR čtyři vybraní ţáci z machovské školy.

Ţáci machovské školy přebírají na půdě Senátu ČR mezinárodní titul Ekoškola, který získali
jako jediní v Královéhradeckém kraji.
26. června 2009 začaly v Machově školní prázdniny.
27. června 2009 v Nízké Srbské se jel 13. ročník recesistického cyklistického závodu Tour
de Torpédo. Start a cíl byl jako v minulých létech před hospodou „U Boţky―. Účastníci
závodu (28 děti a 167 dospělých muţů a ţen ve třech kategoriích) usedli na svá kola v
dobovém oblečení a vydali se na trasu dlouhou 5,7 km. Do cíle dojíţděli za mírného deště.
Jedna z účastnic, která sjíţděla s kopce od Bezděkova, nezvládla v zatáčce řízení a střetla se s
nevhodně stojícím automobilem, nic se jí bohudík nestalo. Tour de Torpédo moderoval Ivo
Šulc. Nechyběla ani ţivá hudba – kapela TaM, a občerstvení jako pečený bůček na lorně,
pečená kuřecí stehna, klobásy z udírny či starý dobrý nápoj „Poserse―.
13. ročník byl provázen obavami, zda se „Torpédo― bude vůbec konat. Závodní trasa byla na
trase objíţďky „Police – Hronov―, kde vinou rozkopaného hlavního silničního tahu II/303
jezdil v posledních dvou měsících velký počet automobilů. Úseky, kde projíţděl závod,
zajišťovala Policie ČR.
Hlavní silniční tah Police nad Metují - Hronov byl opět zprovozněn 29. června 2009 a do této
doby byla objíţďka pro osobní automobily přes Vysokou Srbskou.

PROPOZICE: TOUR TORPÉDO
Nízkosrbský Baroni
Dětské Torpédo (CHASA) - cyklistická soutěţ pro děti s dvěma kategoriemi, a to
první kategorie 1.- 4. třída ZŠ a druhá kategorie 5.- 9. třída ZŠ. Prezentace je od
9:00 do 9:45 hodin a start je v 10:00 hod., Startuje se jednotlivě.
Kolo pro první kategorii bez omezení. Druhá kategorie kolo s torpédem. Okruh
okolo hospůdky a kousek dále. Dobová ústroj vítána.
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Podmínky účasti : cyklistická přilba, v kategorii 1.-4. tř ZŠ nutný doprovod osoby
starší 18 let, startovné zdarma
Tour de Torpédo - hlavní závod - prezentace od 13 do 14 hodin. Start v 14:15
hodin. Okruh klasický s občerstvovací stanicí. Kategorie ţeny, muţi do 49 let a
muţi nad 50 let včetně.
Podmínky účasti : věk 18 let a více, kolo s torpédem, startovné 50,- Kč
Samozřejmostí je jiţ dobový kostým. Ovšem toto není podmínkou účasti. Váhová soutěţ.
Kaţdý účastník obdrţí občerstvovací nápoj na občerstvovací stanici zdarma, pamětní list a
pokud bude mít štěstí i malou cenu (zatím vţdy obdrţel kaţdý účastník).
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Červenec 2009
Počasí: V první polovině měsíce slunečné s přeháňkami a teplotami okolo 15ºC, v druhé
polovině měsíce s teplotami okolo 30ºC, s bouřkami a nečekanými přívalovými dešti. Po 17.
červenci ochlazení na 17ºC a následné oteplení aţ na 32ºC, které vyvolalo velký vítr a
přívalový dešť s bouřkami. 23. července v celém okolí Police nad Metují padaly vlivem
bouřky a silného větru stromy. Bylo obtíţné se z Police dostat směrem na Náchod, neboť
spadlé stromy leţely přes silnice v „Kalabonu― na Bezděkově i v prudkém klesání „Horou― na
cestě do Bělého.
Náchodský deník 16.července 2009
V Bělém na Machovsku se během chvilky změnila nejedna zahrada ve velký rybník. Jindy
poklidný potok se tu podobal nezkrotnému ţivlu, vylil se ze svého koryta a divoká voda si
razila cestu kudy se jí zachtělo. „Je to pohroma. To tu desítky let nebylo, pamatuji něco
podobného naposledy za komunistů,“ řekl nám místní, téměř 85–letý, Vítězslav Vítek, jehoţ
jsme zastihli při odklízení kamenů a větví, jimiţ velká voda zaneřádila prostranství před jeho
domem.
Kaţdému, kdo se vydal po ustání deště na obchůzku vesnicí, se naskytly obrázky, které znal
dosud jen z televizních obrazovek. Voda byla všude, kam oko dohlédlo.„Seděla jsem doma a
četla si kníţku.. Najednou přilítl manţel s tím, ať se jdu podívat ven, co se tam děje. Šla jsem
tedy a nestačila zírat.. voda mi sahala do půl lýtek,“ řekla nám místní Věra Grossová.
Voda, stejně tak rychle jak do Bělého přišla, tak zase odešla. Po hodině, dvou po ní zůstaly na
cestách, loukách a zahradách mokré stopy a nečistoty. „Nikdy jsem tu něco podobného
nezaţila, a to sem jezdím na chalupu pořád,“ neskrývala svůj údiv 26–letá Anna Ječná z
Prahy.
I na dalších místech Náchodska napáchal přírodní ţivel škody. Například v nedalekém
Bezděkově voda zatopila sklep místní restaurace. O kus dál v Polici nad Metují ucpala
kanalizaci a tamní potok. V Martínkovicích na Broumovsku vytopila voda sklepy několika
domů a pošty.
Věra Sýkorová
U studánky „Pod Borem―se vyvrátily s kořeny 4 vzrostlé olše, coţ způsobila velká voda
podmáčením břehu levého potůčku. Naštěstí 2 stromy blíţe studánky nezasáhly její přístřešek.
Kořeny stromů podél potůčku jsou v malé hloubce, kvůli skalnatému podloţí.
V Nízké Srbské byla provedena oprava místní komunikace okolo dřívější provozovny fy
Drana (balírna koření). Cesta byla vyspravena a ošetřena penetračním asfaltovým nátěrem.
Práce provedla firma Repare Trutnov za 85 000,- Kč. Podobná úprava byla provedena na
slepé cestě v Machově k Lidmanovým.
Polické firmy Merkur Toys a CROSS ve spolupráci s městysem Machov uspořádaly
dobrovolnou sbírku pro oběti ničivých povodní v jiţních Čechách. Řada machovských občanů
přispěla do této sbírky věcnými dary.
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Byla vybudována nová autobusová čekárna u bývalého hostince Bor (nyní v majetku
Doleţalových – fa Doldy).
Čekárnu postavilo truhlářství Lamka ze Suchého Dolu za 56 000,- Kč, celková rekonstrukce
zastávky má hodnotu 140 000 Kč.
.

Chronologické události měsíce července 2009
1. července 2009 se jel cyklistický závod na horských kolech Velká cena Doldy v rámci
tradičního seriálu Středeční pohár 2009 Horokolovršky. Start byl od prodejny DOLDY a cíl
pod vyhlídkou na Boru. Závod je dlouhý 2,7 km s převýšením 220 metrů. Na startu se sešlo
34 jezdců. Zvítězil Tomáš Doleţal časem 12:20.46, druhý Michal Kaněra 12:22.56, oba
z klubu Axit Doldy, třetí Miroslav Hornych 13:37.51 ze Spartaku Police nad Metují.
Seriál Středeční pohár 2009 se jede na 26 místech Náchodska.
4. července 2009
Fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov pořádal XI. ročník Machovské kopačky. Turnaje v malé
kopané se zúčastnilo třináct druţstev převáţně z náchodského okresu . Zúčastnil se také
tradiční účastník z Hradce Králové - Duarig a tým Machovských veteránů - Sešlí. Za
slunečného počasí bylo odehráno celkem 44 čtrnáctiminutových zápasů, které řídili
delegovaní rozhodčí z Rychnovska. Turnaj trval od 8 hodin do 16,30. Vítězem se stalo
druţstvo Čikita sloţené převáţně z hráčů z Machova.
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5. července 2009
Majitelé koní z Broumovska a Policka (z Machova Josef Petr, Josef Jirman ze Lhoty, a
Michala Slavíková (u Miloše Hubky z Nízké Srbské) se sjeli na svůj kaţdoroční sraz do
Machovské Lhoty k panu Josefu Jirmanovi a odtud se 12 jezdců v sedle a 12 povozů vydalo
Machovem do Nízké Srbské k hostinci U Boţky. Srazy majitelů koní se konají kaţdoročně
první týden v červenci na různých místech Policka a Broumovska.

Organizátor srazu lhotský Josef Jirman
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18.července 2009
Machovem projíţděl 5. ročník závodu horských kol Glacensis MTB Challenge 2009. Start
1.etapy z pěti etapových měst mezinárodního cyklistického závodu byl od náchodského
pivovaru s cílem u Jiráskovy chaty na Dobrošově. Tohoto ročníku, který proběhl od 18. do 26.
července 2009, se zúčastnilo 150 závodníků z 13 zemí světa (bez účasti machovských jezdců),
kteří ujeli přes 550 km.
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Srpen 2009
Letní počasí s teplotami okolo 30ºC a s bouřkami, koncem srpna mírné ochlazení.
Klimatické podmínky nebyly příznivé pro růst hub.
Počátkem srpna osiřela lavička na náměstí před kadeřnictvím Emila Maryšky.
Zemřela jeho maminka Marta Maryšková ve věku 89 let.
Stavební mechanizační firma František Svoboda z Meziměstí provedla rekonstrukci cesty
vedoucí od kovárny Josefa Petra kolem provozovny Doldy a dále 120 metrů za bývalým
hotelem Bor .

V srpnu hronovská firma Šimek zabývající s výškovými pracemi provedla poslední práce
nátěru fasády kostela sv.Václava, a to obnovu nátěru na všech cifernících hodin a ţaluziových
oknech kostelní věţe.
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Začaly práce na revitalizaci rybníka v Bělém.
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J.Holeček první zprava
Jiří Holeček (18. března 1944, Praha)
legendární československý hokejový brankář navštívil se skupinou cykloturistů také Machov
a jeho okolí.

34

10. srpna 2009 Česká televize uvedla v rámci pořadu Reportéři ČT díl s názvem „Česká
vlastenka v polském Kladsku― - 81letá paní Marie Houšková, poslední Češka ţijící v
nedalekém Strouţném. Vedle hlavní protagonistky vystoupili pamětníci stěhování kladských
obyvatel do Čech, machovští: Manfréd Koláčný, Renata Ducháčová a sběratel dobových
fotografií Jan Stiller.

21.-22. srpna 2009 se konal v hostinci U Lidmanů 5. ročník Lojzíkova Machova
Co napsal Náchodský deník
Duchovní otec tohoto divadelního minifestivalu nazývaného jako nezávislý satelit Jiráskova
Hronova, zakladatel hradeckého Divadla Jesličky a souboru Černí šviháci – Josef Tejkl, letos
v dubnu zemřel.
„Kdyţ mi Pepa tenkrát poprvé řekl o myšlence uspořádat festival, na kterém se představí ty
divadelní soubory, které se nedostaly na Jiráskův Hronov, hned jsem souhlasila. Jsem totiţ
pro kaţdou špatnost,“ s úsměvem na rtech zavzpomínala Milena Řehůřková z Machova, která
opět převzala nad letošním ročníkem Lojzíkova Machova záštitu.
Místem konání je hostinec U Lidmanů v Machovské Lhotě, kde se jiţ dnes úderem 18. hodiny
představí na prknech tamního sálu soubor Triarius z České Třebové s divadelní hrou
„Ţivoty“.
O hodinu a půl později vystoupí soubor Černí šviháci z Kostelce nad Orlicí s inscenací „Svět
podle Kloboučka“, která diváky láká na osobitý kloboučkovský humor. Jedná se vlastně o
vůbec poslední hru, kterou Josef Tejkl zreţíroval, a kterou bude sledovat nebeským pohledem
ze shora,“ řekla nám Milena Řehůřková.
Ve 21 hodin bude následovat pásmo krátkých filmů s názvem Mladí filmaři se představují.
Závěr divadelního večera bude patřit přátelskému posezení, které se – dle předpokladů –
promění v taneční rej při reprodukované hudbě.
Sobotní program odstartuje v 10 hodin klasickou pohádkou (Pohádka o veliké řepě) v
neklasickém provedení kosteleckých umělců Černých Šviháků.
Od 11 hodin vypukne prezentace účastníků expedice Česko – Polsko. Následující minuty a
hodiny stráví festivaloví účastníci pobytem a toulkami v přírodních krásách tohoto kouta
republiky.
Autor: Věra Sýkorová
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6. Podborský Auto–hifi tuning sraz, na který se sjeli příznivci tuningu z celé republiky.
Pořadatelkou srazu byla machovská Petra Haucková. Kromě 50 předváděných vozů byli
přítomni zajímaví hosté, dance party s DJ Maxem. Hodnotila se audia, výfuky, lak karoserie,
interiéry automobilů mnoha značek. Akce se konala po celý den na travnatém prostoru v
blízkosti hasičské zbrojnice za deštivého počasí, za přítomnosti okolo 100 diváků a hostů.

25. a 31. 2009 srpna byla přerušena dodávka elektrického proudu z důvodu rekonstrukce
vysokého napětí. V uvedené dny nebyla otevřena prodejna potravin, restaurace, lékařská
ordinace, jen částečně pošta a úřad městyse.
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Září 2009
Počasí: po celý měsíc teploty okolo 20ºC (max.25ºC) beze sráţek, celostátně největší sucho
za posledních šest let.
ZŠ Machov bude ve školním roce 2008/09 navštěvovat v 1. třídě 5 ţáků, v Mateřské škole
28 dětí. 9. ročník ukončí v roce 2010 -11 ţáků.
ZŠ Machov podala ţádost o povolení vyjímky v počtu ţáků na zdejší škole.
Učitelský sbor ZŠ Machov pro rok 2009/2010:
Ředitelka Mgr. Helena Martincová, Mgr. Michal Bureš, Kamila Andresová, Ing. Jaromír
Skála, Anna Laslettová, David Líbal, Mgr.Jan Nawrat
Školní druţina - Blanka Plná, Gabriela Nawrat
Mateřská škola - Jana Cvikýřová, Jitka Vítková
školník Jiří Scholz
1.září 2009 byly spuštěny nové internetové stránky městyse Machov na původní adrese
www.machov-obec.cz.
5.září .2009 se konal v areálu na Hůrce 14. ročník Borského poháru ţáků a ţákyň ve skoku
a severské kombinaci. Závodů se zúčastnili závodníci lyţařských oddílů z Desné, Harrachova,
Liberce a domácího Machova. Svoji premiéru měl nový můstek K-6 s finskou hmotou, na
kterém vybojovali výborná umístění machovští nejmladší závodníci. Ve skoku vybojoval
druhé místo Petr Šolc, třetí byl Přema Adam nejmladší a čtvrtý Jan Šolc. V závodu v severské
kombinaci dopadli ještě lépe, první místo díky běhu vybojoval Petr Šolc, druhý skončil Přema
Adam a čtvrtý Jan Šolc.
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12. září 2009 15.ročník maratonu horských kol Specialized Rallye Sudety – Mistrovství
České republiky MTB – XCM 2009 odstartoval v Teplicích nad Metují . Společně s hlavním
závodem na 123 km odstartoval i závod na poloviční trať. Závodníci také projíţděli části
Machova, kolem kostela přes náměstí k občerstvovací stanici u Doldy na 74. km a
pokračovali cestou na Bor. Přes polské území (Pstraźna) na Končiny, k poţární zbrojnici
v Nízké Srbské a pokračovali směrem ke Slavnému zpět k Teplicím nad Metují. Maratonu se
zúčastnilo 568 jezdců. Zvítězil Mistr republiky v 1/2 maratonu Jan Hruška roč.1975 časem
4.57:44, machovák Tomáš Doleţal z Axit Doldy roč. 1978, který měl dva defekty na trati,
skončil na 4. místě časem 5.10:43, další machovák David Šrůtek BKL Machov skončil na
249 místě. U občerstvovací stanice Doldy hrála během závodu čtyřčlenná country skupina
Domamazec

19. září 2009 městys Machov a Římskokatolická farnost Machov uvedli v rámci OrlickoKladského varhanního festivalu v kostele sv. Václava Machov koncert váţné hudby, na
kterém se představil soubor BAROCCO SEMPRE GIOVANE se solisty
Pavel SVOBODA – varhany, Jiří KABÁT – viola, Iva KRAMPEROVÁ – housle

19. září 2009 Sbor dobrovolných hasičů Machov-Lhota pořádal ve Lhotě u rozcestí
k Řeřišnému Soutěž o putovní pohár SDH. Z 12 zúčastněných druţstev zvítězilo druţstvo
SDH Machov-Lhota.
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20.září 2009 byla dokončena rekonstrukce cesty od bývalé továrny Veba na rozcestí k mostu
Ţidovky. Rekonstrukci provedla stavební firma František Svoboda z Meziměstí. Pracovalo se
o dvou víkendech v měsíci září na uzavřeném úseku pro automobilový provoz na Bělý. Na
Bělý byla objíţďka přes náměstí ke kostelu k Saurova mlýnu. Od začátku roku 2009 se
proinvestovalo na opravách místních komunikací 2,3 mil Kč.
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26. září 2009 Náboţenská obec CČSH Machov pořádala u příleţitosti 80. výročí otevření
Husova sboru v Machově koncert a 27. září slavnostní bohosluţby za účasti patriarchy CČSH
ThDr. Tomáše Butty a dalších hostí.

27. září 2009 Městys Machov, město Radków a Lhoťáci se svolením Parku Narodowego Gor
Stolowych pořádali 13. ročník běhu do vrchu BĚHU NA HEJŠOVINU
SZCZELINIEC WIELKI
Za slunečního dne v 10 hodin odstartoval polický ostrostřelec Jan Pohl 106 běţců z celé
republiky a Polska, kteří se vydali na 8 kilometrovou trať na Hejšovinu s převýšením 480
metrů. Od startu společně vyběhly všechny věkové kategorie ţen, muţů, veteránů, juniorů a
juniorek..
40

Celkovým vítězem se stal Michal Horáček z Iscarexu Česká Třebová časem 31:37.66, David
Šrůtek z BKL Machov skončil na 10. místě časem 36:12.62.

Traťový rekord Petra Pechka 31:21,20 nebyl překonán. V ţenách zvítězila Táňa Metelková
roč.1972 z SK Týniště nad Orlici v novém traťovém rekordu 34:42.12. Jeden běţec do cíle
nedoběhl. Závodu se také zúčastnil hlavní organizátor Oldřich Rücker.
Při vyhlášení výsledků hrála před Obecním domem country kapela Domamazec.
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ŘÍJEN 2009
Počasí:
14. října přišlo ochlazení o 20ºC z původních 25ºC a 15. října napadlo v Machově 20 cm
sněhu, který 19. října roztál. Zbytek měsíce byl podzimní s ranními teplotami kolem nuly.

Za finanční spoluúčasti některých občanů Nízké Srbské byla upravena místní komunikace za
bývalou provozovnou Drana, obec uhradila práce bagrem.
Na jednání zastupitelstva městyse Machov se projednával postup v budování dalších úseků
kanalizace v obci.
10. října 2009 firma Marius Pedersen uskutečnila ze čtyř míst Machova svoz nebezpečného
odpadu.
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10. října 2009 v Machovské Lhotě se opět po roce uskutečnila sportovně – recesistická akce
s názvem Lhotské struhadlo. Závody v běhu na lyţích volnou technikou po asfaltové trati
dlouhé 634 metrů se startem před hostincem U Lidmanů. Na startu se sešlo 40 účastníků muţů a ţen. Hlavním pořadatelem závodu byl opět lhotský Milan Hejnyš. Vítězem Lhotského
struhadla 2009 se stal Tomáš Doleţal z Machova.
17. října se uskutečnil tradiční podzimní lyţařský Borský kros, tentokrát ovšem na tratích,
které byly s maximálním úsilím pořadatelů z BKL Machov zbaveny sněhu. Účast byla hojná,
překvapivě i z řad machovské drobotiny.
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14. října 2009 se v Machově běţela Časovka Bor, délka trati 2,8 km. Po teplém počasí z
minulého týdne 27 běţců okusilo první letošní sníh. Na bílém Boru byl jako první Martin
Štolfa z Police nad Metují časem 14,18 minut. Machovský David Plný doběhl na 22. místě
časem 19,37 minut. Závod pořádal Axit Doldy, start před provozovnou Doldy v Machově.
Zvonění 28. října - jako v minulých letech se rozezněly oba zvony na věţi machovského
kostela sv. Václava k uctění obětí československých legionářů v 1. světové válce.

29. října 2009 byla v celém městysu Machov v době 8-15 hod. opět přerušena dodávka
elektrického proudu z důvodu revize odpojovačů.
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Listopad 2009
Nadprůměrně teplé počasí. V polovině měsíce bylo při slunečné obloze aţ 14ºC, bez sráţek.
Během listopadu byly dokončeny terénní práce na výstavbě rybníka v Bělém. Na jaře
proběhne zasetí trávy a osázení části břehu dřevinami. Rybník bude na zimu částečně
napuštěn vodou.

Od Policie ČR byla předána bezplatně do majetku městyse Machov bývalá sluţebna
pohraniční policie v domě čp.136 (bývalá Křelinova vila) v Machově.
V Polici nad Metují se předávaly medaile MUDr. Jana Janského, kterými jsou oceňováni
dobrovolní dárci krve. Dva machovští občané, p. Miroslav Klimecký ze Lhoty a p. .Martin
Peška z Nízké Srbské, obdrţeli nejcennější zlatou plaketu.
Městys Machov dostal dotaci 38. 000,- Kč na vybavení Jednotky poţární ochrany
komunikačním zařízením. Pro potřeby JPO III Machov bylo zakoupeno svolávací zařízení
Meisl PEM a radiostanice Motorola GP 380.
Začátkem listopadu opět přijela ČT natáčet pokračování pořadu o Českém koutku v Kladsku.
Natáčelo se na několika místech, včetně města Kladsko. Pořad má být odvysílán aţ na začátku
příštího roku 2010.
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Občanské sdruţení Diakonie Broumov uspořádalo humanitární sbírku odloţených
nepoškozených věcí. Občané je soustřeďovali na rampě nákupního střediska.

a

Hrozba epidemie sezónních chřipek, včetně růstu případů nové pandemické prasečí chřipky,
která se šíří po celé České republice. První dva oznámené případy prasečí chřipky (virus
A/H1N1) byly diagnostikovány v Kalifornii 17.dubna 2009. Lidé mají strach z vedlejších
účinků očkovací vakciny, která nebyla dlouhodobě testována před uvedením na trh..
Po roce probíhají na kostele sv. Václava stavební práce. Podařilo se získat dotaci Ministerstva
kultury na nový nátěr lodi kostela. Nová fasáda má být hotova ještě tento rok.

21. listopadu 2009
pořádali M. Kocián a L. Kubeček tradiční festival Rock Machov, který se koná kaţdé jaro a
podzim v Obecním domě v Machově. Na festivalu hrálo šest kapel. S ohledem na chování
některých návštěvníků se moţná jednalo o poslední akci tohoto druhu v Obecním domě.
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Prosinec 2009
Počasí do Vánočních svátků: teploty až -12º C s malou sněhovou pokrývkou, na
Hod boží oteplení na +10º C. 31. prosince déšť s teplotami 7ºC, v noci - 2ºC.
. Myslivecké sdružení BOR Machov. Organizace, která sdruţuje myslivce z Machova,
Lhoty a z Bělého, má 26 členů. Honitba je pronajata od Honebního společenstva Machov a
skládá se z 900 ha lesa a zbytek tvoří převáţně pastviny. Členové organizace se hlavně v
zimním období starají o to, aby lesní zvěř nestrádala. Vhodným přikrmováním jádrem, dalším
krmivem a léčivy udrţují zvěř v dobré kondici. Od dobrého chovu uţitkové zvěře je
neodlučitelný plánovaný odstřel. Odstraňuje slabé, nemocné a nevhodné kusy. Uţitkovou
zvěří, chovanou v honitbě, je zvěř srnčí, mufloní, jelení a černá (divoká prasata).
V honitbě se téţ vyskytuje liška, jezevec, mývalovec kuní a pernatí dravci.

*****

Podzimní část sezony 2009 bilancoval fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov.
Podzimní sezona skončila velmi dobře pro týmy Machova, zapojené do soutěže.
V okresním přeboru tým mužů a tým starších žáků skončily po polovině ročníku
na prvních místech. Před zahájením soutěží proběhl tradiční turnaj „Machovská
kopačka“. 4.7.2009 se utkalo v malé kopané 13 týmů ve 44 zápasech, které řídili
rozhodčí z Rychnovska. Ve finále zvítězil celek Čikita složený převážně
z Machovských hráčů, nad Kosáky z Hronova. Zúčastnil se i tradiční účastník
Duarig z Hradce Králové. Také žáci odehráli tradiční turnaj „Memoriál Josefa
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Svatoše“. 15. srpna přivítali družstva Babí a Velkého Poříčí. Odehrálo se 6
zápasů - každý s každým, dvoukolově. Konečné pořadí: 1. Babí , 2. Machov, 3. V.
Poříčí.

Okresní přebor mužů - SEVER
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Ji Veba Machov
Police n.M. B
S.Hejtmánkovice
So Stárkov
Sl.Teplice n.M. A
Loko Meziměstí
So Boţanov
Ji Martínkovice

Záp
14
14
14
14
14
14
14
14

+
8
8
7
7
6
4
2
1

0
3
2
4
4
3
1
4
5

3
4
3
3
5
9
8
8

Skóre
34: 18
42: 35
42: 30
29: 25
37: 29
42: 48
21: 45
25: 42

Body
27
26
25
25
21
13
10
8

(Prav)
( 6)
( 5)
( 4)
( 4)
( 0)
( -8)
(-11)
(-13)

Okresní přebor st. žáků
Rk.
1.
2.
3.
4.

Tým
Ji Veba Machov
TJ V. Poříčí
Ji Martínkovice
S.Hejtmánkovice

Záp
9
9
9
9

+
8
5
4
0

0
1
1
0
0

- Skóre
0 51: 9
3 43: 17
5 41: 35
9 6: 80

Body
25
16
12
0

(Prav)
( 13)
( 1)
( 0)
(-15)
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*****

Turnaj Machovská kopačka

24. prosinec 2009: Tradiční odpolední štědrovečerní vytrubování před Úřadem
městyse Machov. Pod vedením Manfreda Koláčného zahráli místní muzikanti
vánoční skladby. V restauraci Obecního domu se mohli posluchači zahřát
grogem nebo svařákem.
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***************
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26. prosinec 2009: družstvo machovských volejbalistů pořádalo v tělocvičně 15.
Vánoční volejbalový turnaj. Turnaje se zúčastnila družstva Machova,
Nízkosrbský Baroni, Velký Dřevíč, Suchý Důl a Červený Kostelec „Betlém“.
V každém družstvu hrají dvě děvčata.
V turnaji zvítězilo družstvo z Červeného Kostelce, na druhém místě se umístil
Velký Dřevíč, třetí byl Suchý Důl. Machovští skončili na 4. a Baroni na 5. místě.
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Družstvo Machova

Družstvo Nízkosrbských Baronů
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Utkání Machov – Nízkosrbský Baroni

**********
K 31. prosinci 2009 bylo k trvalému pobytu v Machově hlášeno celkem 1 129
obyvatel. Během roku se narodilo 13 dětí, 7 lidí zemřelo, uskutečnily se 4
svatebí obřady.

Stále trvá spor městyse Machov se Státním fondem životního prostředí ČR a fou
Norex Praha ohledně výstavby ČOV a kanalizace v Machově. V současné době
je podáno dovolání SFŽP k nejvyššímu soudu v Brně. Jedná se o částku 18,5 mil.
Kč. S tím souvisí nejistota, zda a kolik bude mít městys v následujících létech
k dispozici finančních prostředků na investice v Machově.

Bylo dokončeno majetkové vypořádání starých majetkových nesrovnalostí mezi
TJ Jiskra Machov a městysem. TJ Jiskra Machov převedla do majetku městyse
pozemky Na Kopci (včetně přípojek el. vedení a vody) a městys převedl do
majetku TJ Jiskra Machov garáže a sklad u bývalého zdravotního střediska.
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Tento svazek obsahuje krycí list a 53 číslovaných listů
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