2007
Úvod
Ke konci roku 2006 bylo podle evidence v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem 1121
obyvatel. K trvalému pobytu se během roku přihlásilo 14 osob, odhlášeno 23 osob, narodilo
se 10 dětí.
Občanská vybavenost městyse Machov
Obec má kanalizaci a čistírnu odpadních vod, je (aţ na místní část Bělý) plynofikována. Děti
navštěvují místní základní školu (1. - 9. ročník) a mateřskou školu. V obci je veřejná
knihovna, úřad městyse má matriku, obřadní místnost, v objektu Obecního domu je restaurace
s kulturním sálem. Je tu pošta, zdravotní středisko (praktický lékař i stomatolog), obchody s
potravinami, smíšeným zboţím a průmyslovým zboţím. Sluţby poskytují další 3 hostince a je
zde široká moţnost ubytování v penzionech i v soukromí. Jiţ po několik let se dováţí do
Machova hotové teplé i mraţené obědy, hlavně pro důchodce. Dovoz obědů zajišťují: Hotel
Veba Broumov pro důchodce, kteří pracovali ve Vebě, Obecní jídelna Bezděkov nad Metují a
firma Jirásek z Hronova.
Ke sportu lze vyuţít sportovní zařízení: tělocvičnu + volejbalové hřiště, fotbalové hřiště,
tenisové hřiště, sjezdovku s vlekem, skokanské můstky i běţecké tratě. Machov a jeho okolí
protíná mnoho značených turistických tras i cyklostezek a v zimě udrţovaných lyţařských
stop, které navazují na podobné trasy v sousedním Polsku. Na území obce se nacházejí dva
hraniční přechody, které neztrácejí svůj význam ani po vstupu republiky do tzv.
schengenského prostoru, protoţe na polské straně podstatného úseku hranice se rozkládá
Národní park Stolové hory, kde je moţný pohyb pouze po značených cestách.
Machov získal v srpnu 2007 po splnění všech zákonných podmínek pro další období Povolení
k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod v Nízké Srbské. Povolení platí do roku
2017, při dodrţení všech stanovených parametrů kvality odpadních vod. Kontrolní vzorky
musí být zasílány k rozboru kaţdý měsíc, coţ zatěţuje kaţdoročně rozpočet městyse částkou
35 000 Kč.
Spolky a sdruţení










Borský klub lyţařů Machov
Fotbalový oddíl Jiskra Machov + oddíl stolního tenisu
Volejbalový oddíl
Sbory dobrovolných hasičů (Nízká Srbská, Machovská Lhota, Bělý)
Myslivecké sdruţení Machov
Český zahrádkářský svaz Machov
Lhotské Zpívánky v hostinci U Lidmanů
Spolek Nízkosrbských Baronů
Hudební skupina "9 mm"
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Společenský ţivot
V Machově se kaţdoročně koná několik plesů, sezóna bývá zakončena dětským karnevalem a
masopustním průvodem. Posledního dubna je tradiční stavění máje a pálení čarodějnic, v říjnu
posvícenské posezení. Základní škola připravuje oslavu "Dne země", mikulášskou nadílku a
vánoční besídku. Lhotské zpívánky připravovaly doprovodné akce k lidovým svátkům a
výročím. Časté jsou hasičské soutěţe. Významná je sportovní činnost v obci – Borský klub
lyţařů pořádá v průběhu celého roku jak tradiční machovské lyţařské závody, tak z pověření i
závody vyšších kategorií, včetně republikových. Fotbalový oddíl má druţstva v regionálních
soutěţích, tradiční jsou závody horských kol a jediný závod Českého poháru v běhu do vrchu
(s mezinárodní účastí), který probíhá na území dvou států - Běh na Hejšovinu, jehoţ
spolupořadatelem je městys Machov. Oddíl stolního tenisu dosáhl významného úspěchu, kdyţ
jeho druţstvo zvítězilo v okresním přeboru III. tř. a postoupilo do vyšší soutěţe. Nohejbalový
oddíl Nízkosrbských baronů je v okresní soutěţi, volejbalový oddíl je i pořatelem turnaje.
Podnikatelé
Specializovaným výrobcem hřebíků je firma Hašpl, která byla zaloţena v Machově- Nízké
Srbské v roce 1991 jako rodinná malovýroba s kapacitou okolo 150 tun ročně.
Poptávky a tím i potřeba rozšíření sortimentu výrobků a nákup nových technologií vedly v
roce 1993 k přesunu firmy do větších pronajatých prostorů v Hronově a posléze do
zakoupeného vlastního areálu ve Velkém Poříčí v roce 1999. V roce 2003 byl zahájen druhý
výrobní provoz v Hronově.
V průběhu roku 2007 začaly stavební úpravy v objektu bývalé (do roku 2006) textilní továrny
Veba Machov. Sídlí zde firma s názvem EKOMACH, která má sklad náhradních dílů pro
repase strojů textilní výroby. Firma má švýcarského majitele.
Poznámka: Historie této textilní továrny v Nízké Srbské je popsána v její kronice od
p.Weissara a zmínka je téţ v kronice Machova, svazek 2006.
Viktor Doleţal, od roku 1991 podnikající v zemědělství, má pronajato okolo 150 hektarů
zemědělských pozemků na Broumovsku v okolí Jetřichova a Hejtmánkovic. V obci je několik
dalších osob, které soukromě hospodaří na svých nebo pronajatých pozemcích.
K podnikatelům v Machově patří také Pavel Hofman - výrobce kuchyní a Ondřej Purtig,
výrobce bazénů. Další výrobou a sluţbami se zabývá také fa Doldy – výrobce a prodejce
batohů a dalších sportovních potřeb, truhláři, autoopravna, kadeřník, prodejce a opravář
zahradní a lesnické techniky atd..
Všeobecné
Někteří zastupitelé a občané projevili zájem učit se polskému jazyku. Úřad prostřednictvím
agentury zajistil lektorku paní Hrubou z Bukovice. Výuka probíhá ve dvou skupinách vţdy v
úterý v prostorách Obecního domu.
Od září 2007 byly na úřadu městyse zahájeny také hodiny angličtiny. Přihlásilo se 23 zájemců
a výuka probíhá v pondělí a čtvrtek. Lektorem je pan učitel Číţek.
Machovský zpravodaj, který vydává městys Machov, vychází od února 2007 opět
pravidelně. Je vydáván ve 440 výtiscích.
Obecní knihovna v Machově. Za rok 2006 se v knihovně uskutečnilo 4477 návštěv čtenářů ,
kteří si vypůjčili celkem 3250 knih. Kniţní fond obecní knihovny měl v roce 2006- 2295
knih. Tento fond je občas zvětšen darovanými svazky. Mimo vlastní trvalý fond knihovny je
2

nabídka čtenářům trvale rozšířena o knihy tzv. střediskového fondu Městské knihovny
v Polici. Tyto knihy jsou průběţně obměňovány a nabídka je tak stále aktualizována. O
knihovnu se obětavě stará paní Vlasta Plná, bývalá ředitelka ZŠ.
V roce 2006 zakoupil nizozemský občan pan Arthur van Dongen ze Severního Brabantska
jeden z posledních mlýnů v Machově – tzv. Sauerův mlýn č.p 12 (viz obrázek). Mlýn chce
postupně uvést do původního stavu. Podle datumu, který je uveden nad vstupními dveřmi do
mlýna, byl mlýn postaven v roce 1826. Prvním majitelem byl Antonín Klicnar.
Pan van Dongen vlastní hotel v Janovičkách a sousedící restauraci Zámeček.

Mlýn před sto lety (1905)
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Svoz domovního odpadu firmou Marius Pedersen. Rozhodnutím zastupitelstva městyse
Machov byla stanovena částka příspěvku na provoz systému likvidace odpadu pro rok 2007
na 380,- Kč/osobu. Kdo zaplatil uvedenou částku do konce března 2007, získal slevu 30,- Kč.
V roce 2006 se platilo 340,- Kč/osobu.
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod stanovilo nové ceny
vodného na r. 2007 ve výši 22,40 Kč/m³.
Veřejná zasedání zastupitelstva městyse Machov se konají také mimo úřad, v Nízké Srbské
v hasičské zbrojnici, v Bělém u Laubů č.10, v Machovské Lhotě U Lidmanů.
Opět došlo ke krádeţím zařízení ve zdravotním středisku – hasící přístroje, termostatické
hlavice k ovládání radiátorů ústředního topení.
V současnosti získává popularitu v horolezeckém sportu „bouldering“, lezení bez lana na
nízkých skalách několik metrů nad zemí. Jedním z míst, kde se provozuje tento sport, je tzv.
„cvičná skála“ vysoká 5 metrů, pod Borem. Mezi lezci jsou i mladí Poláci.

Události roku 2007 chronologicky
6. ledna 2007 proběhla charitativní akce Tříkrálová sbírka 2007. V Machově děti
s doprovodem vybraly částku 20 833,- Kč. Sbírky se zúčastnily tři skupinky dětí ze ZŠ a MŠ
Machov, z nichţ kaţdou doprovázel dospělý doprovod vybavený průkazem a pokladničkou.
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17. ledna 2007 - po 230 dnech od loňských parlamentních voleb má Česká republika novou
vládu s důvěrou parlamentu. Hlasovalo pro ni 100 poslanců ODS, KDU-ČSL a Strany
zelených. Proti bylo 97 zákonodárců ČSSD a KSČM. Vláda prošla díky tomu, ţe ze sálu
odešli 2 poslanci a jeden poslanec ČSSD se zdrţel hlasování.
18. -19. ledna 2007 - nad celými Čechami se k večeru přehnala silná vichřice. V Machově a
v jeho okolí vichřice vyvrátila a polámala mnoho stromů. Místem největších škod
způsobených vichřicí byl les Na Kopci, V Dolích (údolí od Bělého podél potoka Třeslice
k Nízké Srbské) a na Bukovině (viz obrázky).
19. ledna 2007 - výjezdová jednotka SDH Nízká Srbská likvidovala spadlé stromy po
vichřici v prostoru Na Kopci a v Machovské Lhotě u pana Kysely. V důsledku větví
napadaných na elektrické vedení byl vypínán el. proud. Po vichřici začal padat sníh, kterého
napadlo aţ 40 cm a za silného větru se tvořily závěje. Z důvodu sněhové nadílky 23. ledna
nejezdily celý den autobusy přes Bělý. Autobus CDS Náchod na lince Police nad Metují –
Machov narazil zadní části do domovního hlavního uzávěru plynu v Nízké Srbské, na
křiţovatce „U Boţky“.

Následky vichřice na Bukovině
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24. ledna 2007 - vláda České republiky vyhlásila Nouzový stav. Na dobu od 25. ledna
do 5. února 2007 byl zakázán vstup a pohyb osob v lesích. Tato vyhláška se týkala také
našeho okresu.
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20. ledna 2007 se uskutečnil Hasičský ples, který pořádal SDH Nízká Srbská. Plesu, který se
konal v Obecním domě v Machově, se zúčastnilo celkem 200 osob. V předprodeji bylo
prodáno celkem 122 vstupenek. Moţnosti svozu z Police n. Met. vyuţilo celkem 27 osob.
Šatnu vyuţilo 150 osob. K tanci zahrála kapela ELKA (ved. Leoš Kubeček). Kapela začala
hrát ve 2010 hodin a s menšími přestávkami hrála aţ do 4ºº hodin ráno. V tombole bylo 290
cen, coţ je nejvíc za celou dobu konání hasičských plesů. Losy do tomboly byly během
chvilky rozebrány a na některé zájemce se ani nedostalo. Prodáno bylo celkem 140 jídel.
27. ledna 2007 pořádal SDH Bělý v Obecním domě v Machově 4. Hasičský ples. Plesu se
zúčastnilo celkem 145 platících osob. K tanci a poslechu zahrála kapela BTK Bezděkov,
která začala hrát ve 20ºº hodin a skončila aţ ve 4 hodiny ráno. V tombole bylo 320
hodnotných cen. Svoz a odvoz z plesu do Police nad Metují, zajistil CDS Náchod, panTomáš
Dostál.
2.-3. února 2007 se konaly Bramborové hody na Kukuldě, kde se podávalo mnoho jídel
z brambor.
10.února 2007 - Sbor dobrovolných hasičů Machov-Lhota pořádal v Obecním domě
v Machově Hasičský ples. K tanci a poslechu hrála skupina ELKA (vedoucí Leoš Kubeček),
která začala hrát ve 20ºº hodin a skončila okolo 4 hodiny ráno. Plesu se zúčastnilo 135
platících účastníků s mezinárodní účastí. V tombole bylo 180 hodnotných cen.
12.února 2007 se uskutečnil zápis do Základní školy Machov a do 1.třídy školního roku
2007/2008 bylo zapsáno celkem 11 dětí (7 děvčat a 4 chlapci).
Období masopustu ( od Tří králů do 20. února )
16.února 2007. Lhotské Zpívánky v hostinci U Lidmanů uspořádaly masopustní posezení.
Velký sál se zaplnil návštěvníky v dobovém oblečení. K tanci a poslechu hrála skupina pana
Matysky. Tombola byla bohatá.
20. února 2007 - Základní škola a Mateřská škola v Machově uspořádala Dětský karneval a
masopustní veselí v Obecním domě v Machově. Škola napekla tradiční koblihy a Hubkovi v
restauraci Obecní dům připravili zabijačkové dobroty. K tanci a poslechu hrála skupina Leoše
Kubečka. V předtančení vystoupila místní skupina mladých maţoretek a dále bylo pěvecké
vystoupení místních ţáků. Byla vyhlášená soutěţ o nejlepší, nejmladší a nejstarší masku. Dále
následovalo pohoštění. Začátek veselí byl v 16ºº hod. a skončil po 20. hodině. Vstupné:
masky zdarma, dospělí 20,- Kč a děti 10,- Kč.
Masopustní průvod, který v posledních létech organizovala Základní škola, se letos poprvé
nekonal. Přesto tyto akce zachovaly tradici masopustu.
22. února 2007 - v celé obci nešel od 8ºº hod. do 15ºº hod. elektrický proud v důsledku
opravy na vysokém napětí vedoucím do Machovské Lhoty (výměna dřevěného sloupu za
betonový na pozemku pana Šulce). Základní škola měla v náhradním programu návštěvu
Police nad Metují a hradecké hvězdárny. Pošta a obchod byly zavřeny po celý den. Lékařské
ošetření bylo pro závaţné případy pouze do 9ºº hodin. Počasí: bylo zataţeno s občasným
deštěm - teplota 5º C.
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Koncem února bylo vykáceno sedm vzrostlých bříz před branou československého hřbitova,
neboť byly uvnitř shnilé a mohly by ohrozit návštěvníky hřbitova.
Na stojanu u parkoviště při náměstí byl instalován informační panel s mapou Policka s
barevnými obrázky, trojjazyčným textem (českým, polským a německým) a popisem
turistických cest a míst v okolí Machova.
28. února 2007 - Zastupitelstvo městyse Machov se připojilo k petici proti diskriminaci
obyvatel venkova, organizované Spolkem pro obnovu venkova České republiky. Současný
zákon o rozpočtovém určení daní velmi zvýhodňuje města vůči venkovu při rozdělování
daňových příjmů. Znění petice bylo zveřejněno v Machovském zpravodaji z 2. března 2007.
2. března 2007 - Provedena kolaudace lesní cesty z Řeřišného ( U zabitého) k Machovskému
kříţi. Rekonstrukce povrchu lesní cesty začala na podzim roku 2006. (podrobnosti viz.
kronika 2006)
2. března 2007 - V přednáškovém sále ZŠ Machov se konala zajímavá přednáška o Tibetu.
Povídání sinoloţky Petry Martincové (manţelka pana Tomáše Martince z Machova, toho času
pracovníka Senátu ČR) bylo spojeno s promítáním fotografií. 30. března 2007 se konala druhá
přednáška Petry Martincové o Číně.
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3. března 2007 - Oddíl kopané Tj Jiskra Veba Machov uspořádal Ples sportovců v Obecním
domě v Machově. K tanci a poslechu hrála skupina BTK vedená Martinem Jirmanem do tří
hodin ranních. Návštěva plesu byla asi ze všech letošních plesů největší. Zúčastnilo se asi 240
lidí. Tento ples má bohatou tradici. Zpočátku se pořádal jako karneval. (Krátká historie
fotbalového oddílu TJ Jiskra Veba Machov je uvedena v Kronice městyse Machov- 2006.)

Na podzim roku 2006 byl členem mysliveckého sdruţení v Machově Břetislavem Plným na
machovském Šefelu zastřelen muflon. Odlov muflona dostal od členů mysliveckého sdruţení
darem k 60. narozeninám.
V březnu 2007 byla trofej uloveného muflona (viz obrázek) ohodnocena mezinárodní komisí
ve slovenské Levici bodovou hodnotou 243,8 CIC, coţ daleko přesahuje hodnotu silnějších
mufloních jedinců ve volné přírodě a jde tak o nejsilnějšího muflona uloveného nejen
v Machově. V posledních letech patří populace mufloní zvěře na Machovsku k největším
v Evropě.
12. března 2007 bylo otevřeno jednatelství České pojišťovny a.s. v Machově, v budově
tělocvičny. Úředními dny jsou pondělí a středa.
17. března 2007 - SDH Machovská Lhota pořádal cestopisnou přednášku pana Jaroslava
Nemejty o jeho cestě do dalekého Nepálu. Přednáška se konala v sále hostince U Lidmanů.
Pan Nemejta nyní ţije v České Metuji a se svými přáteli kaţdoročně podniká daleké cesty po
světě.
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20. března 2007 - V restauraci Obecní dům uspořádala paní Hana Dolečková, majitelka
obchodu s květinami v Bezděkově, ukázku aranţování květin, spojenou s prodejem hotových
výrobků. Tato akce machovských zahrádkářů se setkala s velkým zájmem místních obyvatel.
21. března 2007 - Na první jarní den se vrátila zima, napadlo 10 cm sněhu, teplota přes den
3ºC, v noci –2ºC. Předcházející dny byly jiţ s jarními teplotami + 15ºC, jarní práce na
zahrádkách a polích začaly s třítýdenním předstihem proti jiným létům.
23. března 2007 - V polské Scinawce Sredniej se ve školní sportovní hale uskutečnila
jubilejní X. výstava velikonočních tradic. Kromě polských obcí nejen tohoto příhraničního
regionu zde své tradiční velikonoční výrobky a výzdobu prezentovaly také Otovice, Bezděkov
nad Metují, Ţďár nad Metují, Suchý Důl a Machov. Mezi českými a polskými expozicemi byl
rozdíl hlavně v převaţujícím výchozím materiálu. Polské stoly se prohýbaly především pod
masnými výrobky, z nichţ některé byly i velice umně, zdobně a pracně zhotoveny a mimo
příjemných chuťových představ vzbuzovaly i údiv a uznání po vzhledové stránce. České stoly
nabízely kromě drobných pochutin, pečiva a vajec především ukázky tradičních
velikonočních dekorací z papíru, kraslic, proutí a krajek. (Krajky paní Terezy Rückerové
sklízely zaslouţený obdiv a mnoho polských návštěvníků projevilo zájem je nejen zakoupit,
ale i naučit se jejich výrobu.) Za svůj stůl obdrţel městys Machov od starosty Radkova a
ředitele výstavy pamětní diplom a broušený pohár. Machovští občané mohli shlédnout tuto
expozici v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Kaţdý vystavovatel měl k dispozici jeden stůl. Z Machova bylo tolik výrobků, ţe by byl
potřeba aspoň jeden další stůl.
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Část machovského stolu
Exponáty pro výstavu dodali: Helena Sauerová, Hana Bejčková, Hana Scholzová, Milada
Balcarová, Marie Prušová, Jitka Vítková, Věra Bolková, Renata Ducháčová, Vlasta Plná,
Ludmila Číţková, Jana Obršálová, Libuše Šrůtková, Tereza Rückerová, Ludmila Kujínková,
Miroslava Stárková, Michal Plný, Josef Kubín, p.Balcar a L.Dítě. Hlavním koordinátorem
účasti Machova na akci byla paní Ludmila Kujínková.
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24. března 2007 - K ukončení plesové sezóny pořádal spolek Nízkosrbských Baronů
společně s restaurací Obecní dům svůj první ročník Šibřinek. Maškarní zábavy se zúčastnilo
104 platících, z toho bylo 44 masek. K tanci a poslechu hrála skupina BTK. Šibřinky, kdysi
obvyklé, nemají v současném Machově velkou tradici, začaly se opět pravidelně pořádat od
roku 2002.

31. března 2007 - SDH Nízká Srbská a SDH Machovská Lhota uskutečnily přes víkend sběr
kovového odpadu.
Velikonoce - svátky jara, 5. – 9. dubna 2007
V Machově na Zelený čtvrtek chodí na koledu jenom malé děti, a to i děvčata. Na
Velikonoční pondělí chodili dříve dům od domu mládenci za děvčaty a šlehali je pomlázkami
(dynovačkami) spletenými z vrbového proutí, aby byla po celý rok zdravá, veselá a pilná.
Dnes chodí v pondělí děti (i mnohé z těch čtvrtečních) dům od domu, bez ohledu na to, zda
v domě bydlí děvče, a někdy i soutěţí, kdo má víc a lepší snadno získané „koledy“. Ne kaţdé
z těch dětí chce nebo umí aspoň něco zazpívat nebo odříkat. Ne kaţdé dostane malované
vajíčko. Je na svědomí všech takto navštívených dárců, co koledníkům poskytnou. Ne vţdy je
dělán dostatečný rozdíl mezi dětmi a těmi staršími, kteří spíše chodí po známých děvčatech a
ţenách a dostávají i něco „tekutého“.

Počasí o svátcích bylo teplé (+ 14 º C) , bez dešťových sráţek.
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21.duben 2007 - Sbor dobrovolných hasičů Machov Lhota uspořádal zajímavou přednášku.

30. duben 2007 Tradiční stavění májek a pálení čarodějnic. Májka v Machově vysoká 21
metrů, byla postavena na louce lyţařského oddílu před restauraci Kukulda. Strom a podpěry
dodal pan Jiří Scholz. Přípravné práce na májce před jejím vztyčením včetně malé hranice
udělali kluci z vyšších tříd ZŠ. Bohuţel po 4 dnech musela být májka z bezpečnostních
důvodů odstraněna.
Výzva SDH Nízké Srbské 30. dubna 2007 - stavění máje s pálením čarodějnic
„Prosíme o pomoc při stavění máje. Postavení máje je náročné na počet osob a kaţdý rok je
jich pořád nějak míň. Sraz je v 18 hodin. Samotná akce pro veřejnost začíná v 19 hod.
Samozřejmostí je pálení čarodějnic s opékáním buřtů. Občerstvení je zajištěno.“
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Májky byly postaveny v Nízké Srbské (viz obrázek), na hřišti a v Bělém. Od roku 1945
nebyla poprvé postavena májka v Machovské Lhotě. Pálení čarodějnic bylo pouze u hasičské
zbrojnice v Nízké Srbské.
Od května má městys Machov všechny kontejnery pro tříděný odpad – plasty, sklo a
poslední na papír. Kontejnery na papír byly rozmístěny na čtyřech místech (výsyp 1x
měsíčně)
6. května 2007 – proběhla v Nízké Srbské soutěţ v poţárním sportu mládeţe – nejstarší
poţární soutěţ okresu.
12. května 2007 - Restaurace Kukulda pořádala tradiční koncert Machovský kelímek (Je
pravděpodobné, ţe tento název nebyl s původním pořadatelem a autorem akce i názvu
konzultován. Původně se jednalo o festival folk a country kapel.). Koncert se konal na louce
lyţařského oddílu, k tanci a poslechu hrála skupina Zd. Mazače
25. května 2007 - Základní škola Machov pořádala v Obecním domě dětskou mezinárodní
soutěţ „Co víš o česko-polském pohraničí“. Do soutěţe se zapojili ţáci z Police nad Metují,
Teplic nad Metují, Hronova, Velkého Poříčí, Starkova a z Červeného Kostelce. Polskou
stranu pak zastupovala Nowa Ruda, Strzegoń, Sokolovsko a Kudowa Zdrój. Soutěţ probíhala
ve dvojicích, kterou tvořili vţdy Čech a Polák. Vítězem soutěţe se stali ţáci Agnieszka
Koszathowska z Nowe Rudy a Jan Kosinka z Police nad Metují.

Pozvánka na soutěţ ţáků základních škol
26. května 2007 se uskutečnil svoz velkoobjemového odpadu (nábytek, linolea, koberce,
dřevotříska). Svoz objednal úřad městyse. Uskutečnil se na tradičních sběrných místech
v Machově, v Nízké Srbské, Machovské Lhotě a v Bělém. Odvoz odpadu provedla firma
Marius Pedersen a.s. Hradec Králové.
1. června 2007 byl trvale otevřen nový turistický přechod pro pěší a cyklisty Ţďárky –
Pstraţna (Strouţný) v Dolech u Ţďárek. Reţim přechodu je stejný jako v Machovské Lhotě,
tj. v létě od 8,00 do 20,00 hod., v zimě pouze do 18,00 hod. Lákadlem do nedalekého
Strouţného je konzumace vlastnoručně chycených a perfektně připravených pstruhů.
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6. června 2007 se běţel částí Machova 24. ročník silničního běhu Od pípy k pípě.
Pořadatelem je TJ Spartak Police nad Metují. Start byl u hostince Krčma v Polici nad Metují a
cíl před hostincem U Lidmanů v Machovské Lhotě. Trať měří 7,8 km a vede přes Bělý.
Kategorie běhu - mládeţ do 18 let, ţeny, muţi a veteráni 40, 50 a 60 let. Za Machov běţel
jediný běţec Marek Kincl (1973) z oddílu BKL Machov, který se umístil v kategorii muţů A
roč. 1988-1968 na 9. místě časem 30:56:0. Vítězem této kategorie se stal Karel Šesták z XAIR Ostrava časem 27:39:0. Celkem se závodu zúčastnilo 40 běţců a běţkyň. Běţelo se za
slunečného teplého počasí.
9. června 2007 - Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská pořádal za velmi pěkného počasí
taneční zábavu na hřišti v Nízké Srbské. K tanci a poslechu hrála skupina Nanovor
z Červeného Kostelce.
Vlivem teplé zimy se plzáci stali postrachem všech zahrádkářů. Nenasytní plzáci pustoší
úrodu zeleniny i okrasných rostlin.
V červnu 2007 začali ţáci ZŠ Machov provádět malou parkovou úpravu naproti obydlí
Jiráskovy rodiny( privát „U Skokana“). V padesátých letech byl v těchto místech vybudován
nový úsek hlavní cesty. V místě staré cesty vznikl nevyuţitý prostor, na kterém byla
provedena parková úprava, dnes jiţ přerostlá a nevyhovující. Na vybudování nové parkové
úpravy byly pouţity i finanční prostředky 70 000,- Kč grantu z nadace Partnerství, které
obdrţela ZŠ Machov. Většinu práce včetně zhotovení laviček ale provedli zaměstnanci
městyse Machov. 8.října 2007 se přijeli do Machova podívat na všechny provedené práce,
které navrhla ZŠ Machov, zástupci uvedené nadace v čele s panem Tsutonem Otsubou, který
je prezidentem společnosti Toyota Motor Czech, a zároveň hlavním sponzorem programu
Škola pro udrţitelný ţivot.
17. června 2007 - V rámci 60. let organizovaného lyţování v Machově pořádal Borský klub
lyţařů Machov za účasti našich a polských závodníků Borský kros 2007, který se konal
v areálu běţeckých tratí v Dolečku. Běţelo se od 100 metrů pro předškolní děti, aţ po 9000
metrů pro muţe a ţeny.

Výsledková listina Borského krosu 17.06.2007
Předškolní děti : 2002 a mladší
1.
Plná Natálka

trať- 100 metrů
BKL Machov

1.
2.
3.
4.
5.

M.StavÚpice
BKL Machov
SP.Police
BKL Machov
Náchod

Šesták Jan
Kyncl Julián
Štolfa Šimon
Šolc Jan
Gajdoš Matěj

Předţactvo :
2000-2001
1.
Šefcová Kateřina
2.
Kábrtová Pavla
3.
Gajdošová Oluša

trať- 300 metrů
SPPO
0:40,1 min
OREL
0:40,5
Č.Kostelec
1:09,7

1.
2.

OREL
SPPO

Pavel Tomáš
Binar Ondřej

Nejmladší ţactvo: 1998-1999
1.
Čerenkova Petra

0:45,2
0:49,0

trať- 600 metrů
OREL
1:59,5 min
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1.
2.
3.
4.

Kašpar Josef
Kubín Jakub
Štolfa Štěpán
Steiner Jan

OREL
BKLM
SPPO
SPPO

2:06,0
2:10,4
2:41,5
2:56,9

Ţactvo mladší :1996-1997
1.
Čerenkova Denisa
2.
Karafiátová Světlana
3.
Lantová Dominika

trať- 1200 metrů
OREL
4:30,2 min
SPPO
4:55,5
SPPO
6:08,0

1.
2.

SPPO
BKLM

Binar Jakub
Falta Jiří

4:54,7
5:50,6

Ţákyně starší : 1994-1995
1.
Jirásková Šárka

trať- 1200 metrů
SPPO
4:48,3 min

Ţáci starší :
1992-1993
1.
Pavel Jan
2.
Hoffmann Jiří
3.
Průša Libor
4.
Truhlář Jan

trať- 3000 metrů
OREL
10:59,8 min
SPPO
11:40,0
SPPO
11:54,9
SPPO
12:46.4

Dorostenci mladší:1990-1991
1.
Kratochvíl Kryštof
2.
Plný David

trať- 6000 metrů
SPPO
24:01,8 min
BKLM
25:30,1

Dorostenci starší: 1988-1989
1.
Šolc Vítězslav

trať- 6000 metrů
BKLM
25:22,6 min

Ţeny : 1987 a starší
1.
Vejnarová Zdena

trať- 3000 metrů
SKPJ
11:37,0 min

Muţi : 1987 a starší
1.
Zajac Leszek Jan
2.
Šesták Karel
3.
Koţíšek Dušan
4.
Fichtner Adam
5.
Kyncl Marek
6.
Zelený Luděk
7.
Jirka Jan
8.
Zajac Leszek
9.
Gajdoš Dušan
10.
Šrůtek David
11.
Tichý Pavel
12.
Bárta Martin
13.
Beran Jiří
14.
Lanta Stanislav

trať- 9000 metrů
Walbrzych
30:06,0 min
X-Air Ostrava 31:11,8
Dukla Liberec 32:43,1
Redpoint
33:26,5
BKLM
33:47,0
AC Náchod
34:41,3
STAMP
35:06,8
Walbrzych
35:16,7 - 1.veterán nad 50 let
Č.Kostelec
36:56,7
BKLM
38:02,2
AC Náchod
38:19,7
HK Ostaš
38:54,9
SPPO
40:37,8
SPPO
41:40,6

Závod proběhl za slunečného počasí při teplotě vzduchu +24°C , bez protestů a úrazů.
Kubín Jaroslav-ředitel závodu
rozhodčí specialista

Jirásek Stanislav-hlavní rozhodčí
rozhodčí specialista

8.června 2007 ukončilo 21 ţáků 9. třídy ZŠ Machov povinnou školní docházku. Slavnostní
zakončení s předáváním posledního vysvědčení se konalo v ZŠ Machov. Zúčastnili se ho
rodiče a příbuzní dětí, místostarosta Machova Ivo Šulc a za SDH p. Jan Koláčný. Na závěr
zazpívali ţáci Machovskou hymnu.
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Nejlepší ţáci 9. třídy: Tomáš Weissar (prospěch) a Tomáš Biňovský (vzorné chování).
23. června 2007 Sbor dobrovolných hasičů Bělý pořádal soutěţ o Bělský dţbánek a taneční
zábavu u rybníku v Bělém.
K tanci a poslechu hrála skupina BTK z Bezděkova nad Metují. Návštěvníků zábavy bylo asi
200, z toho 175 platících. Počasí se umoudřilo, nepršelo.
30.června 2007
Desítky lidí se shromáţdily s bicykly vybavenými tzv. torpédem, ať uţ v lepším nebo horším
stavu, odpoledne před hospodou „U Boţky“ v Nízké Srbské.
Krátce po 14. hodině byl odstartován jiţ 11. ročník recesistického cyklistického závodu
nazvaného Tour de Torpédo, který kaţdoročně pořádá Spolek Nízkosrbských baronů.
Celkem 158 soutěţících starších 18 let, kteří doma vyhrabali kolo s torpédem a někteří se
navíc přikrášlili maskami a dobovým oblečením, vyrazilo postupně ve třech vlnách na trasu
dlouhou necelých šest kilometrů. Někteří cestu ujeli s potem na čele bez zastavení a jiní s
radostí vyuţili nepovinné občerstvovací stanice, kde si mohli zchladit hrdlo jak alko, tak i
nealko nápojem. V kategorii ţen, kterých se zaregistrovalo rovných 50, zvítězila Jana
Svatošová, jeţ zdolala trasu za 18,01 minuty. Mezi muţi do 50 let, kterých se sešlo hned 80,
si prvenství vybojovali Tomáš Vítek a Petr Pomezný s časem 13,33 minuty. V poslední
skupině muţů nad 50 let pak dojel jako první polický Jiří Beran starší v čase 12,49 minuty.
Ten se stal také absolutním vítězem a vytvořil i rekord tratě.
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30. června 2007
Rekordní počet 14 sborů dobrovolných hasičů se sjelo do Police nad Metují na cvičiště v
Ochozi, kde probíhala soutěţ v poţárním útoku O pohár starostky města Police nad
Metují, kterou pořádal SDH Velká Ledhuje.
Úkolem hasičů bylo v co nejkratším čase načerpat vodu z poţární nádrţe a hadicemi ji poté
dopravit aţ k cíli, kde bylo zapotřebí dvěma proudy shodit plechovky. S úlohou si
nejrychleji poradili dobrovolní hasiči z Machovské Lhoty v čase 39,15 sekundy a stali se
výherci soutěţe a tedy i poháru.
Koncem června létal nad vrcholem Boru, kde se natáčela exteriérová část amerického
velkofilmu Letopisy Narnie 2, polský vrtulník. Některé scény se rovněţ natáčely v Praze a
v Severočeském kraji.
6. července 2007 pořádal fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov na svém hřišti jiţ devátý
ročník „Machovské kopačky“. Na turnaji startovali hráči starší patnácti let. Hrálo se podle
upravených pravidel malé kopané, v šesti hráčích v poli plus brankář. Hráči hrají v
kopačkách bez vyměnitelných kolíků. Na soupisce druţstva bylo maximálně deset fotbalistů.
9. července 2007 V Nízké Srbské ve Rzu byl za pomocí vrtulníku (slovenské firmy)
namontován 45 metrový stoţár vysílače mobilního operátora Vodafone. Stoţár byl
smontován ze tří příhradových ocelových dílů. 28.srpna 2007 proběhla kolaudace vysílače,
při které byly uplatněny reklamace závad, nedodělků a neodstraněných škod na lesních
cestách a porostech v okolí stavby. Vysílač byl uveden do provozu na podzim.
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11. července 2007 se konal závod Středeční pohár horských kol Královéhradeckého kraje
Machov – Bor, jeden ze čtyř závodů horských kol do vrchu pro sportovní a rekreační jezdce
všech kategorií. Hromadný start se uskutečnil u fy Doldy a závodníci pokračovali na Bor
pod vyhlídku po trati dlouhé 2 750 metrů s převýšením 220 metrů. Pořadatelem závodů byl
SK Redpoint Teplice nad Metují a Tomáš Doleţal Doldy Machov(?). Machov přivítal
závodníky mokrým počasím, protoţe se okolo druhé hodiny odpolední přehnala průtrţ
mračen. Trať se tedy místy proměnila v blátivou klouzačku. Na start se postavilo 44 jezdců.
Po startu se do čela dostala dvojice Sulzbacher a Ţilák, která vcelku bez problémů v tomto
pořadí projela cílem v čase 13:30,24 a 13:58,93.

Závodníci na cestě k Boru
Poznámka: Vyhlídka na Boru byla renovována v roce 1969.
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Co napsal Náchodský deník 13.července 2007

Dokončení územního plánu, výměna dopravních značek na místních komunikacích či
vybudování odsávání ve školní jídelně. Tyto a několik dalších drobných investičních akcí
bude realizováno ve druhé polovině letošního roku v městysu Machov.
I když se tato obec potýká v současné době s ne příliš nízkým zadlužením a podle slov
starosty Jiřího Krtičky je zde nyní největším úkolem hlavně splatit dluhy a ne investovat,
několikatisícovým výdajům se zde letos stejně nevyhnou.
Získali dotace
„Na minimálně 130 tisíc korun přijde napříkad instalace odsávání ve školní jídelně a
zavedení teplé vody na všechny školní záchody. To nám již kdysi nařídila hygiena a letos je
nejzašší termín, kdy musí být vše hotové. Bude to poměrně dost náročné, protože nechceme
celou školu rozbourat,“ uvedl Krtička. Podle jeho dalších slov si částku okolo 200 tisíc
korun pak vyžádá také dokončení územního plánu, který je nezbytný pro další stavební rozvoj
Machova.
„Na územní plán jsme získali dotaci ve výši 76 tisíc korun z Královéhradeckého kraje. Stejný
subjekt nám přispěl také částkou 100 tisíc korun na letošní úpravu hřiště u tělocvičny. Zde
bude třeba vybudovat nové oplocení, přeložit doskočiště, které zasahuje do cizího pozemku a
podobně,“ sdělil Krtička.
Další peníze pak poputují také na bezdrátový rozhlas v Bělém, na který obec získala dotaci
prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Policka, a také do vytvoření dětského hřiště u
parkoviště pod náměstím.
„Hřiště by mělo být budováno již během těchto prázdnin. Objeví se na něm houpačky a
nějaká průlezková sestava. Dříví na tyto prvky jsme poskytli z našich lesů, a tak se vejdeme
asi do 15 tisíc korun,“ předpokládá starosta.
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Musí se oddlužit
Podle něj pak realizace dalších větších akcí, jako je třeba oprava místních komunikací či
vybudování kanalizace, záleží v budoucnu skutečně jen na tom, jak se podaří obec
oddlužit.„Letos jsme například získali od Krajského úřadu dva miliony korun na úhradu části
dluhu vzniklého ve spojitosti s výstavbou čističky odpadních vod a kanalizace. I nadále
budeme jednat s ministerstvem financí a s finančním úřadem. Budeme se snažit, abychom
alespoň nějaké větší investice mohli do konce volebního období zahájit,“ slíbil Krtička.
Náchodský deník 13.7.2007

Zuzana Kubečková

13.- 18. července 2007 - tropické počasí, teploměr se v odpoledních hodinách šplhal aţ na
38ºC. (historické teplotní rekordy v Čechách) Příliv horkého vzduchu byl výsledkem
konstelace tlakových výší nad Evropou a Afrikou. Vzduch přicházel do Čech přímo z Afriky,
kde panovalo bezoblačné počasí, a tudíţ i tam byl vzduch prohřátější neţ obvykle.
20. července 2007 se v polském Radkově v rámci kulturní akce Jarmark Stolowogorski
uskutečnilo setkání zástupců samospráv obcí Policka a Broumovska se zástupci gminy
Radków – „Biesiada polsko-czeska“. Machov zde zastupovala členka zastupitelstva Petra
Hofmanová a bývalý starosta Jiří Ducháč, který při této příleţitosti obdrţel polskou kulturní
cenu – sošku „Prometeusz“ za zásluhy o rozvoj kultury pohraničí.

Tomasz Pawlowski – ředitel kulturního centra v Radkově, Jiří Ducháč
a starosta Radkova Jan Bednarczik
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Rybník v Bělém o velikosti šesti arů čeká na přelomu roku 2007 a 2008 rekonstrukce spojená
s revitalizací části potoka Třeslice v okolí rybníku.
Obec nebude muset do oprav investovat ţádné finanční prostředky, vše zaplatí Lesy ČR –
správce toku - s tím, ţe koryto potoka Třeslice jim bude odprodáno. Rybník, který je pro toto
území důleţitý jako poţární nádrţ, zůstane nadále majetkem obce. Kdyby došlo v okolních
lesích k poţáru, bude voda čerpána právě odtud.
26. července 2007 Tajná mise
Jako přísně tajnou misi je moţno označit průjezd mimořádného vlaku, který přijel z Polska
do Meziměstí.
Mimořádný vlak z Meziměstí na Náchod údajně převáţel jaderné palivo do elektrárny
Temelín.
2. srpen 2007
Vrtulník zachraňoval místního chovatele včel z Kopce, který byl pobodán od včel. Vrtulník
přistál za zdí československo-evangelického hřbitova, kde byl pacient naloţen, a odletěl s ním
do hradecké nemocnice.
Lojzíkův Machov
Divadelní atmosféra panovala ve dnech 9. a 10. srpna 2007 v Obecním domě v Machově,
kde se konal jiţ 3. ročník divadelního festivalu Lojzíkův Machov, který je nezávislým
satelitem Jiráskova Hronova.
Pořadatelem dvoudenní akce bylo jiţ tradičně občanské sdruţení Přátelé Černých šviháků
Kostelec nad Orlicí. Všichni, kteří si festival nenechali ujít, mohli zhlédnout několik
představení, při nichţ se nezapomnělo ani na ty nejmenší. Pro děti byly sehrány hned dvě
pohádky a to Zlatovláska a Bajaja.
Ti starší pak mohli získat kulturní záţitek z inscenace Čechy krásné, Čechy mé aneb Jak si
vytesat Jezulátko v podání pořadatelského souboru či při hře Vlakem války ztvárněné
divadelníky z Turnova. Zhruba 50 diváků se přišlo podívat také na Noční happening, který
patřil rekonstrukci původní verze hry Aloise Jiráska Pan Johanes. Tato inscenace byla
odehrána pod širým nebem. Diváci se spolu s herci přemisťovali během děje na několik míst
po Machově. Kaţdé představení navštívilo v průměru 60 lidí, mezi nimi nechyběla ani
výprava z Krajského úřadu a dokonce i pravnuk Aloise Jiráska Jiří Prager, který akci
spoluzaštiťoval.
Stravování bylo zajištěno v restauraci u Hubků v Obecním domě. Vstupné na jednotlivá
představení bylo 30 Kč a 50 Kč na taneční rej, který se konal na závěr festivalu, kde hrála
skupina Spektrum z Hradce Králové. Po dobu konání Lojzíkova Machova v Obecním domě
svá díla vystavovali Jaroslav Svoboda a Rudolf Valkoun.
Záštitu nad tímto nezávislým satelitem Jiráskova Hronova převzali pí. Milena Řehůřková a
Činoherní klub.
Lojzíkův Machov 2007 probíhal v dobré atmosféře.
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Pro zkrášlení okolí školy učitelé a ţáci ZŠ Machov během prázdnin vybudovali před školou
„keltský stromový kalendář“. Vysázeli 40 různých stromů (22 druhů) do oválného záhonu
(keltský kalendář přírodního času nerozděloval čas na týdny a měsíce, nýbrţ na čtyřicet
delších a kratších období, která odpovídala cyklům ţivota a růstu stromů). Staří Keltové si
všimli, ţe některé typy lidí odpovídají také svým charakterem určitému druhu stromů.

Keltský stromový kalendář u Základní školy
V srpnu VAK Police nad Metují provedl rekonstrukci vodovodního řadu v ulici „Na Záduší“,
včetně nové přípojky k novostavbě rodinného domu Věry Plné.
18.srpna 2007 se pořádal uţ IV. Podborský auto hifi tuning - sraz upravovaných aut na
hřišti v Nízké Srbské. Pořadatelem byla zakladatelka těchto srazů v Machově, paní Milena
Řehůřková. Srazu se zúčastnilo nejméně předváděných aut (54) proti minulým ročníkům, kdy
jich bylo aţ přes 100.
Co je tuning. Snaha odlišit své auto od ostatních nutí některé motoristy investovat do vozu a
vyzdobovat a zkrášlovat svůj automobil k nepoznání. Přilepí spoilery, obují se široká
hliníková kola, namontuje se atraktivnější výfuk a spousta jiného. Ti šikovnější a majetnější
ještě sníţí podvozek, upraví motor a vozidlo vyjede z dílny zcela odlišné od sériového
modelu.
Nutno dodat, ţe původní snaha vyladit výkon auta a jeho jízdní parametry, jiţ většinou
sklouzává ke snaze odlišit pouze vzhled plechového miláčka dnes uţ seriově vyráběnými
doplňky a někdy, např. u motocyklů, k výkonovým úpravám, které odporují platným
předpisům.
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Pozvánka na koncert, který se konal v kostele sv. Václava v Machově dne 16.8.2007

Koncert se uskutečnil souběţně s tradičním cyklem koncertů v kostelech na Broumovsku „Za
poklady Broumovska“. Těšil se velkému zájmu občanů, zúčastnilo se ho přibliţně 150
posluchačů.
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V druhém srpnovém týdnu proběhla v Bělém montáţ přijímačů bezdrátového obecního
rozhlasu na sloupy nízkého napětí. Na úřadu městyse byl instalován nový vysílací pult.
V srpnu také proběhla rekonstrukce poškozeného mostu přes potok Třeslici v Bělém
v Dolech. Most byl poškozen na jaře přívalem vody.
16.8.2007 se uskutečnilo v sídle Národního parku Stolové hory v polské Chudobě jednání
mezi zástupci městyse Machov a vedením parku, o zvýšení počtu přechodů hranice v katastru
Machov po vstupu ČR do Schengenského prostoru.
Podrobnosti o hraničních přechodech byly uveřejněny starostou ing. Jiřím Krtičkou
v Machovském zpravodaji 29. srpna 2007 a popsány v Náchodském deníku.
Machov se ale potýká s problémem, ţe v jeho oblasti se na polském území rozprostírá i
Národní park Stolové hory, kde je pohyb osob moţný pouze po značených turistických
trasách či cyklostezkách. Machovští proto nyní usilují, aby z jejich strany bylo moţno
pokračovat na území parku po co nejvíce značených cestách. V současné době je totiţ moţno
v tomto prostoru vyuţít jen přechody v Machovské Lhotě a na Machovském kříţi.
„Kvůli průchodnosti hranice v této oblasti proběhlo jiţ jednání s Poláky. Navrhli jsme jim
čtyři další trasy. V oblasti Boru je to stezka z Bukoviny do osady Bukowina Kłodzka. Dále
pak také historická a podle mého názoru pro turisty úplně nejzajímavější trasa po kamenných
schodech do Bledných skal,“ informoval nás starosta městyse Machov Jiří Krtička. Doplnil,
ţe na tyto dvě nové cesty je jiţ od Poláků dán písemný souhlas.
Přechod pro auta?
Machovští dále předložili Polsku návrh na stezku v oblasti Řeřišného od „kamenného mostu“
po staré kamenné hraniční cestě, kudy kdysi chodívalo procesí do Vambeřic. „Poláci tuto
stezku pro příští rok do značení turistických tras nezaplánovali, ale bude se o všem ještě
jednat. Je určitě velká naděje, že se ji nakonec podaří obnovit,“ uvedl Krtička. Podle jeho
dalších slov je naopak problém s cestou tak zvaným Pieklem od „kamenného mostu“ v
Řeřišném na Pasterkov, jelikož je zde stanoven nejvyšší stupeň ochrany přírody a mohlo by
dojít k narušení ekosystému.
Vstup do Schengenského prostoru se samozřejmě dotkne i překračování hranice automobilem.
Vozem budou moci lidé přejíždět na oficiálních hraničních přechodech, z nichž ale zmizí
kontroly a mechanické zábrany. „Polská strana má enormní zájem opravit asfaltovou silnici z
Karlowa do Ostre Góry (Nouzína) a dotáhnout ji až k hraniční závoře v Machovské Lhotě.
Cesta by tak mohla být v budoucnu průjezdná,“ prozradil Jiří Krtička. Dodal, že pokud k
tomuto kroku dojde, bude Machov prosazovat, aby místo bylo průjezdné maximálně pro
osobní auta. Určitě totiž není zájem o to, aby tudy jezdily i velké náklaďáky.
Náchodský deník 8.září 2007.

Zuzana Kubečková

1.září 2007 se uskutečnil v areálu na Hůrce 23. ročník Borského poháru ţáků ve skoku na
lyţích a severské kombinaci. Závod byl vypsán pro chlapce a dívky do 14 roků.
Skoky proběhly dopoledne na můstcích K6, K13, K19 a K24. Odpoledne se konala druhá část
severské kombinace, běh. Před závodem celou noc pršelo, ráno se počasí umoudřilo a občas
vysvitlo sluníčko.
Ředitelem závodu byl Jaroslav Kubín a rozhodčí byli Stanislav Jirásek, Jaroslav Kubín a
ing.Stanislav Slavík z Harrachova.
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Za machovský BKL startovalo celkem 8 závodníků a závodnic, z toho 4 Poláci registrovaní
v Borském lyţařském klubu. Celkem se zúčastnilo 46 závodníků.

Ve skokanském areálu byla dokončena výstavba nové věţe rozhodčích. Na můstku K 24 byla
poloţena nová nerezová nájezdová stopa a hrana, prodlouţení nájezdu na K19 a nově
vybudovaný přívod elektroinstalace do areálu.

Nejmenší závodníci na startu běhu na 0,5 km.
3. září 2007 navštívil olympijský vítěz z roku 1968 v Grenoblu Jiří Raška skokanské můstky
v areálu na Hůrce. Podle jeho slov se mu můstky líbily.
7. září 2007 hostoval na hřišti v Nízké Srbské cirkus Pavlíny.
Cirkus Pavlíny je rodinným podnikem s dlouholetou tradicí, jeho kořeny sahají aţ ke
kejklířům z dob Marie Terezie. Syn majitelů je ze sedmé generace zabývající se tímto
uměním. Jako jejich kolegové, i lidé z cirkusu Pavlíny jezdí od štace k štaci Navštěvují
zejména menší obce, kde se neobjevují velké cirkusy. Všechno si zajišťují sami, podle
potřeby se mění i v montéry, řidiče apod., největší péči věnují zvířatům.
Rodina bydlí v Nymburku, klaun Pepa je z Brna.
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8. září 2007 projíţděl části Machova od Bělého k cestě na Bor 13. ročník jednoho z nejtěţších
maratonů horských kol, nazvaný Specialized Rallye Sudety 2007. ( v roce 2006 Cannondale
Rallye Sudety) Před objektem firmy Doldy na 74. kilometru byla občerstvovací a servisní
stanice. Počasí závodníkům nepřálo, bylo chladno s deštivými přeháňkami.
Start a cíl závodu byl tradičně v Teplicích nad Metují, trať měřila 123 km.
Co napsal Náchodský deník
Starosta městyse Machov Jiří Krtička se zúčastnil jednání v polském městě Radków, které je
zahraničním partnerem Machova.
Bavili se hlavně o spolupráci při organizaci 11. ročníku Běhu na Hejšovinu, který se
uskuteční 30. září 2007. Start před úřadem v Machově a cíl na polském území. Historicky
spolupráce okolo této akce byla, ale před časem se na nějakou dobu přerušila. Burmistr
Radkówa slíbil, že na závody letos přivezou stánek s propagačními materiály a dokonce i
kapelu, která by po ukončení soutěže zahrála polské písničky. Podle jeho dalších slov se na
schůzce mluvilo také o větších společných projektech do budoucna. Jedním z nich by mohla
být i úprava turistického hraničního přechodu v Machovské Lhotě.
Diskutovali, že by stálo za to zkulturnit prostranství přechodu třeba umístěním zámkové
dlažby, aby místo mělo nějakou úroveň a turista viděl, že přechází hranici. Tento projekt by se
dal pravděpodobně zrealizovat z evropských peněz. Starosta Jiří Krtička doplnil, že
prvořadým úkolem městyse však stále je a bude zbavit se velkého zadlužení.
Náchodský deník 17. září 2007.

Zuzana Kubečková

23. září 2007 se konala v Machovské Lhotě na louce u bývalého kravína soutěţ poţárních
druţstev o Putovní pohár SDH, kterou kaţdoročně pořádá SDH Machovská Lhota. Soutěţe
se zúčastnilo 14 druţstev. Vítězem se stalo druţstvo SDH Machovská Lhota, druhé místo
obsadilo druţstvo SDH Bezděkov nad Metují.

V říjnu 2007 byly prováděny terénní práce na úpravách hřiště, u tělocvičny a zdravotního
střediska byl instalován nový plot, dotovaný krajským úřadem.
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Kolik se platilo v restauraci Obecní dům (U Hubků) v Machově v roce 2007
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Zdraţování základních potravin.
Chleba a rohlíky přestanou být levným jídlem.
O zdraţení mluví pekaři kaţdoročně, tentokrát mají v ruce ale o něco pádnější vysvětlení:
cenu obilí. O zrno tak uţ nemají zájem jen potravináři, ale i výrobci etanolu, kteří ho přidávají
do pohonných hmot. Poptávku prudce zvýšila Čína. Ceny obilí prudce rostou, potravinářská
pšenice se dostala u nás na hranici šesti tisíc korun za tunu, coţ je dvojnásobek cen v roce
2006.
Kostka másla podraţila za poslední měsíc téměř o čtvrtinu. Ceny v některých obchodech jiţ
překonaly čtyřicetikorunovou hranici. Můţe za to "mléčná horečka" ve světě, která táhne ceny
základní suroviny pro jeho výrobu od počátku roku vzhůru, máslový šok v sousedním
Německu a blíţící se Vánoce.
30. září 2007 Oldřich Rücker a Lhoťáci společně s městysem Machov, městem Radków a se
svolením Parku Narodowego Gor Stolowych pořádali 11. ročník Běhu na Hejšovinu
(Szczeliniec Wielki). Trať měří 8 000 m s převýšením 480 metrů. Závod se konal za krásného
slunečního počasí.
Na startu na náměstí v Machově bylo ve všech věkových kategoriích 102 závodníků, včetně
Poláků. Nejmladším účastníkem běhu byl 10-letý polský sportovec z Lodţe Rafal Balicki,
nejstarším 74 letý Jan Buchar z Vrchlabí.
Po skončení závodu, vyhlášení výsledků a udělení cen k poslechu hrála country skupina
Dvořáčka z Broumova.
Závod, který je součástí Českého poháru v běhu do vrchu, byl veřejně velice kladně
ohodnocen. ( podle respondentů na internetu 98%)
Občerstvení bylo zajištěno v restauraci Obecní dům.
Traťové rekordy - Petr Pechek - 31:21,20
Eva Nývltová - 36:59,00 - rekordy nebyly překonány

Startovní brána na náměstí
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30. září 2007 proběhl u restaurace Kukulda koncert pětičlenné bigbeatové kapely „Expedice
Apalucha“ ze slezské Opavy. Koncert se konal venku pod stanem, a tak bylo hudbu moţno
poslouchat do 24 hodin nejen v blízkém okolí.
6. října 2007 se uskutečnil svoz nebezpečného odpadu, který provedla firma Marius Pedersen
ze stanovených míst obce.
8. října 2007 - Zástupci Nadace Partnerství, střediska Sever a hlavní sponzor uvedených
nadací ředitel Toyota Motor v ČR si prohlédli upravené prostory, na které poskytli finanční
prostředky pro ZŠ Machov. Hostům byla ukázána všechna místa, která se za udělený grant
škole a pracovníkům městyse podařila upravit v minulosti. Návštěva zhlédla studánku pod
Borem, obnovenou část náměstí, či opravený pomník padlých v první světové válce.
13. října 2007 U hostince U Limanů se konal 4. ročník recesistického závodu v běhu na
lyţích volnou technikou „Lhotské struhadlo“. Organizátorem i 4. ročníku byl Milan Hejnyš
z machovské Lhoty. Na startu okruhu o délce 634 metrů se sešlo celkem 35 muţů a 8 ţen
starších 18 let.

Po ukončení závodu a vyhlášení výsledků pokračovala zábava na sále hostince

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ I VÝKONNOSTNÍ KATEGORIE

„BĚŽECKÉ VRŠKY 2007“
3.ročník Běh na Bor

Seriál 5 závodů v běhu do vrchu pro výkonnostní a rekreační sportovce.
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
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10. října 2007 od prodejny Doldy odstartovalo 34 běţců, z toho 2 běţkyně ročníků 1947 aţ
1997 k 3. běhu na Bor s cílem pod vyhlídku. Délka tratě 2 800 metrů, s převýšením 220
metrů. Vítězem se stal Karel Šesták z klubu X-Air Ostrava, časem 14:08 minut. Na třetím
místě se umístil Tomáš Doleţal, ročník 1978, z Machova.
26. října 2007 se v restauraci u Hubků sešli někteří pamětníci zakládání JZD v Machově
před 50 lety. Nejstarším pamětníkem setkání byl pan Bohuslav Kubeček z Machova, který
oslavil v říjnu 89 let.

Takhle kovář pan Josef Petr okoval posledního soukromého koně pana Adama.
26. října 2007 dva zloději okradli 83-letého pana Vítězslava Vítka z Bělého (bývalý
předseda JZD Bělý). Pan Vítek od nich koupil nabízené zboţí a oni se vrátili s ţádostí o
pomoc. Při té příleţitosti jeden z nich pravděpodobně vnikl otevřeným oknem do bytu. Aţ po
jejich odjezdu p.Vítek zjistil, ţe se mu v bytě z obálky ztratily dlouho střádané úspory ve výši
několika desítek tisíc korun. Oba muţi hovořili slovensky.
28. října 2007 ve 21 hodin se rozezněly oba zvony na věţi machovského kostela sv. Václava.
k uctění památky československých legionářů, padlých v 1. světové válce.
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3. listopadu 2007 se na sále Obecního domu v Machově konal koncert Michala Pavlíčka a
jeho skupiny, na němţ jako hosté vystoupili Bára Basíková a Kamil Střihavka. Koncertu se
zúčastnilo přes 600 posluchačů, sál byl zcela vyprodán.
11. listopad 2007 Sv. Martin přijel na bílém koni, napadlo 5 cm sněhu.

16. listopadu 2007 jiţ po druhé ( poprvé 21.4.2007 v hostinci U Limanů) uspořádali v
Machově praţští cestovatelé na horských kolech Lucie Kovaříková a Michal Jon besedu. Na
sále Obecního domu v Machově proběhlo zajímavé vyprávění s promítáním obrázků
z posledního cyklo putování po národních parcích v jihozápadní části USA.
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17. listopadu 2007 Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská pořádal Cecilskou zábavu na
sále Obecního domu v Machově. Zábavy se zúčastnilo přes 100 osob, z toho 10 polských
hasičů. K tanci a poslechu hrála skupina TaM Zdeňka Mazače.
24. listopadu 2007 se konal v Obecním domě jubilejní desátý ročník Rock Festivalu

Machov.
Historie machovského festivalu začíná v dubnu roku 2003, kdy do místního kulturního domu
přijely zahrát 3 kapely. Akce měla velký úspěch, a proto se kaţdým rokem rozrůstala o jednu
kapelu.. Nepsaným pravidlem festivalu je, ţe se koná zjara a na podzim.
Na festivalu zahrálo osm kapel a to: Nil, 9*mm, Imodium, Masterpiece, Wořeshprut,
Phobia of Ego, Asacra! a E.s.p.
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25. listopadu 2007 se konal tradiční koncert k poctě svaté Cecílie. (patronka muzikantů)
Koncert se konal uţ pátým rokem v kostele sv. Václava v Machově.
Účinkovali: Tomáš Weissar - varhany, Marie Kubečková - zpěv, ţesťové soubory ze ZUŠ
Police nad Metují - úspěšní účastníci mezinárodní soutěţe ţesťových souborů.
25. -26. listopadu 2007 byly na školách podzimní prázdniny.
Během listopadu 2007 zaměstnanci Obecního úřadu Machov začali vyměňovat všechny
poškozené dopravní značky na místních komunikacích za nové. Po povinné konzultaci
s policií se počet nových dopravních značek zmenší.
Lyţování patří jiţ 100 let neodmyslitelně k Machovu, a organizované závodní lyţování
poválečného období slavilo 60 let existence
. Borský klub lyţařů Machov (zaloţený 27.10.1995 jako právní nástupce lyţařského oddílu
TJ Jiskra Machov) uspořádal v obřadní místnosti úřadu městyse výstavu z historie
machovského lyţování. Vernisáţ výstavy otevřené do 22.12. se uskutečnila 8.12.2007 v 19
hodin. Poté proběhla na sále obecního domu veřejná slavnostní schůze Borského lyţařského
klubu, a po jejím ukončení následovalo posezení při hudbě aţ do 2. hodiny ranní.
Co napsal deník Mladá fronta Dnes 10. prosince 2007

Machov slaví století lyžařů
Machov - Běžecké stopy upravené pro bruslení i klasiku lákají každoročně lyžaře do příhraničního
Machova na Náchodsku. Nejlepší tratě vedou rozlehlými loukami od Dolečka pod Homoli a dál až k
polské hranici k někdejší vesničce Nouzínu. Výhodou jsou hlavně dlouhé mírné sjezdy.
„Tratě vedou mírnými loučkami a svým profilem se hodí pro rodiny s dětmi. V posledních letech je
využívá snad víc přespolních než domácích. Přijíždějí sem trénovat lyžaři z Náchoda i Hronova,“ říká
Stanislav Jirásek z Borského klubu lyžařů.
Stopy se v Machově upravují už dvaadvacet let a lyžaři si je většinou platili sami. První příspěvky
získali v posledních dvou letech ze společného projektu Kladského pomezí, k tomu třicet tisíc korun
přidal městys.
Stopy bude upravovat rolba
Letos koupil spolek starší rolbu, která upraví pás široký 2,5 metru. Její provoz přijde za jednu sezonu
na třicet až čtyřicet tisíc korun, neboť spolek kvůli trénujícím sportovcům projíždí trasy téměř denně.
„Je to pro nás velká částka, nemáme možnost zaplatit náklady z výdělečné činnosti,“ posteskl si
Jirásek. Podle něj se přesto někdy stává, že upravené stopy rozdupou pěší nebo po nich dojede
traktor třeba až do lesa.
V Machově věří, že upravené trasy mají budoucnost. „Dřív se dalo kolem Machova jezdit jen v
kolečkách, teď je dobré propojení na Broumovsko, do Polska či na Dobrošov,“ míní starosta Jiří
Krtička.
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V Machově se dá také lyžovat na místní sjezdovce, mladí sportovci se tam věnují severské kombinaci
na běžeckých tratích a skokanských můstcích. Ve vsi s necelými dvěma tisíci obyvatel se k
lyžařskému spolku hlásí 156 členů.
O víkendu tam oslavili stoleté výročí lyžování a ocenili úspěšné sportovce i zasloužilé členy spolku. Na
machovské radnici si zájemci až do 22. prosince mohou prohlédnout výstavu o historii tamního
lyžování. Výstava je otevřena o víkendech od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin, v úřední dny
odpoledne.
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Vánoční výzdoba náměstí v Machově roku 2007.
Před ZŠ a u vstupu do Obecního úřadu byly umístěny vánoční stromečky a na nákupním
středisku tradiční světelné girlandy, u hlavního vchodu do školy jsou tradiční jesličky.
13. prosince 2007 ZŠ a MŠ Machov uspořádala v podvečer ve sboru CČSH v Machově a
v prostoru náměstí Vánoční besídku.
Vstup ČR do schengenského prostoru o půlnoci z 20. na 21. 12. 2007
Také na státní hranici v Machově si mnozí přítomní „vychutnali“ tento historický okamţik,
kdy po mnoha létech rozděleného světa pomalu dochází opět k jeho sjednocování.
V Machovské Lhotě očekávalo půlnoc mnoho občanů, nejen z Čech, ale účast byla i z Polské
strany. Hraniční závora byla symbolicky zrušena (její kousky má více lidí na památku) přesně
o půlnoci a přítomní si u ohně společně se lhotskými Zpívánkami zazpívali i zatančili.
Protoţe starosta Machova se účastnil oficiální akce na hraničním přechodu Otovice, zde byl
zastoupen místostarostou I. Šulcem. Závoru předříznutou několika lidmi doříznul místní
„hospodář“ Pavel Sauer. Vzhledem k mrazivému počasí přišlo vhod mimo tepla ohně i
„vnitřní přitápění“, kterému se tu nikdo nevyhýbal.
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Počasí o Vánočních svátcích - Charakter inversního počasí. Štědrý den a následující svátky
byly mrazivé denní teploty -4º C aţ 0 v noci aţ -8º C. Ráz počasí trval aţ do konce roku.
26. prosince 2007 – volejbalový oddíl uspořádal Vánoční turnaj. Citace z Machovského
zpravodaje 1/08:
Vánoční turnaj v odbíjené
Jako kaţdý rok se 26.12.2007 na Štěpána konal v místní tělocvičně tradiční „Vánoční turnaj v
odbíjené 2007", který pořádá pár místních neregistrovaných nadšenců a říkají si „Volleyball
team Machov". Letošního ročníku se zúčastnilo šest druţstev a to :
Volleyball team Machov, Nízkosrbský Baroni, Lemri-mládeţ Machov, Suchý Důl, Velký
Dřevíč a Drsoni Náchod - doktoři, za které hrál i pan Dr. Maršík.
Turnaj začal v 8:30 hod. a bylo se opravdu na co dívat. Za některé výměny při hře by se
nestyděli ani profesionálové, natoţ my. A tak konečné výsledky byly někdy opravdu velmi těsné.
Kdyţ říkám těsné tak byly opravdu těsné, neboť o tom, na koho zbude poslední místo, rozhodlo
pouhých pět míčů.
Občerstvení bylo zajištěno jak pro sportovce, tak i pro diváky, ale těch bohuţel moc
nepřišlo - snad příští rok.
Něco po 16 hod. bylo dohráno a mohly se vyhlásit výsledky celého turnaje. Na prvních
třech místech se umístili: l- Machov, 2 - Velký Dřevíč, 3 - Nízkosrbský Baroni. Velký dík také
patří všem sponzorům, bez kterých by se tento jiţ tradiční turnaj nemohl konat a také Městysu
Machov.
Děkujeme: Volleyball team Machov
Na Štědrý den se jiţ tradičně uskutečnilo v 16 hodin před úřadem městyse Štědrovečerní
vytrubování, při kterém zazněly tradiční koledy v podání místních muzikantů.
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K 31.12.2007 bylo v souvislosti se vstupem země do schengenského prostoru zrušeno
pracoviště Cizinecké policie ČR v Machově.

Společenská kronika
MACHOVŠTÍ OBČANÉ
Anička Skálová, machovská houslistka, začala po úspěšných přijímacích zkouškách v září
2007 studium v USA na Michiganské universitě v Ann Argotu u profesora Stephana Shippse.

Ţák 9.třídy ZŠ Machov a varhaník v kostele sv.Václava v Machově Tomáš Weisar zaměnil
svoji rozhlasovou znělku pro Obecní úřad městyse Machov za novou. (červen 2007)

Na varhany hraje občas v Polici nad Metují, Bezděkově nad Metují a různě po okolí.
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V červenci 2007 předchozí starosta městyse Machov Jiří Ducháč obdrţel v polském
Radkově kulturní cenu Prometeuzs za přínos k rozvoji kultury v česko-polském pohraničí.
13. října 2007 oslavili v obřadní síni městyse Machov svoji diamantovou svatbu manţelé
Anna a Jan Smrţovi ze Lhoty.
24. října 2007 byla panu Bohumilu Zemánkovi z Bělého – zaslouţilému dobrovolnému
dárci krve - na radnici v Polici nad Metují předána zlatá Janského plaketa.
18. listopadu 2007 zemřel ve věku 76 let pan Antonín Kulich, který během svého ţivota
jako lyţař i jako funkcionář tělovýchovy vykonal velmi mnoho pro machovský sport i obec.
Jen namátkou jmenujme získání autobusu TJ, lyţařské rolby, úprava terénu pro strojovou
úpravu lyţařských tras, výstavba lyţařského vleku, stavba restaurace a ubytovny Kukulda
(ostatně částí jejího názvu je i část příjmení Kulich) a mnoho dalších akcí.
Dále o jeho vnukovi:

Martinec nejlepším portrétistou
23. června 2007 z Náchodského deníku
Nedávno jsme vás informovali, že šestadvacetiletý malíř Hynek Martinec z městyse Machov se
zapojil do prestižní britské výtvarné soutěže o nejlepší portrét roku, kde se prezentoval
obrazem své přítelkyně s názvem Zuzana v pařížském ateliéru. Tehdy mladý umělec postoupil
z téměř 2000 soutěžících do finále a čekal, jak odborná porota rozhodne dál. Dnes je již
výsledek znám. Martinec se sice nestal absolutním vítězem soutěže, ale odnesl si krásné
ocenění za nejlepšího mladého portrétistu v kategorii do 30 let.„Hynek je nyní ještě stále v
Londýně. Z úspěchu měl velkou radost. Soutěž pro něj byla velice krásná a poučná. Do
takových kruhů se jen tak někomu nepodaří dostat,“ sdělila umělcova matka Helena
Martincová. Také ji synův úspěch potěšil. Jako matka má prý ale strach, aby ho Londýn
příliš nepohltil, aby odhadl na co má síly a zvládl roli, do které se dostal. S portrétem své
přítelkyně Zuzany uspěl v prestižní soutěži v Londýně Hynek Martinec, malíř získal BP
Portrait Award v kategorii do 30 let.Hlavní cenu v soutěži přiřkli pořadatelé Britovi Paulu
Emsleyovi. Vítěze vybírali mezi téměř dvěma tisíci přihlášenými umělci z celého světa
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Malíř Hynek Martinec z Machova

obce na Policku se dostal do finále britské výtvarné soutěže s
obrazem, na němž je zachycena jeho přítelkyně Zuzana (viz foto).

Portrét, který porotu tak zaujal, vytvořil malíř technikou akryl na plátně. Dílo vznikalo na přelomu roku 2006 a 2007 a
malíř mu věnoval čtyři měsíce svého života.

Zachytil i Paříž
„Dílo není jen obyčejným portrétem, ale zachycuje náš půlroční život v Paříži. V brýlích, které na něm má moje
přítelkyně, se odráží ateliér, balkón s výhledem na Paříž a já,“ popisuje Martinec. Dodává, že nejprve chtěl vytvářet
obraz Václava Havla, z čehož však nakonec sešlo. Malbě jeho přítelkyně se nakonec ukázala jako velmi výhodná, neboť
ji malíř denně viděl a mohl vše konfrontovat s fotkou a malbou. „Mnoho lidí navíc říká, že na portrétu je znát můj bližší
vztah k zobrazené osobě,“ doplňuje Martinec.

Obraz mladé ženy bude od 14. června do 16. září k vidění v londýnské National Portratit Gallery galerii. Poté poputuje
do anglického muzea Laing Art Gallery a svou pouť ukončí v březnu v a Edinburgu. „Rád bych, aby se obraz dostal
také do české Národní galerie. Měl jsem již také zájemce na jeho odkup. Já ho ale prodat nechci. Přeji si,
aby ho vidělo co nejvíce lidí, a ne aby se stal majetkem jednoho člověka,“ říká Hynek Martinec.

Maluje od dětství

Hynek Martinec se výtvarnému umění věnuje jiţ od svého dětství. Vše začalo tím, ţe v 11
letech vyhrál výtvarnou soutěţ v Náchodě. Od té doby se pod vedením malířů Vladimíra
Rocmana a Josefa Ducháče připravoval na střední výtvarnou školu. Studium nejprve nastoupil
v Uherském Hradišti a poté přestoupil na školu Václava Hollara v Praze. Vystudoval klasickou
malbu na Akademii výtvarných umění a během studia absolvoval dvě stáţe v Londýně a New
Yorku. V současné době bydlí od června 2007 v Paříţi.
Převzato z Náchodského deníku 8.června 2007
Zuzana Kubečková
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Úspěšní mladí sportovci z Machova
3. března 2007 - Mezinárodní sportovní úspěch Tomáše Doleţala na Mistrovství světa
v zimním triatlonu v italském Flassinu, kde se umístil na čtvrtém místě. Zimní triatlon je
nejmladší variantou triatlonu, která spojuje běh, jízdu na horském kole a běh na lyţích.
Mezi nadějné závodníky na horských kolech v Machově patří David Plný ročník 1993, ţák
ZŠ Machov. (viz obrázek) Ve své kategorii obsazuje přední místa na různých cyklistických
závodech. Závodí za druţstvo Merida Biking team Brno
David Plný společně s maminkou Blankou Plnou kaţdý čtvrtek v zimním období cvičí
v místní tělocvičně předškolní a malé školní děti.

David Plný
Matěj Hejnyš, ročník 1993, ţák ZŠ Machov, závodník na horských kolech MTTB Cross
country, závodící za SK Cykloteam Broumov, se umístil ve finále Českého poháru v Jablonci
nad Nisou na 2. místě a celkově v seriálu pěti závodů skončil na 4. místě z 57 závodníků
z celé České republiky.
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Mistrovství Královéhradeckého kraje 2007 Police nad Metují

Vítěz Matěj Hejnyš a na třetím místě David Plný
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