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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
vánoční svátky i novoroční oslavy jsou již minulostí a ani jsme se nenadáli a již je za námi také
první měsíc nového roku. Většina z nás se rychle musela adaptovat na každodenní starosti, ať už
pracovní, či soukromé. Také zastupitelstvo začalo fungovat naplno hned od prvního lednového týdne,
neboť tak jako každý rok nás čekalo pořadatelství Machovského obecního plesu. Tentokrát se konal
v pátek 13. ledna a byl to již devátý ples pořádaný naším zastupitelstvem. Účast byla oproti minulým
rokům opět nižší, přišlo 105 platících, nicméně ples se opravdu vydařil a všichni přítomní se dobře
bavili. Také tombola byla na úrovni – obsahovala 200 většinou velice hodnotných cen. Tak jako vloni
se o zábavu staraly dvě osvědčené kapely - taneční orchestr Relax Band z Hronova pod vedením Jana
Drejsla a skupina BTK z Bezděkova pod vedením Martina Jirmanna. Na parketu byl dostatek místa,
což kladně kvitovali všichni, kteří si přišli zatančit. Místní restaurace nabízela 5 druhů velice chutných
jídel. Poděkování patří hlavním sponzorům i všem ostatním přispěvatelům do tomboly. Hezké
předtančení v rytmu latinskoamerických tanců obstarali tanečníci z tanečního klubu HOP Dobruška.
Podle propočtů příjmů a výdajů nakonec ples vyšel stejně jako v minulém roce finančně na nulu a opět
se tak podařilo naplnit předsevzetí pořadatelů nepoužít na pořádání plesu žádné finanční prostředky
z rozpočtu městyse.
Pokud jde o další záležitosti, určitě si zaslouží pozornost následující:
- začátkem ledna se v nedalekém polském městečku Kudowa Zdrój objevil virus tzv. ptačí chřipky a
následně i v katastru města Náchod. Městys Machov se tak ocitl v desetikilometrovém pásmu
zvýšeného dozoru a na celém katastru obce začala platit mimořádná nařízení Státní veterinární
správy. Tato opatření jsou povinni dodržovat všichni chovatelé drůbeže pod hrozbou značných sankcí.
Přesné znění vyhlášených opatření máme vyvěšené na úředních deskách v obci i na webových
stránkách městyse.
- koncem minulého roku pokročily přípravné práce na projektu „Rekonstrukce ČOV v Machově“,
konkrétně proběhlo druhé kolo výběrového řízení na dodavatele technologie a stavebních prací. Jak již
jsem zmínil v minulém zpravodaji, nabídku podaly pouze dvě firmy, přičemž ministerstvo zemědělství
požadovalo minimálně pět firem. Požádali jsme tedy MZe o výjimku, která nám byla schválena.
Výběr dodavatele tedy mohl být potvrzen ze dvou účastníků a vítězem se stala firma VODA CZ
Hradec Králové.
- zastupitelé na svém jednání rozhodli o obnovení přípravných prací na projektu „Zateplení ZŠ
Machov“ a následně o podání žádosti o dotaci na tuto akci.
- v průběhu ledna dosloužila naší technické četě sněhová fréza na úpravu chodníků – letošní příděl
sněhu již byl nad její síly. Byli jsme tedy nuceni pořídit novou (výkonnější) frézu, přičemž jsme
využili lednových 50% slev na tento sortiment.
- ve fázi jednání je snaha o zajištění dalšího divadelního představení – na sál Obecního domu
v Machově jsme pozvali ochotnický divadelní soubor z Broumova s komedií „Když ty, tak já taky“.
Pokud vše dobře dopadne, měli bychom vidět zmíněnou úspěšnou komedii v neděli 26. března.
- začátkem ledna proběhla i v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Letos se ve prospěch Charity ČR
vybralo 28.827,- Kč, což je o více než pět tisíc více, než v loňském roce.
- termín další pravidelně konané kulturní akce – Masopustního průvodu po Machovské Lhotě –
vychází tentokrát na 28. únor. Bližší informace zveřejníme v příštím zpravodaji.
Závěrem tohoto mého příspěvku bych chtěl tímto veřejně poděkovat našemu spoluobčanovi
panu Miloši Kubečkovi z Machova, který v praxi naplnil často jen formálně pronášená slova o pomoci
bližnímu a ukázal, že i v nynější době mezi námi žijí lidé, kterým nejsou lhostejné problémy některých
spoluobčanů. Velkou měrou se totiž zasloužil o vyřešení těžké životní situace pana Johna z Nízké
Srbské tím, že mu poskytl přímou pomoc a dále se spolupodílel na zajištění jeho umístění do
ubytovacího zařízení Diakonie Broumov. Poděkování však patří nejen všem, kteří v minulosti jakkoliv
pomohli jednak zmíněnému panu Johnovi, ale i dalším spoluobčanům, kteří nezištně pomáhají svým
nemocným či nemohoucím sousedům a známým.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 12. 2016 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.077 obyvatel. V průběhu prosince – se přihlásili 3 občané
- se narodil 1 občánek.

Společenská kronika
Dne 29. 12. 2016 oslavili krásné životní jubileum – zlatou svatbu – občané Machova Hana a Jiří
Obršálovi z čp. 146. Jménem městyse přejeme oslavencům ještě mnoho společných let naplněných
štěstím, spokojeností a zdravím.

Vybírání místních poplatků v Bělém
Pro občany Bělého jsme připravili i letos speciální termín ve čtvrtek 9. února 2017 od 14 hod.
do 15.30 hod., kdy mohou místní poplatky (likvidace odpadů, psi) pro rok 2017 zaplatit přímo
v Bělém. V uvedené době bude poplatky vybírat pracovnice úřadu p. Thérová v domě Grossových
na křižovatce. Využijte tuto možnost a ušetřete si cestu do Machova.

3. Stomatologická pohotovost v únoru
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci únoru 2017 – vždy v době od
9,00. do 11,00 hod.:
4. - 5.2.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844
11. - 12.2.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 398
18. - 19.2.
MUDr. Kapitánová , ZS Meziměstí
491 582 381
25. - 26.2.
MDDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 9. 1. se konala první pracovní porada zastupitelů se starostou v letošním roce. Na programu
byla následující témata:
- příprava obecního plesu,
- návrh na zpracování projekt. dokumentace na zbývající veřejné části kanalizačních přípojek,
- návrh na obnovení projektu „Zateplení ZŠ a MŠ Machov“,
- návrh na změnu propachtování zemědělské půdy v majetku městyse,
- úpravy Povodňového plánu městyse,
- informace o průběhu výběrového řízení na dodavatele prací „Rekonstrukce ČOV Machov“,
- majetkové záležitosti a další.

5. Kulturní a sportovní akce
Únor: 4.2. – Ples sportovců, Obecní dům Machov, pořádá FO Jiskra Machov, hraje BTK,
4.2. – Farní ples – Pellyho domy Police nad Metují od 20 hod.
7.2. – Lo Stupendo aneb Tenor na roztrhání (V.Vydra …) – divadlo Police od 19 hod.
8.2. – Věra Špinarová – koncert – Hronov od 19 hod.
11.2. – Café Baret – hudba v BB kavárně v Polici n. Met. od 20 hod.
14.2. – Jakub Smolík – koncert v Kolárově divadle v Polici n. Met. od 19 hod.
18.2. – Ples SDH Machovská Lhota, hrají BTK Bezděkov
18.2. – Krausbery – koncert – klub Eden Broumov od 20 hod.

19.2. – Dětský karneval na sále Obecního domu Machov
25.2. – Ples SDH Nízká Srbská, hrají Ledvin Stones Broumov
28.2. – Masopustní průvod po Machovské Lhotě
28.2. – Albánie – cestopisná přednáška – Kolárovo divadlo Police od 18 hod.
Březen: 4.3. – Domamazec – na sále hospody „U Lidmanů“ ve Lhotě od 19 hod.

6. Polická univerzita volného času – jaro 2017
1. 2.
1. 3.
15. 2.
29. 3.
15. 3.
12. 4.

Jaroslava Janečková - Hudba v době Bedřicha Smetany
Zdena Frištenská - Gustav Frištenský
Jiří Krtička - O původu prvků ve vesmíru
Michal Bureš - Banát
Hasan Zahirovič - Rod Čapků
Stanislav Kubín, Alfréd Strejček - „… kde i smrt je čistá..“

Tyto přednášky se uskuteční na sále Pellyho domů vždy od 14.30 hodin. Řádné přihlášení za
studenta proběhne před prvním přednáškovým odpolednem od 13.30 hodin. Vstupné na celý
semestr je 200 Kč. Přednášková odpoledne jsou otevřena široké veřejnosti – vstupné 60 Kč.
5. 4. Zbigniew Czendlik - Postel, hospoda, kostel
Setkání s panem Czendlikem se uskuteční v Kolárově divadle od 18 hodin. Řádně přihlášení
studenti mají vstup za 70 Kč, ostatní za 100 Kč.

7. Inzerce

8. Včelaři vzpomínají (pokračování)
S tímto cyklem jsem začal v loňském roce při příležitosti 110. výročí založení našeho spolku.
Snad to ještě pár našich spoluobčanů zajímá.
„Po únoru 1948 byli ve všech organizacích změněni funkcionáři. A tak tehdejší předseda Josef
Vít ve schůzi 12. června 1948 sám požádal, aby byl zproštěn funkce. Následující schůzi vedl předseda
akčního výboru. Teprve na schůzi 6. 3. 1949 v hostinci U Čechů byl zvolen novým předsedou Josef
Švejdar. Po zvolení Josefa Švejdara se spolek opět probouzí k další činnosti. Přítel Švejdar vedl spolek
až do roku 1957, kdy již pro své stáří odstoupil. Snažil se spolek stmelit a vnést do jeho jednání
kamarádského ducha. Schůze byly svolávány několikrát do roka a účast na nich se stále zvyšovala.
V roce 1949 bylo zazimováno 254 včelstev a v roce 1951 již 363. Spolek rozděloval cukr ve
vlastní režii a za 1 kg včelařského cukru platili včelaři 16,- Kč. Odváděl se 1 kg medu na včelstvo,
přesto byly stále potíže s plněním dodávek. V roce 1951 byl schválen návrh, podle kterého měl každý,
kdo nesplnil dodávku medu, zaplatit při rozdělování cukru 200,- Kč za každý nedodaný kilogram
medu. V roce 1954 za smluvní dodávku medu dostal včelař 18,- Kč/kg, za dodávku nadsmluvního
medu 29,- Kč/kg. V té době měli včelaři povinnost zajistit každým rokem určité množství rojů
k odprodeji pro ČSSL v Broumově a pro různá JZD. Přípisem okresního důvěrníka měly být včelařské
spolky rozpuštěny k 31. 12. 1952. Vedením včelařské agendy měl být pověřen každý MNV –
zemědělský referát. Od toho však bylo upuštěno a bylo též přislíbeno, že soukromé včelaření bude
nadále povoleno, pokud bude každý včelař řádně plnit své povinnosti vůči státu a nadřízeným
včelařským orgánům. Tak bylo oznámeno přípisem KOV v Hradci Králové.“
Myslím, že pro toto vydání zpravodaje toho bylo již dost, pokračovat budeme zase příště.
Zpracoval Jaroslav Novák, předseda

9. Tříkrálová sbírka 2017
Letošní tříkrálovou sbírku jsme zahájili ve čtvrtek 5. 1. ve Lhotě. Třemi králi byli Barbora
Šrůtková, Vendula Šrůtková a Anežka Rückerová. Doprovod skupinky zajišťovala paní Kujínková. V
pátek 6. 1. jsme pokračovali na kopci u hřbitova a přilehlých ulicích směrem k náměstí. Třemi králi
byli Vítek Rücker, Edita Straubeová a Hedvika Straubeová. Skupinku doprovázela paní Kujínková. Na
náměstí chodila skupinka pod vedením Martina Kujínka. Třemi králi byli: Tereza Kujínková, Tomáš
Kujínek a Martin Kujínek. Došli k Andresovým. Odtud pokračovali v sobotu směrem k Nízké Srbské.
V Nízké Srbské jste mohli potkat skupinku pod vedením pana Vladimíra Scholze. Třemi králi byli:
Barbora Scholzová, Ondřej Scholz a Jan Nawrat. Bělý procházela skupinka pod vedením paní Jany
Jirmanové. Třemi králi byli: Karina Nováková, Jakub Hrůša a Sofie Golová.
Za městys Machov se vybralo 28 827,-Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme. Chci poděkovat také
doprovodu skupinek a zvláště dětem, které i za nepříznivého počasí chodili koledovat s nadšením.
Všem spoluobčanům přeji požehnaný rok 2017 a pevné zdraví
Ludmila Kujínková

10. Z historie Machova
Farní osada machovská v Průvodci po Biskupství Královéhradeckém
Průvodce od „kněze církevního“ Jozefa Mir. Krále vyšel v Hradci Králové roku 1827
v několika svazcích, z nichž třetí zahrnuje Biskupské vikářství Náchodské. „Nachází se ve vikářství
tom jedno děkanství (v Náchodě), 14 far (v Skalici, Chválkovicích, na Hořičkách, v Boušíně,

Německé Brusnici, Oupici, Kostelci, Hronově, Machově, Polici, Martinkovicích, Brounově, Šenově,
Verněžovicích), 3 lokálie (v Hermsdorfu, Rtině, Studnici) a jedna expozitura (v Bezděkově).“ Knížka
má formát 11x18 cm, je psaná česky, tištěná švabachem, tehdejším pravopisem (w místo v, au místo
ou, g=j, j=í, po sykavkách y apod.). Přepisy latinských textů (např. nápisů na zvonech) jsou v ní
tištěny latinkou. V citacích zachovávám původní znění i v knížce použité názvy obcí, byť byly odlišné
od dnešních.
Farní osadě machovské („Machower Pfarrbezirk, Territorium Parochiae Machoviensis“) jsou
věnovány necelé dvě stránky (79 – 80), na nich pět obcí či osad, které k farnosti patřily: 1. Machov
(Machau), 2. Lhota za Machovem (Lhotta hinter Machau), 3. Lhota (Mölten), 4. Nízko-Srpská (Nieder
Eichel) a 5. Bělá (Bielay). Sousedila s bezděkovskou „expoziturou“ a „farními osadami“ hronovskou,
polickou a za Stěnami martínkovickou.
Machov byl „k panství náchodskému poddaný městys, 1 ½ hodiny cesty od Police k straně
polední, něco přes 3 hodiny cesty od Náchoda, 5 ½ míle nebo 11 hodin cesty od Králové Hradce, něco
méně nežli ¾ hodiny od pomezí hrabství kladského ležící. Má farní kostel pod názvem sv. Václava,
pod patronátem vrchnosti náchodské stojící, při němž za dlouhá léta lokální kaplan službu Boží
vykonával; nyní však za farní vyzdvižen jest. Toto městečko za starodávna Novému městu pražskému
náleželo. Má 80 domů a 700 lidí. Roku 1794 mělo 74 domy a 644 obyvatel.
Starého chrámu dřevěného přední díl byl 1613 a zadní 1713 vyzděn. R. 1615 byl sem dán kněz
od Náchodska, který zde ale pro Husity vydržet nemohl. Nato si volili kněze osadníci, odkud mohli,
jak poznamenáno: Když jsme sobě kněze jednali, utraceno… Později připadl v duchovních věcech
k Polici.
Řeč osadníků zdejších jest pouze česká a živnost obyčejná řemeslnost, tkadlcovství, přádlo a
polní hospodářství.“
U Machovské Lhoty se dovídáme, že patřila k panství náchodskému, další tři „k panství Polici“.
U všech uvádí autor časovou vzdálenost od Náchoda a Police. „Lhota za Machovem“ měla 30 domů a
240 lidí, v r. 1794 28 domů a 237 obyvatel. „Lhota (Mölten)“, „1/4 hodiny od pomezí kladského ležící
ves“, měla 35 domů a 228 lidí. U Nízké Srbské je poznámka „S Machovem sjednocena“. Měla 70
domů a 535 lidí. R. 1794 měla 68 domů a 513 obyvatel. „Bělá“ (dnes Bělý) měla 54 domů a 390 lidí.
R. 1794 bylo 52 domů a 323 obyvatel. Podle autora je to „na samém pomezí kladském ležící vesnice“,
což ovšem neodpovídá situaci.
O přírodě apod. se v Průvodci nedovídáme nic. Do jaké míry znal autor region v reálu a co měl
„jen vyčtené“, to už dnes nezjistíme. Dnešní představa o průvodci je značně odlišná, ale téměř dvě stě
let staré údaje nejsou jistě bez zajímavosti.
Podle textu z roku 1827 zpracoval Aleš Fetters
Pozn.: V knížce není uvedena osada Řeřišný.

11. Poděkování Diakonie Broumov
Drazí přátelé Diakonie Broumov,
dovolte nám prosím touto cestou vyjádřit upřímné díky za pomoc, kterou jste v uplynulém roce
poskytli. Ceníme si Vašeho času, úsilí a víry, kterou jste vložili do našeho poslání pomáhat lidem
v sociální nouzi. Vy jste ti, díky kterým můžeme naplňovat myšlenku „Nepotřebné věci potřebným“.
Rádi bychom Vám poděkovali za sbírku použitého ošacení v Machově. Oceňujeme vaši práci při
organizování sbírky, které se nezištně věnujete i přes své vytížení a pracovní povinnosti. Bez vás
bychom nemohli vykonávat naše poslání.
Vyjádřete prosím naši vděčnost a poděkování všem občanům za jejich štědrost a ochotu pomáhat
potřebným. Jejich darované věci jsou výraznou pomocí všem, kteří to opravdu potřebují, lidem

v nouzi či sociální tísni. Vážíme si všech, kteří podporují naše poslání a věříme, že i nadále budete
moci pořádat sbírky použitého ošacení a dalších věcí. Tato forma totiž pomáhá nejvíce.
Nezapomínejme, že tím nejkrásnějším dárkem není to, co se zlatem třpytí, ale láska a lidské
porozumění.
S upřímným pozdravem

PhDr. Vítězslav Králík, předseda a gen. ředitel Diakonie Broumov

12. Hasičský bál a dětský karneval SDH Machovská Lhota
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