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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
nacházíme se uprostřed období čerpání dovolených a také děti mají za sebou polovinu prázdnin.
V tomto letním čase průběžně čerpají dovolenou i pracovníci úřadu městyse, a přestože v některých
agendách není možné zcela zajistit zastupitelnost, snažíme se průběžně poskytovat veškeré služby pro
obyvatele bez uzavření úřadu. Rovněž zastupitelstvo v tomto letním období průběžně zasedá, neboť
projednání a schválení některých záležitostí nesnese odklad. Jde především o investiční akce, z nichž
bych zmínil následující:
Doplnění veřejného osvětlení v obci se dostalo do fáze výběru zhotovitele. Do veřejné soutěže se
přihlásily tři firmy, z nichž nejvýhodnější nabídku podala firma Elmon s.r.o. Broumov, která se
zavázala realizovat akci do 31. 10. 2017.
Veřejné parkoviště u Řeřišného – rovněž realizace této akce dospěla do fáze výběru zhotovitele, který
pro nás v souladu se zněním zákona o veřejných zakázkách administruje agentura RDA z Rychnova
nad Kněžnou. Přestože v rámci uzavřené výzvy byly osloveny přímo čtyři firmy a další se měly
možnost přihlásit do soutěže po zveřejnění výzvy na našich webových stránkách, do stanoveného
termínu dorazily na úřad městyse pouze dvě přihlášky. V pondělí 10. července proběhlo komisionální
otevírání obálek s nabídkami a vítězem se stala stavební firma Broumovské stavební sdružení.
Realizace stavební části uvedené akce je naplánována na období srpen – říjen tohoto roku. Komplikací
může být kolize této stavby s rekonstrukcí krajské silnice v úseku „Zákopanice“, kdy se stavební firmy
budou muset dohodnout na umožnění přístupu ke staveništi.
Rekonstrukce ČOV se v červenci dostala do konečné fáze. Proběhly betonářské práce na zhotovení
kanálu pro hrubá česla a na zhotovení lapače štěrku a písku. Byla dokončena úprava technologie uvnitř
ČOV a v poslední fázi došlo k instalaci venkovních technologických prvků – hrubých česel a drapáku
na vybírání štěrku a písku z nátokové jímky.
Právě s projektem rekonstrukce ČOV v Machově je spojen další významný úspěch na poli získávání
dotací, kde městys Machov obdržel investiční dotaci ve výši 620 tis. Kč od Královéhradeckého kraje
na spolufinancování projektu „ČOV Machov – doplnění předčištění“. Dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje byla Machovu poskytnuta z dotačního titulu „Rozvoj infrastruktury v oblasti
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“. Rozpočtované uznatelné náklady na uvedenou
akci ve výši 2,07 mil. Kč by tak měla částečně pokrýt zmíněná dotace od Královéhradeckého kraje a
dále již dříve schválená dotace od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 1,035 mil. Kč – spoluúčast
městyse na investici tak nakonec činí pouhých 20% z uznatelných nákladů.
V průběhu července se do finální fáze dostal výběr nového traktoru pro technickou četu úřadu. Nechali
jsme si zpracovat několik cenových nabídek dodavatelů traktorů s předem danými technickými
parametry a některé traktory si zástupci městyse vyzkoušeli i fyzicky. Na výběru s pracovníky údržby
městyse spolupracoval především člen zastupitelstva pan Jiří Dostál a všichni se nakonec shodli na
jednom z nabízených typů (finální výběr se prováděl ze značek Waltra, New Holland a Fendt). Nyní
bude zastupitelstvu městyse předložen návrh na nákup traktoru a na zajištění financování nákupu.
Rekonstrukce tělocvičny a venkovního hřiště – v uplynulém měsíci vypsalo Ministerstvo pro místní
rozvoj dotační výzvu týkající se mimo jiné rekonstrukcí a oprav tělovýchovných zařízení využívaných
primárně základními školami. Přestože termín pro podávání žádostí o dotaci v této výzvě je doslova
„šibeniční“ do 18. 8. 2017, rozhodli jsme se v zastupitelstvu pokusit se získat finanční prostředky na
opravu tělocvičny a venkovních sportovišť využívaných školou. Jedná se především o výměnu
podlahy v tělocvičně (stávající parketový povrch již je v dezolátním stavu), výměnu oken v tělocvičně,
výměnu žlabů a nátěr střechy, nahrazení bývalého antukového povrchu venkovního hřiště moderním
bezúdržbovým povrchem (multifunkční hřiště) a nakonec i o rekonstrukci venkovního asfaltového
hřiště na dvoře školy. Administraci žádosti o dotaci jsme zadali firmě „Škola profi“ a nezbytná je
v tomto případě i součinnost školních dětí na definování výstupů projektu (požadavek MMR ČR).
V pondělí 17. 7. proběhl v obci první kontrolní den v souvislosti s rekonstrukcí krajských silnic.
Stavba se podle schváleného harmonogramu rozběhla ve všech třech úsecích naplánovaných na letošní
rok – probíhá rekonstrukce vozovky, propustků i mostů (v úseku od Mýta k Vysoké Srbské). Za
městys jsme na kontrolním dnu uplatnili některé požadavky, které vzešly z jednání s občany – zejména
snížení plánovaného omezení rychlosti v Machovské Lhotě na 30 km/hod. a dílčí realizaci chodníků.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 30. 6. 2017 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.087 obyvatel. V průběhu června: - se odhlásilo 6 občanů
- se přihlásilo 6 občanů
- narodili se 3 občánci.

Společenská kronika
V měsíci červenci 2017 slaví významné životní jubileum náš spoluobčan pan Jaromír Šrůtek
z Machovské Lhoty – dožil se 85 let. Oslavenci přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 28. 6. se uskutečnilo 4. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov v tomto roce. Na
programu jednání byly následující záležitosti:
- rozpočtové opatření č. 2/2017,
- výběr zhotovitele na akci „Doplnění veřejného osvětlení v obci“,
- přijetí dotace od Královéhradeckého kraje na realizaci stavby „ČOV Machov – doplnění
technologie“ a schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci této stavby
s dodavatelem prací – firmou Voda CZ s.r.o. Hradec Králové,
- projednání stanoviska k návrhu České pošty na převedení poštovní pobočky v obci na službu
„Pošta Partner“,
- informace o získání Závěrečného vyhodnocení akce od SFŽP ČR na stavbu první etapy
kanalizace a vybudování ČOV,
- informace o obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu turistického parkoviště,
- majetkové záležitosti a další.
Ve dnech 28. 6. a 19. 7. se uskutečnily porady zastupitelů se starostou, na kterých se projednaly
zejména následující záležitosti:
- vývoj situace ve věci pronájmu restaurace „Obecní dům“,
- informace o příslibu dotace od pojišťovny Generali pro městys Machov,
- projednání výzvy MMR ČR na rekonstrukci tělocvičen a dětských hřišť sloužících pro školu,
- rozloučení s absolventy ZŠ a MŠ v Machově,
- informace o dětském táboře SDH Nízká Srbská u Janoviček,
- informace o probíhající rekonstrukci krajských komunikací,
- projednání finančních darů pro sportovní spolky – příjem z celostátních loterií
- informace o otevírání obálek – výběr zhotovitele na realizaci parkoviště u Řeřišného,
- návrh rozpočtového opatření č. 3/2017,
- žádost ZŠ Machov o povolení výjimky z minimálního počtu žáků,
- návrh na uspořádání divadelního představení na podzim,
- žádost SDH Bělý o poskytnutí finančního daru na dokončení Bělské zvoničky,
- projednání kroniky městyse za 1. pololetí 2017,
- harmonogram termínů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
- informace o průběhu prací na rekonstrukci ČOV Machov a další.

4. Kulturní a sportovní akce
Srpen: 5. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Vižňov v 18 hod.
5. 8. – Kvíčerovskej šmajd – turisté, kola, koloběžky
5. 8. – Petr Linhart – koncert pražského písničkáře v Zeleném domečku v Polici v 19,30 hod.

10. 8. – 6NaChodníku – koncert v parku v rámci Jiráskova Hronova – od 21 hod.
11. - 13. 8. – Polická pouť
12. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Otovice v 18 hod.
17. - 21. 8. – Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec
19. 8. – In-line bruslení + koloběžky v Petrovických zatáčkách od 14 do 19 hod.
19. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Martínkovice v 18 hod.
19. + 20. 8. – HRA-NIC-e – derniéra divadelního představení – Dřevník Broumov, 19 hod.
24. - 27. 8. – Mezinárodní horolezecký festival v Teplicích nad Metují
26. 8. – Za poklady Broumovska – kostel Šonov u Broumova v 18 hod.
26. 8. – Mládí – promítání filmu pod širým nebem – Police n.M. 20 hod., Zelený domeček
27. 8. – Běh Teplickými skalami (Bufo cross), 9 hod.
Září: 2. 9. – Svěcení zvoničky v Bělém, ve 14 hod.

5. Stomatologická pohotovost v srpnu 2017
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci srpnu 2017 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
5. - 6. 8.
12.- 13. 8.
19.- 20. 8.
26.- 27. 8.

MUDr. Neoral, ZS Police nad Metují
MUDr. Kopecký, 17. listopadu, Police n. M.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
MUDr. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín

491 541 654
602 304 594
491 582 381
491 502 425

6. Nabídka provozování restaurace Obecní dům v Machově
Městys Machov vyhlašuje výběrové řízení na provozování restaurace
Obecní dům na náměstí v Machově (bez sálu OD) formou pachtovní
smlouvy s následujícími podmínkami:
- zahájení provozu od 1. 12. 2017 (nebo dle dohody),
- pravidelná provozní doba min. 5 dnů v týdnu včetně So a Ne,
- vaření vlastních jídel v době oběda,
- možnost pronájmu společenského sálu včetně soc. zázemí (není
podmínkou),
- možnost pronájmu služebního bytu 4+1 (není podmínkou),
- nutnost zajištění vytápění restaurace mimo pracovní dobu úřadu obce.
Písemné nabídky s návrhem výše nájemného zasílejte poštou, e-mailem,
nebo podávejte osobně na Úřad městyse Machov, 549 63 Machov 119.
Bližší informace o podmínkách pronájmu lze získat na Úřadu městyse Machov (ing. Krtička,
ing. Kryl) na tel. 491 547 121, nebo e-mailem: j.krticka@machov-obec.cz, m.kryl@machovobec.cz.
Toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek.

7. Svěcení zvoničky v Bělém

8. Rekonstrukce vysokého napětí – aktualizace informací
Po červnových potížích se zajištěním náhradních zdrojů elektrické energie proběhne v obci
v období od 17. července do 30. září 2017 kompletní oprava nadzemního vedení vysokého napětí.
V rámci opravy bude provedena výměna stávajících podpěrných bodů (sloupů), výměny vodičů,
konzolí a izolátorů včetně odboček ke stávajícím trafostanicím a to na celém území obce.
V průběhu prací bude dodávka elektrické energie zajištěna generátory u každé trafostanice, nicméně
při připojování trafostanic bude docházet ke krátkodobým odpojením elektrické energie vždy ráno a
odpoledne v rozsahu do 30 min. V závislosti na tom, který úsek bude opravován, se bude jednat
o přerušení dodávky buď v celé obci, nebo v některé části.
Zhotovitel prací, montážní firma Electro Comp spol. s r.o. Česká Skalice, nám předložil
následující aktualizovaný harmonogram krátkodobých přerušení dodávky elektrické energie:
19., 20., 25., 26. a 27. července - v celé obci (vč. Bělého)
15. a 16. srpna – od Vajsarových (Machov č.p.171) k centru obce a v Bělém
17., 22., 23. a 24. srpna – od centra obce k M. Lhotě a v Machovské Lhotě
Za Úřad městyse Machov Ing. Miroslav Kryl

9. Tak jsme mluvili (slovníček místních výrazů)
V červenci letošního roku se nám na úřadu městyse dostalo do rukou velice zajímavé dílo „Tak
jsme mluvili“ autorů Zdeňky Hubkové a Ing. Jindřicha Hubky, CSc., rodáků z České Metuje a Police
nad Metují. Nyní žijí v Kladně a v průběhu uplynulých let poskládali a soukromě vydali slovníček
místních historických výrazů, které se používaly ve zdejším kraji přibližně v letech 1930 až 1980.
Slovníček obsahuje 2.343 pojmů z různých oblastí běžného života, z nichž se řada dodnes používá.
Dnes zveřejňujeme s laskavým svolením autorů první část slovníčku a postupně v dalších vydáních
zpravodaje budeme na pokračování zveřejňovat další. Ještě jednou tímto děkujeme manželům
Hubkovým za tu obrovskou práci spojenou se shromážděním výrazů a za udělení souhlasu se
zveřejněním právě v našem zpravodaji.
Ing. Jiří Krtička – starosta
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autobus k„„„„„„„„řidič„autobusu„
„„„„„„„
avomet„„„„„„„„„„„
...rači„sebou„vemem„avomet„a„změříme„napjetí... „
avomet„„„„„„„„„„„amper-voltmetr„
„„„„„„„„„„
autogén
...topenáři„maj„autogén„a„tim„svařujou... „
autog n„„„„„„„„„„sváření„plynovým„hořákem„
„„„„„„„„„
bafat„„„„„„„„
..ty„klubky„včerá„večír„bafly... ,„ ...děda„rát„bafal„s„fajfky.. „
bafat„„„„„„„„„„„
„„„„„„„„„„kouřit„
„„„
babrat„se„„„„„„„„
...s„tím„uš„se„nebudeme„dál„babrat... „
babrat„se„„„„„„„„zabývat„se„podrobně„
„„„„„„„
bačky
...hlauně„na„zimu„teplý„bačky,„to„potřebuju... „
ba ky„
ky„„„„„„„„„„„„papuče,„bačkory„
„„„„„„„„„„„
bakelit„„„„„„„„„„
...před„válkou„sme„měli„řebeny„s„držadlem„z„bakelitu... „
bakelit„„„„„„„„„„umělá„hmota„
„„„„„„„„„
bakeliťák
...voni„maj„novej„bakeliťák„-„šak„já„im„ho„nezávidim... „
bakeli k„„„„„„„„auto„Trabant„
„„„„„„„
bál
l„„„„„„„„„„„„„„ples,„taneční„zábava„
...ešťe„bysme„mohli„taky„jít„na„hasicskej„bál... „
„„„„„„„„„„„„„
balcarky„„„„„„„„„
...na„balcarky„sme„chodili„v„Náchodě„na„Kamenici„Balcarom... „
balcarky„„„„„„„„„cukroví„
„„„„„„„„
balík„
bal k„„„„„„„„„„„„
...á„náš„balík„de„do„tanečních... „
k„„„„„„„„„„„„balík,„společensky„neobratný„
„„„„„„„„„„„
bambusky„
...máma„mňela„eště„k„lýžim„bambusky... „
bambusky„„„„„„„„„lyžařské„hole„z„bambusu„
„„„„„„„„
bamnik„„„„„„„„„„„
...babička„řikala„bamnik,„my„uš„pekáč„na„pečeni... „
bamnik„„„„„„„„„„„pekáč,„kastrol„
„„„„„„„„„„
bandaska„„„„„„„„„
...každej„sedlák„mňel„svý„bandasky„na„mlíko... „
bandaska„„„„„„„„„větší„nádoba„s„uzávěrem„
„„„„„„„„
baňka„
...mlíkárny„měly„na„mlíko„svoje„baňky... „
ba ka„„„„„„„„„„„„
ka„„„„„„„„„„„„džbán„s„víkem„na„mléko„
„„„„„„„„„„„
bandor„„„„„„„„„„„
...k„večeři„budou„bandory„na„loupačku,„moučný„i„lojovatý... „
bandor„„„„„„„„„„„brambor„
„„„„„„„„„„
bangle„„„„„„„„„„„
...ja„bych„chtěla„taky„takový„bangle... „
bangle„„„„„„„„„„„úzké„skleněné„náramky„
„„„„„„„„„„
bapka„„„„„„„„„„„„
...bapky„sbírám... „
bapka„„„„„„„„„„„„babka,„jedlá„houba„hřib„žlutomasý,„suchohřib„babka„
„„„„„„„„„„„
bareuna„„„„„„„„„„
...vodvez„ty„cífky„do„bareuny... „
bareuna„„„„„„„„„„úsek„barvení„příze,„tkaniny„
„„„„„„„„„
barabizna„„„„„„„„
...v„takový„barabizně„bych„nebydlel... „
barabizna„„„„„„„„ošklivé,„sešlé„staveni„
„„„„„„„

barák„
...nevopovaš„se„přijít„mně„do„baráku!... „
bar k„„„„„„„„„„„„
k„„„„„„„„„„„„dům,„stavení„
„„„„„„„„„„„
baterka„„„„„„„„„„
...gdo„z„klucu„mňel„trojbuřtovou„baterku?... „
baterka„„„„„„„„„„kapesní„svítilna„
„„„„„„„„„
baterka„do„auta„„
baterka„do„auta„„akumulátor„ ...baterku„do„Erky„sme„dobíjeli„v„elektrárně„u„Freiwaldu... „
baťouki„
ba ouki„„„„„„„„„„
...naši„si„jennu„dobu„kupovali„baťouki... „
ouki„„„„„„„„„„obuv„firmy„Baťa„
„„„„„„„„„
Baťa„
...Baťa„mňel„krám„s„botama„v„Náchodě„na„Kamenici... „
Ba a„„„„„„„„„„„„„
a„„„„„„„„„„„„„firma„Baťa„
„„„„„„„„„„„„
bedna„„„„„„„„„„„„
...na„podzim„sme„pouštěli„bedny,„lítaj„bez„vocasu... „
bedna„„„„„„„„„„„„bedna,„druh„draka„
„„„„„„„„„„„
běhauka„
hauka„„„„„„„„„„
...večír„sem„dostal„běhauku... „
hauka„„„„„„„„„„průjem„
„„„„„„„„„
běhounek„
hounek„„„„„„„„„
...Emilek„byl„v„ty„době„eště„malej„běhounek... „
hounek„„„„„„„„„malé„chodící„dítě„
„„„„„„„„
běhoun„
houn„„„„„„„„„„„
...na„chodbě„sme„mňeli„starej„díravej„běhoun... „
houn„„„„„„„„„„„úzký„koberec„
„„„„„„„„„„
betlém„
...Škopovi„měli„betlém„na„šranku... „
betl m„„„„„„„„„„„
m„„„„„„„„„„„stavění„Betléma„na„Vánoce„
„„„„„„„„„„
bejt„„„„„„„„„„„„„
...prej„jejich„Hanka„má„bejt„vtom... „
bejt„„„„„„„„„„„„„být,„otěhotnět„(vtom)„
„„„„„„„„„„„„
bejzovat„„„„„„„„„
...cák„tu„porát„bejzuješ„vokolo?... „
bejzovat„„„„„„„„„popocházet„bez„cíle„
„„„„„„„„
bela„stará„
...jo„holka„ja„uš„si„ze„školy„pamatuju„tak„akorát„starou„belu... „
bela„star „„„„„„„nic„
„„„„„„
belik„„„„„„„„„„„„
...v„Náchodě„v„pivovaře„dostávali„koňe„pít„pivo„do„belika... „
belik„„„„„„„„„„„„vědro„
„„„„„„„„„„„
bemiš„
bemi „„„„„„„„„„„„bohmisch„-„česky,„mateřská„řeč„česká,„rodák„z„Čech„(Bohmen)„
„„„„„„„„„„„
...kolem„jeho„vejpoujedi„byl„u„ředitele„velkej„bengál... „
bengál„
beng l„„„„„„„„„„„
l„„„„„„„„„„„rozruch„
„„„„„„„„„„
bez„„„„„„„„„„„„„„
...něgdo„nám„voškubal„celej„bez... „
bez„„„„„„„„„„„„„„šeřik„
„„„„„„„„„„„„„
beránek„
...na„vobloze„sou„beránky... „
ber nek„„„„„„„„„„
nek„„„„„„„„„„zviře,„druh„pečiva,„druh„mraku„
„„„„„„„„„
berňák„
...von„berňák„v„Náchodě„dědu„porát„s„něčím„votravoval... „
ber k„„„„„„„„„„„
k„„„„„„„„„„„finanční„úřad„
„„„„„„„„„„
beruška„
...včera„uš„na„zahrátce„lítaly„berušky... „
beru ka„„„„„„„„„„
ka„„„„„„„„„„slunéčko„sedmitečné„
„„„„„„„„„
bidlen„„„„„„„„„„„
...bidlen„byl„u„ručního„stavu„taky... „
bidlen„„„„„„„„„„„slouží„k„přiražení„útku„u„stavu„
„„„„„„„„„„
bijograf,„bio„„„„
...v„Polici„byl„průni„bijograf„v„ulici„za„Pejskarovym„hostincem.. „
bijograf,„bio„„„„kino„
„„„
bílit„pr
lit„prádlo„
...Padolák„čoudí,„nemožem„dát„cejchy„ven„bílit... „
lit„pr dlo„„„„„
dlo„„„„„bělit„prádlo„sluncem„
„„„„
binovačka„
...binovačky„sme„si„ďáli„sami„s„prutů... „
binova ka„„„„„„„„
ka„„„„„„„„velikonoční„pomlázka„
„„„„„„„
bizavon„„„„„„„„„„
...chlapi„říkali„že„ten„bizavon„dobře„meje... „
bizavon„„„„„„„„„„Bisavon„mycí„pasta„
„„„„„„„„„
blaf„„„„„„„„„„„„„
..na„vojně„v„Pisku„sme„mňěli„k„jídlu„pořát„samý„blafy.. „
blaf„„„„„„„„„„„„„nekvalitní„jídlo„
„„„„„„„„„„„„
blamovat„se„„„„„„
...co„říkal„náš„vedoucí„není„prauda,„zas„se„blamoval... „
blamovat„se„„„„„„udělat„si„ostudu„
„„„„„
blechy„
...včera„sme„hráli„blechy... „
blechy„„„„„„„„„„„blechy,„dětská„hra„s„dřevěnými„kotoučky„
„„„„„„„„„„
blejsknout„se„„„„
...chtěl„se„před„náma„blejsknout„a„málem„se„utopil... „
blejsknout„se„„„„chlubit„se„
„„„
blemt„„„„„„„„„„„„
...vařili„tam„věčně„samý„blemty... „
blemt„„„„„„„„„„„„nekvalitní„jídlo„
„„„„„„„„„„„
bleskouka„„„„„„„„
...vo„politickou„bleskouku„se„starala„souška„Nováková... „
bleskouka„„„„„„„„pleš,„nástěnka„
„„„„„„„
blízat„
...srnky„v„lese„blízaj„sůl,„tu„tam„daj„lesníci... „
bl zat„„„„„„„„„„„
zat„„„„„„„„„„„lízat„
„„„„„„„„„„
blíz
bl zátko„
tko„„„„„„„„„
„„„„„„„„lízátko„
...teta„ti„přinesla„ňáký„blízátka,„dala„sem„je„do„špajsky... „
tko„„„„„„„„„
bodnout„se„„„„„„„
...uš„mňe„hlava„brní,„di„se„s„těma„řečma„bodnout... „
bodnout„se„„„„„„„zranit„se,„zanechat„
„„„„„„
bodovačka„
...ty„vocelový„pásky„vopatrně„svaříme„na„bodovačce... „
bodova ka„„„„„„„„
ka„„„„„„„„bodová„svářečka„
„„„„„„„
bolák„
...ale„přet„tejdnem„sem„se„vo„něco„pích„a„mám„bolák... „
bol k„„„„„„„„„„„„
k„„„„„„„„„„„„zánět,„rána„
„„„„„„„„„„„
bolerko„„„„„„„„„„
bolerko„„„„„„„„„„střih„krátkého„kabátku„
...po„válce„byli„v„módě„bolerka... „
„„„„„„„„„
bolný„
...mňel„sem„včera„bolnej„břich... „
boln „„„„„„„„„„„„bolavý,„bolák„
„„„„„„„„„„„
bolobřich„
...ani„se„neptej,„nědy„mňe„chytne„silnej„bolobřich... „
bolob ich„„„„„„„„
ich„„„„„„„„bolest„v„břiše„
„„„„„„„
bombonek„„„„„„„„„
...bombonky„nosila„málokerá... „
bombonek„„„„„„„„„malý„bonbon,„dámský„klobouček„
„„„„„„„„
bome„„„„„„„„„„„„„
...kyselina„v„baterce„se„eště„měřila„v„bome... „
bome„„„„„„„„„„„„„stupně„Baume„°Be„
„„„„„„„„„„„„
bony„„„„„„„„„„„„„
...to„šlo„kupovat„v„Hratci„na„náměstí„za„bony... „
bony„„„„„„„„„„„„„tuzexové„poukázky„
„„„„„„„„„„„„
borsalíno„
...pánové„tehdá„dost„nosili„borsalína... „
borsal no„„„„„„„„„
no„„„„„„„„„druh„pánskeho„klobouku„
„„„„„„„„
boruka„„„„„„„„„„„
...šli„sme„vodpoledne„s„našima„s„řebenem„do„lesa„na„boruky... „
boruka„„„„„„„„„„„borůvka„
„„„„„„„„„„
bordo„„„„„„„„„„„„
...vem„si„ten„bordovej„svetr„a„poť„ven... „
bordo„„„„„„„„„„„„červená„barva„bordeaux„
„„„„„„„„„„„
botky„knoflíčkov
botky„knofl kový„
kov „dámská„šněrovací„obuv„ ...máma„mňela„černý„knoflíčkový„botky... „
box„„„„„„„„„„„„„
box„„„„„„„„„„„„„„
„„„„„„„„„„„„„„box,„druh„kůže„ ...já„sem„mňel„hnědý„polobotky„z„hovězího„boxu... „
boží„
ní„„„„
„„„„„
bo „dopušt
dopu těn
„„„„„silná„nepohoda„ ...šak„si„spomeň„před„tejdnem„to„boží„dopuštění...
boží„
...boží„milosti„se„pekly„na„sádle,„mňely„puchejř... „
bo „milosti„„„„„„
milosti„„„„„„sladké„pečivo„
„„„„„
boží„
lo„„„„„„„„„
...holky„mně„vzaly„sebou„na„boží„tělo... „
bo „tělo„
lo„„„„„„„„„slavnost„Těla„a„Krve„Páně„
„„„„„„„„
boží„
...tak„uš„se„spamatuj„a„netvař„se„jako„boží„umučení... „
bo „umučen
umu ení„
en „„„„„„„chmurný„výraz„
„„„„„„
brabenec„„„„„„„„„„
...u„lesa„sme„viděli„velký„brabenci... „
brabenec„„„„„„„„„„mravenec„
„„„„„„„„„
brajgl„„„„„„„„„„„
..v„kůlničce„sme„mňeli„brajgl,„to„se„nedá„inak„řic. „
rajgl„„„„„„„„„„„nepořádek„(hanlivě)„
„„„„„„„„„„

bramborka„„„„„„„„
...zejtra„ti„upeču„bramborku...
bramborka„„„„„„„„bramborová„placka„
„„„„„„„
bramboračka„
ka„„„„„„
...zejtra„uvařím„dobrou„bramboračku... „
brambora
ka„„„„„„bramborová„polévka„
„„„„„
branka„„„„„„„„„„„
...zauři„tu„branku„a„poť„domu... „
branka„„„„„„„„„„„vrátka,„branka„
„„„„„„„„„„
brány„
br ny„„„„„„„„„„„„
...brány„se„tahaly„po„poli„s„koňima... „
ny„„„„„„„„„„„„nářadí„k„vláčení„pole„
„„„„„„„„„„„
brantvajn„„„„„„„„
...štamgasti„si„tam„dávali„nalejt„brantvajn... „
brantvajn„„„„„„„„pálenka„
„„„„„„„
branzoul„„„„„„„„„
...schrnuly„se„mňe„branzoule,„boty„tlačej... „
branzoul„„„„„„„„„všitý„vnitřek„boty„
„„„„„„„„
brblat„„„„„„„„„„„
...tak„uš„nebrblej... „
brblat„„„„„„„„„„„mluvit„nespokojeně,„nejasně„
„„„„„„„„„„
brdo„„„„„„„„„„„„„
...vona„to„byla„práce„furt„na„jenno„brdo... „
brdo„„„„„„„„„„„„„součást„stavu,„opakování„
„„„„„„„„„„„„
brdičko„
..koně„se„zapřahali„do„postroje„s„brdičkem... „
brdi ko„„„„„„„„„„
ko„„„„„„„„„„součást„koňskeho„postroje„
„„„„„„„„„
brebentit„„„„„„„„
...já„tomu„malýmu„nerozumím„co„brebenti... „
brebentit„„„„„„„„nesrozumitelně„mluvit„
„„„„„„„
breberka„„„„„„„„„
...Venoušek„se„porát„drbal„a„voni„to„byly„breberky... „
breberka„„„„„„„„„veš„
„„„„„„„„
brečet„
...tak„uš„nebreč,„šak„se„ti„nic„nestalo... „
bre et„„„„„„„„„„„
et„„„„„„„„„„„plakat„
„„„„„„„„„„
brečák
...u„Svobodovejch„maj„dva„malý„brečáci... „
bre k„„„„„„„„„„„plačtivé„dítě„
„„„„„„„„„„
břeh,„b
eh,„břech„
...spad„sem„pod„Maternicej„s„břehu,„to„byla„žucha... „
eh,„b ech„„„„„„
ech„„„„„„břeh„řeky,„svah„
„„„„„
březov
ezová„
...to„se„navrtala„bříza„a„chytala„se„voda„na„vlasy... „
ezov „voda„„„„„
voda„„„„„míza„z„břízy„
„„„„
brejlit„„„„„„
..von„na„mně„furt„brejlil,„tak„sem„mu„jennu„vlepil.. „
brejlit„„„„„„„„„„
„„„„„„„„„dívat„se„(hanlivě)„
„„„„
brejlovec„„„„„„„„
...to„uš„na„dráze„jezdily„brejlovci... „
brejlovec„„„„„„„„had,„typ„motorové„lokomotivy„
„„„„„„„

10. Inzerce
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali o vzniku nového spolku v naší obci. Nese název Přátelé Lhoty u
Machova, z.s. a od června je řádně registrován Krajského soudu v Hradci Králové. Účelem a cílem
spolku je ochrana přírody a krajiny, podpora, ochrana a propagace kulturního a historického dědictví a
obecně prospěšné aktivity v oblasti životního prostředí, kulturního a historického dědictví, a to nejen
ve Lhotě, ale v celém okolí Machova.

Machov je klidná obec v klínu krásné přírody. Tak začínají slohové práce žáků, tak to máme v
myšlenkách, tak to popisují turistické prospekty. Musíme si klidu a krásy kolem sebe vážit. Je to
protiváha a velký dar proti pohodlí města. Je to i velká část našeho zdraví. A nestačí si jen vážit, ale
také se zasadit. Proč ustupovat, byť jen v maličkostech? Proč se spokojit s horšími podmínkami k
životu? Tak, jak jsme jej dostali od svých předků, tak dědictví předat dál.
V posledních letech byli zdejší občané proti penzionům, satelitnímu městečku, těžbě břidlicového
plynu. Poděkujme příslušným orgánům a organizacím, že se tyto aktivity neuskutečnily! Ale možná
jen spí a přicházejí nové?
Máte-li stejné mínění, navštivte naše stránky www.pratelelhoty.cz, facebookovou stránku
@pratelelhoty (Přátelé Lhoty u Machova, z.s.) a podpořte nás.
Nemáte-li stejný názor, věříme, že i přesto můžeme zůstat sousedé v přátelském duchu.
Za spolek Přátel Lhoty u Machova
Petr Kysela - předseda
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