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PF 2022
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám touto cestou popřát jménem svým, jménem
Zastupitelstva městyse Machov i jménem zaměstnanců úřadu
pokud možno klidné a spokojené vánoční svátky strávené v kruhu
Vašich rodin či Vašich nejbližších.
Zároveň Vám přeji, aby byl nadcházející rok 2022 příznivější než
ten rok minulý a mohli jste ve zdraví prožívat všední i sváteční
dny bez různých omezení. Rovněž přeji, aby se Vám podařilo
naplnit všechna Vaše novoroční předsevzetí.
Ing. Jiří Krtička – starosta
1. Informace úřadu městyse
Svoz komunálního odpadu v roce 2022
Firma Marius Pedersen, která v Machově zajišťuje svoz komunálního odpadu, oznamuje všem
občanům, že pravidelný čtrnáctidenní svoz bude v roce 2022 v Machově, Nízké Srbské, Bělém
i v Machovské Lhotě organizován vždy ve čtvrtek, a to v každém lichém týdnu. První lednový
svoz se uskuteční ve čtvrtek 6. 1. 2022.
Svoz plastů a papíru bude v roce 2022 probíhat rovněž ve stejných termínech jako v letošním roce.

Poplatek za likvidaci odpadů 2022
Úřad městyse Machov oznamuje všem spoluobčanům, že místní poplatek za provoz obecního
systému odpadového hospodářství pro rok 2022 činí 700,- Kč na poplatníka.
Poplatek je možné zaplatit zejména bezhotovostně převodem na účet č. 1183009319/0800.
Variabilní symbol je rozlišen dle částí obce Machov:
Nízká Srbská
11340 + čp.
Machov
21340 + čp.
Machovská Lhota 31340 + čp.
Bělý
41340 + čp.
Rovněž poplatek ze psa je možné uhradit bezhotovostně na stejný účet jako za likvidaci odpadů.
Variabilní symbol prosím uveďte opět dle částí obce:
Nízká Srbská
11341 + čp.
Machov
21341 + čp.
Machovská Lhota 31341 + čp.
Bělý
41341 + čp.
Poplatky je možno hradit rovněž v hotovosti či platební kartou na úřadu městyse hned od ledna 2022.

Uzavření úřadu městyse o svátcích
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům provozní dobu a uzavření úřadu o letošních
vánočních svátcích následovně:
středa 22. 12. – do 16 hod.
čtvrtek 23. 12. – zavřeno
pondělí 27. 12. – do 16 hod.
úterý 28. 12. – zavřeno
středa 29. 12. – otevřeno do 16 hod.
čtvrtek 30. 12. – do 12 hod.
pátek 31. 12. - zavřeno
V roce 2022 bude úřad otevřen od pondělí 3. ledna.

Společenská kronika

V měsíci prosinci 2021 slaví významné životní jubileum náš spoluobčan pan Josef Čančík
z Machova – dožívá se 85 let, Oslavenci přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
života.
Dne 29. prosince 2021 slaví krásné životní jubileum – zlatou svatbu (50 let společného života)
– občané Nízké Srbské Helena a Jaroslav Kociánovi.
Dne 30. prosince 2021 slaví výjimečné životní jubileum – diamantovou svatbu (60 let
společného života) občané Machovské Lhoty Jolana a Bohumil Dostálovi.
Jménem městyse přejeme oběma jubilujícím párům ještě mnoho společných let naplněných
štěstím, spokojeností a zdravím.

Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 30. 11. 2021 bylo v Machově hlášeno k trvalému
pobytu celkem 1.058 obyvatel. V průběhu listopadu se odhlásili 4 občané a zemřel 1 občan.

Ordinace praktického lékaře v Machově o svátcích
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem svým pacientům, že ordinace v Machově bude ke
konci prosince 2021 otevřena následovně:
- čtvrtek 23. 12. otevřeno
- pondělí 27. 12. otevřeno
- čtvrtek 30. 12. zavřeno.
Od 1. 1. 2022 bude pro pacienty registrované u MUDr. Maršíka k dispozici již pouze ordinace
MUDr. Mědílkové v Hronově – bližší informace v další části tohoto zpravodaje.
MUDr. Pavel Maršík

2. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 29. 11. 2021 se uskutečnilo 6. veřejné zasedání zastupitelstva v letošním roce. Na programu
byly následující záležitosti:
- darovací smlouva pro Hospital Broumov z rozpočtu městyse pro rok 2021,
- darovací smlouva pro Hospic Anežky České Č. Kostelec z rozpočtu městyse pro rok 2022,
- návrh Smlouvy o dílo s firmou VODA CZ Servis – opravy technologie ČOV Machov,
- výběrové řízení na dodavatele investiční akce „Stavební úpravy ZŠ Machov – učebna chemie/fyziky
a sociálního zařízení vč. WC imobilní“,
- výběrové řízení na dodavatele investiční akce „Modernizace učebny přírodních věd ZŠ a MŠ
Machov – dodávka nábytku“,
- finanční dar pro Český svaz včelařů Machov,
- žádosti ZŠ a MŠ Machov: nákup výpočetní techniky do majetku školy, účast v projektu „obědy pro
děti“, spolupráce se spolkem škol Nowa Ruda v Polsku, využití prostředků za sběr starého papíru,
- schválení Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Machov na roky 2022-24,
- informace o možnosti zpracovat žádost o dotaci v roce 2022 na opravu evangelického hřbitova
v Machově a další.

3. Stomatologická pohotovost v závěru roku 2021
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech a svátcích v závěru roku 2021 – vždy v době
od 9,00 do 11,00 hod.:
25. 12. MUDr. Ogriščenko, VEBA Broumov - Olivětín
491 502 425

4. Ordinační hodiny praktického lékaře v Hronově
MUDr. Mědílková a MUDr. Maršík ordinují od 1. 1. 2022 také pro své registrované pacienty
z Machova ve své ordinaci v Hronově, Havlíčkova 377 takto:
Po. 7 - 12; 13,30 – 18 hod.
Út. 7 – 12 hod.
St. 7 – 13 hod.
Čt. 13,30 – 18 hod.
Pá. 7 – 12
Návštěvu ordinace je třeba objednat předem na telefonu č. 739 282 494, v případě potřeby
akutního ošetření je vhodné také předem zavolat na uvedené telefonní číslo.
Návštěvy k těm, kteří jsou nepohybliví a nemají se jak dostat do ordinace v Hronově, budou
organizovány - předběžně cca 1 - 2x měsíčně budou návštěvy u potřebných chronicky nemocných lidí
v Machově. Opět je nutné se předem objednat, domluvit. Akutní stavy se samozřejmě budou řešit dle
potřeby po telefonické domluvě.
MUDr. Pavel Maršík

5. Slavnostní ocenění dárců krve
V úterý 23. listopadu 2021 proběhlo v Divadelním klubu v Polici nad Metují slavnostní ocenění
dobrovolných dárců krve. Toto ocenění uděluje každoročně Český červený kříž formou předání
medailí prof. Dr. Jana Janského. I v letošním roce byli mezi oceněnými někteří naši spoluobčané:
- Zlatou Janského medaili získal pan Vojtěch Scholz z Nízké Srbské,,
- Stříbrnou Janského medaili získal pan Petr Hlušička z Machovské Lhoty,
- Bronzovou Janského medaili získali - pan Jan Koláčný z Machova.
- paní Diana Mikešová z Nízké Srbské,
- pan Tomáš Pich z Nízké Srbské,
- paní Lenka Scholzová z Machova.
Městys Machov se přidal k poděkování dárcům krve a předal jim drobné dárky. Tímto ještě
jednou vyjadřujeme všem dárcům veřejné uznání za velice záslužnou a potřebnou činnost.

6. Informace k zimní údržbě komunikací v Machově
Zima pomalu klepe na okno a první nadílku sněhu již máme za sebou. Byli jsme připraveni, takže úklid
sněhu proběhl bez větších problémů.
Na systému zimní údržby komunikací se oproti předchozím rokům nic nemění. Údržbu budeme provádět
převážně vlastními silami, pouze pro pluhování v Bělém a případné kalamitní situace je uzavřena smlouva
s místním podnikatelem. K dispozici máme 2 traktory se sněhovými radlicemi a sypačem, pro údržbu menších
ploch a chodníků sněhovou frézu.
Městys Machov provádí pouze údržbu místních komunikací, jejich křížení s krajskou silnicí a parkovacích
ploch na území obce. Údržbu silnic III. třídy (od Bezděkova do Machovské Lhoty, od Mýta do Nízké Srbské
a od Police n.Met. do Bělého) zajišťuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s..
Zimní údržba místních komunikací probíhá dle schváleného plánu. Nařízením č. 1/2007 městyse Machov
jsou vymezeny úseky komunikací na území městyse, na kterých se provádí a stanoví rozsah, způsob a lhůty pro
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací a dále také vymezeny komunikace, na kterých se zimní
údržba neprovádí vůbec. Dle tohoto nařízení jsou místní komunikace rozděleny do 4 tříd (I. - III. třída jsou cesty

pro motoristy, IV. třída jsou chodníky) a pro účely zimní údržby k zajištění sjízdnosti jsou dále rozděleny podle
dopravního významu na komunikace 1. – 3. pořadí důležitosti. (mezi komunikace 1. pořadí důležitosti je
zařazena pouze silnice z Machova do Bělého, ve 2. pořadí jsou všechny ostatní komunikace, ve 3. odstavné
plochy, parkoviště).
Na komunikacích I. – III. třídy se závady ve sjízdnosti odstraňují pluhováním a posypem inertním
materiálem. Odstraněný sníh zůstává shrnutý na krajnicích komunikací, na křižovatkách je odstraňován mimo
komunikaci. Vjezdy a průchody k soukromým nemovitostem se neudržují.
Posyp je prováděn pouze ve vymezených úsecích tam, kde to vyžaduje dopravně technický stav (křižovatky,
velká stoupání, ostré oblouky …). Lhůty pro zmírnění závad jsou stanoveny takto:
a) komunikace 1. pořadí důležitosti – do 4 hodin od zjištění, že napadlo 3 cm sněhu a více;
b) komunikace 2. pořadí důležitosti – do 12 hodin …;
c) komunikace 3. pořadí důležitosti – do 24 hodin.
Všechny komunikace kromě parkovišť by tedy měly být vypluhovány do 12 hodin od doby, kdy napadlo více
než 3 cm sněhu. Je zřejmé, že všude nelze zajistit vypluhování ihned, vždyť komunikací je zhruba 15 km. Proto
jsou stanoveny výše uvedené lhůty. V první řadě musíme zajistit údržbu místní komunikace do Bělého, první
autobus zde projíždí krátce po páté hodině ranní, takže do té doby musí být „Kopečka“ vypluhována a posypána.
Poté je pokračováno na ostatních komunikacích vč. chodníků. Parkoviště a odstavné plochy jsou udržovány až v
posledním pořadí. Pokud chumelí trvale, je to náročnější a pracovníci údržby se v podstatě nezastaví.
Jelikož zimní údržba většinou probíhá za snížené viditelnosti (za tmy, v průběhu sněžení), žádáme Vás majitele automobilů, abyste je nenechávali stát na úzkých obecních komunikacích, ale umístili je na své
pozemky, popřípadě na parkovací plochy. Předejdete tak tomu, že vaše vozidlo bude zavaleno, eventuálně
i poškozeno odhrnovaným sněhem. Rovněž tak žádáme, abyste sníh shrnutý z obecních komunikací před Vašimi
vjezdy a vchody neházeli zpátky na vyčištěnou a posypanou komunikaci, ale vždy mimo ní. Víme, že když
napadne hodně sněhu, je to kolikrát problém, ale my sníh z cesty odstranit musíme a není v našich silách
(časových ani finančních), abychom ho ještě před každým vjezdem odstraňovali. Děkujeme za pochopení a také
děkujeme všem, kdo přiloží ruku k dílu a pomohou část „obecního“ sněhu uklidit.
Zima je někdy nevyzpytatelná, jednou suchý sníh a závěje, podruhé mokrý sníh s deštěm, potřetí ledovka.
Nejsme ani schopni se plně připravit na všechny eventuality, byť sledujeme předpovědi, vstáváme v noci
a kontrolujeme stav. Mnohdy zase ani několikanásobný posyp do vrstvy mokrého uježděného sněhu nebo
na ledový povrch není nic platný. Buďte proto i Vy připraveni. V případě, že nemůžete cestu odložit, musíte se na
ni řádně vybavit – zimní pneumatiky, případně i řetězy, pořádná zimní obuv, či „nesmeky“ by měly být
standartní zimní výbavou řidiče a chodce.
Případné požadavky nebo stížnosti na úklid sněhu směřujte vždy co nejdříve na úřad městyse a pokud
možno uveďte i kontakt na Vás pro případnou zpětnou vazbu. Jsme v kontaktu i s dispečery Údržby silnic
Královéhradeckého kraje, kteří zajišťují průjezdnost silnice v Machově a případné Vaše požadavky a stížnosti
na stav silnice ihned tlumočíme. Nezřídka, pokud je to možné, pomůžeme i vlastní technikou.
Přejeme Vám, a něco se pro to budeme snažit taky udělat, abyste nemuseli v zimním období řešit žádné
problémy s poškozenými plechy Vašich automobilů nebo polámané končetiny a těšíme se s Vámi na příznivější
období roku.
Za spolupracovníky údržby Ing. M. Kryl

7. Ovocná alej vysazena na počest loňského Stromu roku
Celkem 26 ovocných stromů starých odrůd bylo v sobotu 20. 11. 2021 vysazeno v Machově podél polní
cesty. Výsadbu zorganizovala Místní akční skupina Stolové hory jako připomínku loňského vítězství
jabloně u Lidmanů v anketě Strom roku. Desítky zdejších nadšenců včetně mnoha dětí posilněných
moštem a štrúdlem přiložily ruku k dílu. Během dvou hodin tak vyrostla alej, jejíž plody
v následujících letech budou potěšením nejen místním, ale i turistům.
Během sobotního dopoledne přišli do machovské části zvané Volšovina rodiny, přátelé, ale i
jednotlivci, aby si zasadili ovocný strom. Součástí akce byla i soutěž o nejoriginálnější štrúdl a tak
někteří s sebou přinesli i plech s jablečným závinem. Štrúdly, mošt i jablkovice vytvořily správnou
atmosféru. Před samotným sázením podal informace o stromkách arborista Jakub Hrůša, který po
celou dobu bděl nad tím, aby se stromům dostala řádná péče. Následně pan Hrůša prakticky ukázal
správný postup při výsadbě jedné z třešní.

Každý z přítomných si v partě nebo sám vybral třešeň, jabloň nebo švestku, které zasypal zeminou,
opatřil kůly a oplocením. Staré ovocné odrůdy byly vybrány s ohledem na lokalitu, proto jsou odolné
především proti mrazům. V aleji najdete například jabloň strýmku nebo řehtáč soudkovitý. Švestka
domácí a Wagenheimova zastupují slivoně. A půjdete-li po cestě podél stromořadí v červnu nebo
červenci, tak vám odměnou za procházku mohou být výborné třešně Karešova nebo Kordia. Byl to
právě spolumajitel pozemku pan Jiří Dostál, který apeloval na to, aby plody byly dostupné především
pro kolemjdoucí. Sám jako dítě chodil po nedalekých cestách, jež obklopovaly právě a doteď si vybaví
tu výbornou chuť, když je na špacíru ochutnával.
Vstřícnost a nadšení místních podtrhla nabídka stavební firmy na vyhloubení děr v kamenité jílovité
půdě, ale také improvizace machovského starosty, který doběhl pro kolečko, jenž chybělo pro rozvoz
kvalitního humusu. Výsadbu finančně podpořila i místní firma Hašpl.
Počasí akci přálo, ale předchozí dny byly poměrně deštivé, a pokud platí pořekadlo „špinavé dítě,
šťastné dítě“, tak v Machově bylo v sobotu štěstí dostatek. Také děti z machovské základní školy,
které akci obohatily o tematickou písničku, si vysadily svůj strom. A při zasypávání kořenů si nadšeně
vyprávěly o tom, jak jejich strom budou chodit kontrolovat. Právě následná péče je pro čerstvě
zasazené stromy zásadní. „Tím, že nám tolik lidí pomohlo stromky zasadit, celý příběh nekončí,
naopak začíná. Pracovníci městyse budou stromky pravidelně zalévat a kosit pod nimi trávu. A já se
budu snažit po několik příštích let řezem usměrnit jejich růst tak, aby se stromy ve zdraví dožily
vysokého věku a mohly tak nést plody pro další generace“, doplňuje Pavel Rejchrt z Místní akční
skupiny Stolové hory.
Po dvouhodinové práci došlo k opékání buřtů. U ohně došlo ke vzpomínání na loňské prvenství
jediného ovocného stromu v historii ankety Strom roku. Bylo hned naplánováno jarní roubování
nedaleké jabloně u Lidmanů na jednu z čerstvě vysazených jabloní. Aktivity spojené s vůní vítězného
štrúdlu tak budou pokračovat dál.
Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům
veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.
Mirka Soldánová, Místní akční skupina Stolové hory

8. Běžkařská sezona v Kladském pomezí byla zahájena
Zimní Kladské pomezí je díky rozmanitému reliéfu zdejší krajiny rájem běžkařů.
Milovníci bílé stopy v regionu najdou 300 km běžeckých tratí, které jsou za příznivých
podmínek pravidelně upravovány. První sníh letošní zimy se objevil již na konci listopadu
a hned několik dní poté bylo možné vjet do upravené stopy poblíž Machova.
O údržbu tratí se starají spolky, města a obce za finanční podpory z dotace Královéhradeckého
kraje. Ještě před samotným zahájením běžkařské sezóny proběhla schůzka koordinátorů z celkem
devíti oblastí Kladského pomezí a Broumovska, kteří mají úpravu tratí a jejich dobrou sjízdnost
na starosti. Roli hlavního koordinátora již 22. sezónu zastává organizace destinačního managementu,
Kladské pomezí, o.p.s., která zároveň vytvořila a spravuje praktický web www.ski.kladskepomezi.cz.
Najdete na něm přehled všech běžeckých tratí, aktuality a informace o jejich sjízdnosti, ale také
interaktivní mapu, na které je online zaznamenávána strojová úprava díky zabudovaným GPS
přístrojům na sněžných skútrech. Kromě toho na stránkách nechybí ani tipy na další zimní aktivity
v regionu.
V loňské sezoně se ujetá vzdálenost všech strojů, které upravují lyžařské běžecké tratě, vyšplhala
k rekordním 3000 km. Díky příznivým sněhovým podmínkách byla po několika letech opět sjízdná
i nejníže položená trať v Kladském pomezí, která prochází Babiččiným údolím. Mezi nejznámější
a nejoblíbenější patří trasy v Jestřebích horách, ale pokud rádi objevujete nová místa, doporučujeme
vyzkoušet stopy v okolí Jiráskovy chaty na Dobrošově nebo Machova. Zajímavostí je, že všechny

trasy v jednotlivých oblastech na sebe navazují, takže se na lyžích můžete projet doslova křížem
krážem naším regionem. Vhodné jsou pro úplné začátečníky i pro ostřílené sportovce.
Markéta Tomanová, Kladské pomezí o.p.s.

9. Tříkrálová sbírka 2022

10. Poděkování od SDH Machovská Lhota
SDH Machovská Lhota děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a samotném rozsvěcení
vánočního stromu u požární zbrojnicev Machovské Lhotě. Poděkování patří manželům Šturmovým,
kteří letos poskytli krásnou vzrostlou jedli. Stromek jsme obohatili o nové řetězy.
I když jsme měli připravený doprovodný program a bohaté občerstvení, kvůli složité epidemické
situaci nakonec proběhlo rozsvěcení 27. 11. 2021 komorně, což nás velmi mrzí. Atmosféra ale i tak
byla příjemná a dýchala začínajícím adventem. Koledy hrály alespoň z reproduktorů, za jejichž
zapůjčení děkujeme panu Maryškovi.
Speciální „poděkování“ patří neznámému příznivci, který udělal vše pro to, aby rozsvěcení
vánočního stromku neproběhlo. Museli jsme se smířit nejen s ulámanými větvemi, ale i s tím, že nám
přestřihl osvětlení stromku na vícero místech. Na poslední chvíli se podařilo rozsvěcení zachránit, a
tak nezbývá než doufat, že už se podobná situace nebude nikdy opakovat.
Za SDH Machovská Lhota Hana Palkovská

11. Vánoční výstava Českého svazu zahrádkářů Machov
Pouze několik dní před začátkem adventu se v pátek 19. a v sobotu 20. listopadu 2021 konala
v penzionu U Lidmanů v Machovské Lhotě vánoční prodejní výstava, kterou již tradičně pořádal
Český svaz zahrádkářů z Machova. Výstava se nesla v duchu „Retro Vánoc 80. let“. Nedílnou součástí
byla též prodejní část, kde skupina bezmála čtyřiceti velmi zručných lidí nabízela k prodeji své
řemeslné a s láskou tvořené výrobky. Návštěvnost a zájem byly v této době až ohromující. Výstavu
za 2 dny navštívilo přibližně 1100 lidí dychtících po vánočním duchu.
Obrovský dík za shovívavost jistě patří panu Šturmovi, který poskytl celý penzion a mohla tak
vzniknout ta pravá atmosféra. Poděkování náleží také všem výrobcům a prodejcům za nádherné
výrobky a rozhodně nesmíme zapomenout na každého, kdo přišel a přiložil ruku k dílu a pomohl tak
s organizací. Letos nás také podpořila MAS Stolové hory a především všichni ti, kdo v této nelehké
době přišli a odnesli si alespoň trošku té vánoční nálady.
Ze srdce Vám přeji krásné a klidné Vánoce.
Petra Ducháčová, Český svaz zahrádkářů

12. Místní knihovna informuje
Vážení čtenáři, informuji vás, že knihovna bude ve dnech 23. 12. a 30. 12. uzavřena.

13. Okénko z naší školičky
Vážení rodiče, přátelé naší školy, milé děti,
kvůli koronavirové pandemii se toho v letošním roce dalo jen málo naplánovat. Strašně moc bych
chtěla poděkovat pedagogům, na které klade tento způsob výuky zcela mimořádné nároky. Další velké
poděkování patří pak všem rodičům, kteří s touto formou výuky škole maximálně pomáhají a chápou
současnou nelehkou pozici školy. Těm z Vás, kteří jste poslali mně osobně emailem ocenění kvality
a flexibility naší práce, děkuji pak obzvláště, protože vyjádření podpory a pochopení si naši učitelé
opravdu zaslouží a motivuje je. A díky patří také všem žákům, kteří se na výuku zodpovědně
připravovali, a v plné míře s učiteli spolupracovali.
V pondělí 6. prosince se přišel do naší školy podívat Mikuláš s čertem a andělem. Děti z mateřské
školy a žáci z 1. stupně museli splnit za jejich přísného dohledu čtyři sportovní úkoly, za které byli
odměněni sladkým balíčkem. Ti nejodvážnější řekli básničku nebo zazpívali písničku. S organizací
mikulášského dopoledne pomohli paní učitelce Hejcmanové žáci 7. ročníku. Svého úkolu se ujali
zodpovědně a přispěli tak k příjemné atmosféře celé akce, která se mohla uskutečnit díky finančnímu
daru od společnosti Saar Gummi Czech, s.r.o. ve výši 10 000,- Kč. Z této částky byly nakoupeny také
cukrovinky pro děti, které si mohly převzít při prvním slavnostním rozsvícení Machovského betlému.

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ Vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém
roce PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI I ŽÁCI ZŠ A MŠ MACHOV
Oznámení – nabídka pracovního místa
Od 1. ledna 2022 přijmeme do mateřské školy uklízečku. Pracovní doba od 6.30
– 12.30 hod. Informace Vám podáme na telefonním čísle 775 909 703.

14. Přátelé Na Městečku informují
Vážení a milí čtenáři Machovského zpravodaje,
blížící se konec roku znamená také chvíle zastavení a ohlédnutí. Činnost našeho sdružení Přátelé Na
Městečku není dlouhá, v podstatě trvá pouze 1 rok, přesto si můžeme říci, že za námi zůstaly patrné
výsledky. Nechci vypočítávat všechny vycházky a výlety, kterých jste se mnozí zúčastnili. Zaměřím se
na to poslední, co oživilo kulturní dění v obci:
Na konci listopadu, o 1. adventní neděli, jsme uzavřeli celoroční snažení slavnostním otevřením
Machovského betlému. O přípravách na tuto velkou akci jsme Vás průběžně informovali již od jara,
osobně jsme Vás navštívili a vítali jsme jakoukoliv podporu z Vaší strany, nejen tu finanční. Vždy nás
potěšilo, když jsme slyšeli slova uznání. S radostí jsme přijímali nové náměty a zamýšleli jsme se nad
tím, co bychom mohli udělat lépe.
Rozsvícený betlém přispěl k vánoční atmosféře v obci nemalou měrou. Jistě jste viděli během
adventu i betlémy jiné, můžete tedy posuzovat…. Machovský betlém se může směle řadit k těm
zdařilým, protože se na jeho vytvoření podílela řada zručných a nadšených lidí. Pokud betlém přispěl
k Vaší sváteční náladě a pokud jste se povznesli nad všední starosti, pak byl náš záměr splněn. Chtěli
jsme potěšit kolemjdoucí a přidat na zajímavosti machovskému náměstí.
Děkujeme Vám za podporu. Nyní zbývá jediné; totiž popřát Vám příjemné Vánoce. Do nového
roku pak přejeme zdraví, štěstí, radost a milé lidi všude kolem. Můžeme Vám slíbit, že se
i v budoucnu postaráme o zajímavé kulturní akce.
Za Přátele Na Městečku Marie Prušová
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