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1. Novoroční přání
Vážení a milí spoluobčané,
rok utekl jako voda a opět tu máme závěr roku, který každý z nás vnímá
jinak. Někdo bilancuje úspěchy či neúspěchy, řada dalších žije starostmi
s přípravou nadcházejících svátků a jiní už přemýšlejí, jaký bude ten rok příští.
Já bych chtěl v tuto chvíli popřát za sebe, ale i za celé zastupitelstvo městyse,

abyste všichni prožili klidné a ničím nerušené vánoce a do nového roku 2009
především pevné zdraví, lásku, spokojenost a naději v co nejlepší budoucnost.
Rovněž všem přeji úsměv ve tváři, trpělivost a ohleduplnost ke všem bližním, ale
i ke všem ostatním. Zejména bychom měli umět navzájem si odpouštět, aby
v nadcházejícím roce nebylo místo pro vzájemnou zášť a agresivitu
v mezilidských vztazích, kterou vidíme téměř na každém kroku. Nakonec bych
všem popřál úctu a ohleduplnost nejen sami k sobě, ale i ke krásné přírodě,
která nás v Machově obklopuje a kterou bychom měli chránit, aby se zde líbilo
žít i našim dětem. Je to jedno z největších bohatství, které tu máme – nedovolme
některým z našich spoluobčanů tuto krásu zničit.
Současně bych chtěl tímto Vám všem poděkovat za podporu a spolupráci
při společné správě naší obce, a to jak jménem zastupitelstva, tak i pracovníků
úřadu městyse Machov. Věřím, že podmínky pro další rozvoj městyse i v této
složité době budou lepší než v uplynulých letech a společnými silami se nám
podaří Machov utvářet v rámci možností tak, aby se nám tu společně žilo co
nejlépe.
ing. J. Krtička - starosta

2. Tradiční štědrovečerní vytrubování
Vážení občané,
jak už se stalo tradicí, i letos ve vánočním čase jsme pro Vás připravili oblíbené
stědrovečerní vytrubování – hraní vánočních koled v podání několika místních muzikantů pod
vedením pana Manfréda Koláčného. Akce se uskuteční dne 24. prosince v 15,00 hod.
před úřadem městyse Machov.
Srdečně Vás tedy zveme k poslechu několika vánočních skladeb a zároveň tímto
tlumočíme i pozvání pana Hubky, který otevře při této příležitosti restauraci v Obecním domě,
abyste se mohli zahřát grogem či svařákem. Otevřeno bude do 16,00 hod.

3. Předávání Jánského medailí
Ve čtvrtek 4. 12. 2008 bylo Kolárovo divadlo v Polici n. Met. svědkem slavnostního
odměňování dobrovolných dárců krve. Akci uspořádalo město Police n. Met. ve spolupráci
s OS ČČK Náchod a Jánského plaketami byli odměněni dárci krve ze všech okolních obcí
včetně Machova.
Mezi 32 oceněnými dárci, kteří darují opakovaně svou krev pro záchranu života a zdraví
různých pacientů, byli letos i tito naši spoluobčané:
- zlatou medaili získal:
pan Radek Havelka
- stříbrné medaile získali: pan Jan Ducháč
pan Vlastimil Klikar
pan Josef Kratochvíl.
Obdarovaní kromě medailí prof. MUDr. Jana Jánského obdrželi i dárkový balíček věnovaný
zastupitelstvem městyse Machov, který jim předala členka našeho zastupitelstva paní Petra
Hofmanová.
Ještě jednou děkujeme oceněným, ale i všem ostatním dobrovolným dárcům krve,
protože bez nich by nebyla možná řada operací a mnoha lidem by nebylo možno pomoci.

SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

PRODEJ
originální autodíly * autobaterie
autokosmetika
oleje a chladící kapaliny
kvalitní ojetá auta dovezená ze Švýcarska

PNEUSERVIS
prodej pneumatik a ráfků * seřízení geometrie kol * úschova
sezónních pneumatik

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
* prodej nových vozů Škoda, Peugeot a Toyota (autosalón Broumov) *

4. Anketa – sociální služby
Názor každého z Vás byl pro nás důležitý!!!
Koncem listopadu byla uzavřena anketa, která měla napomoci řešit budoucí podobu
sociálních služeb u nás na Policku (viz říjnový Zpravodaj). Jak se zdá, v naší obci se nikdo
neobává o svoji sociální budoucnost, neobává se nemoci, nemohoucnosti ani opuštěnosti,
neobává se ani toho, že se náhle ocitne v tíživé životní situaci. Kéž by tomu tak bylo !
Kromě pečlivě vyplněných dotazníků žáků naší školy a jejich rodičů (kterým tímto moc
děkujeme) se nám vrátily pouze čtyři vyplněné tiskopisy z řad našich spoluobčanů. Je to naše
lhostejnost k takovýmto anketám, nebo je to naše nevšímavost vůči záležitostem, které se nás
netýkají? Možná se nás netýkají zatím, ale zítra může být všechno jinak !
Dotazník měl dát možnost všem, aby své představy o případné pomoci v této citlivé
oblasti našeho života napsali. Na základě těchto námětů (ale i stížností) se začal tvořit budoucí
obraz nové sociální sítě. Skutečné sociální pomoci podle našich potřeb a pro naše konkrétní
životní podmínky na Machovsku. Škoda !!! Až se v budoucnu bude o těchto záležitostech
rozhodovat bez nás, nestěžujme si a nekritizujme. Měli jsme možnost pro to něco udělat !
Helena Sauerová, zdravotní stř. Machov

5. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 30. 11. 2008 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 124 obyvatel.V průběhu listopadu 2008: zemřela
1 osoba,
přihlásila se 1 osoba,
odhlásila se 1 osoba,
narodily se
3 osoby.

Společenská kronika
V měsíci listopadu 2008 se dožili významného životního jubilea dva naši spoluobčané:
- pan Vladislav Doležal z Machova – 85 let,
- paní Lucie Hubková – 80 let.
Jménem zastupitelstva městyse i jménem všech spoluobčanů ještě jednou gratulujeme a
přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Vítání občánků
V neděli 9. 11. 2008 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových občánků.
Členka zastupitelstva paní Ivana Doležalová společně s matrikářkou paní Ladou Krbovou
slavnostně přivítaly mezi naše spoluobčany tyto občánky:
- Veroniku Dostálovou z Nízké Srbské,
- Barboru Kubečkovou z Machova,
- Jana Kubečka z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské školy.

Svoz odpadů na přelomu roku a v roce 2009
Poslední svoz komunálního odpadu v letošním roce proběhne dne 24. 12. 2008,
první svoz v roce 2009 se uskuteční ve středu 7. ledna. Další svozy budou pak probíhat
v osvědčených čtrnáctidenních intervalech vždy ve středu odpoledne v sudých týdnech.

Pracovní doba úřadu městyse v závěru roku
Pracovníci úřadu městyse upozorňují občany, že posledním úředním dnem, kdy bude
k dispozici pokladna (a tedy možnost poskytovat jakékoliv hrazené služby), je pondělí
22. prosince 2009 do 17,00 hod. Mezi svátky nebude úřad fungovat, prvním úředním dnem
v novém roce bude pondělí 5. ledna 2009.
V době uzavření úřadu bude k dispozici pracoviště CzechPoint na MěÚ Police n. Met.

6. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 24.12. – Štědrovečerní vytrubování před úřadem městyse v 15,00 hod.
Leden 2009: 3.1. – Krajský přebor žactva – skok a severská kombinace – pořádá BKL
8.1. – Vy nám taky, šéfe – kino Police n.M. v 19,00 hod. – česká komedie
9.1. – novoroční koncert ZUŠ – Česká mše vánoční – 18,00 hod. v Kolárově
divadle v Polici n. Met.
10.1. – Hasičský ples – Obecní dům ve 20,00 hod., pořádá SDH N. Srbská,
hudba BTK
13.1. – Tobruk – kino Police n.M. v 19,00 hod. – české válečné drama
15.1. – Madagaskar 2: Útěk do Afriky – kino Police n.M. v 17,00 hod.
17.1. – Hasičský ples – Obecní dům ve 20,00 hod., pořádá SDH Bělý,
20.1. – Malé oslavy – kino Police v 19,00 hod. – český film s A. Šiškovou
a B. Polívkou v hlavních rolích
23.1. – 2. ostrostřelecko-městský ples v Polici n.M. – Pellyho domy
27.1. – Mongolsko – přednáška a diashow cestovatele a fotografa Martina
Loewa v Pellyho domech v Polici n. Met. v 19,00 hod.

7. Informace z jednání zastupitelstva
Ve dnech 27. 11. a 11. 12. se uskutečnily pracovní porady zastupitelstva městyse. Na
programu bylo projednání následujících záležitostí:
- pronájem tělocvičny pro celostátní skautské setkání v Machově v dubnu 2009;
- organizace odhalení pomníku letci V. Foglarovi;
- změna zástavní smlouvy (zástava obecních lesů) se SFŽP ČR;
- nabídka na zřízení fotovoltaické elektrárny v katastru obce;
- příprava žádosti o dotaci – ozvučení Machova bezdrátovým rozhlasem;
- nabídka firmy Galileo Brno na prezentaci Machova v turistické mapě Král. kraje;
- žádost o odkup pozemku – Petrovi;
- projednání výroční zprávy ZŠ a MŠ Machov;
- návrh na změnu obecně závazné vyhlášky – místní poplatek za likvidaci odpadů;
- informace z jednání na PNGS v lázních Kudowa – další turistické trasy na Machovsku;
- informace o vývoji daňových příjmů a zadluženosti obce;
- informace o uzavření školky v období vánočních svátků.
Dne 18. 12. se uskutečnilo poslední letošní veřejné zasedání zastupitelstva městyse
Machov, které projednalo následující:
- byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za likvidaci odpadů
- byl schválen dodatek smlouvy o pronájmu lesních pozemků;
- bylo schváleno podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 2009 – úroky z úvěru;
- byly schváleny Zásady pro hospodaření se sociálním fondem (FKSP) městyse Machov;

- byl schválen soubor rozpočtových opatření č. 7/2008;
- bylo schváleno rozpočtové provizorium na období leden – březen 2009;
- byla odsouhlasena účast v projektu rekonstrukce místního rozhlasu a podání žádosti
o dotaci prostřednictvím DSO Policko;
- byla schválena žádost ing. Kryla o umožnění podnikání;
- byl schválen odkup pozemku od p. Šrůtka.

8.VAK a.s. Náchod – změna ceny vodného
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod vyhlásilo nové ceny
vodného a stočného (včetně DPH 9%) s platností od 1. 1. 2009 takto:
- vodné
27,14 Kč/m3
- stočné s ČOV
28,02 Kč/m3
- stočné bez ČOV
9,07 Kč/m3.
Důvodem změny cen jsou dle sdělení VAKu výrazně zvýšené náklady na energie (o 10%), ale
především náklady na obnovu a rekonstrukci zařízení kanalizací a ČOV o 17 mil. Kč.
Fakturace za období přecházející přes 1.1.2009 bude provedena poměrem doby staré a nové
ceny, popř. je možno nahlásit stav vodoměru k 1.1.2009 na příslušné územní provozní
středisko společnosti.
K uvedené problematice si dovolíme pouze malou poznámku – zastupitelstvo městyse
Machov zatím ani pro rok 2009 nepočítá se zavedením stočného v Machově. Každý z občanů
si může spočítat, kolik peněz ročně ušetří díky tomuto rozhodnutí. Na druhou stranu je nutno
si uvědomit, že provoz ČOV v Machově i případné investice do kanalizační sítě zatím plně
hradí městys ze svého rozpočtu a výše těchto prostředků také neustále roste. Budoucnost nám
ukáže, zda je tato situace pro náš rozpočet únosná, či zda vybírání stočného bude zavedeno
tak, aby byly pokryty alespoň nejnutnější náklady provozu ČOV a kanalizace.

9.Tříkrálová sbírka 2009
Diecézní katolická charita opat pořádá tradiční Tříkrálovou sbírku na pomoc lidem
v nouzi u nás i v zahraničí. V období svátku Tří králů budou do jednotlivých domácností
chodit skupinky Tří králů s koledou a pokladničkami, do kterých můžete přispět svým
finančním darem. Návštěvy by měly proběhnout v pátek 9. a v sobotu 10. ledna. Vybrané
prostředky budou použity zejména na tyto záležitosti:
- přímá pomoc rodinám a lidem v nouzi, podpora sociálních aktivit
- podpora sociálního zařízení Dům na půli cesty v Náchodě
- podpora projektu Sv. Anna – Domova pro matky s dětmi Náchod
- podpora Charitní ošetřovatelské službě a charitní pečovatelské službě Náchod
- pomoc národních i zahraničních humanitárních aktivit.
Sbírka je chráněna proti zneužití – pokladničky jsou zapečetěny, vedoucí každé skupinky je
vybaven průkazem, jehož číslo musí být shodné s číslem na pokladničce a na němž je
uvedeno číslo občanského průkazu držitele.
Charita Česká republika a Farní charita Náchod tímto děkuje všem, kteří se
prostřednictvím této akce podílíte na pomoci lidem v nouzi.

10. Pomníky padlým ve světových válkách (pokračování z minulého čísla)
Pomník padlým v 1. světové válce v Machovské Lhotě.
Jak jsme se zmínili již v předcházejícím zpravodaji, v roce 1921 byl dán návrh z Machova
na výstavbu společného pomníku padlým ve světové válce pro celou farní osadu machovskou,
nicméně místní zastupitelstvo se usneslo, že postaví svůj pomník ve Lhotě. K uskutečnění
tohoto záměru došlo v roce 1922.
Většinu materiálu se podařilo získat zdarma od místních občanů a převážná část prací byla
provedena rovněž zdarma. Sochařské práce byly zaplaceny z výtěžku dobrovolné sbírky.
Pro stavbu pomníku bylo vybráno místo v centru tehdejší obce. Část svého pozemku na
tento památník darovala paní Františka Kubečková na zahradě, proti svému příbytku (dnes
č.p. 48) v místě, kde v roce 1886 vyhořela chalupa pana Petříčka. Pozemek darovala na
památku svého jediného syna Františka, který se z války nevrátil.
Kámen na pomník daroval Kašpar Dostál, lamačské práce provedli Cyrill Foglar a
František Flousek, kamenické práce zhotovili Cyrill Vinkler a Václav Flousek, všichni lhotští
občané. Základy vykopali sousedé obce zdarma, z lásky k tomuto symbolu. Kámen do
základů také zdarma dovezl František Dintr.
Návrh pomníku připravil a poté také technicky provedl sochařský mistr Josef Mádle
ze Zbečníka, který o rok dříve zhotovil i pomník v Bělém.
Pomník byl, za velmi nepříznivého počasí, slavnostně odhalen 18.června 1922.
Z první světové války se domů nevrátilo 17 lhotských občanů – jména všech jsou vyryta
na pomníku včetně následujícího textu :
Dostál Antonín
Maroul Josef
Hrubý Cyrill
Šimek Antonín
Kubeček Josef star.
Šimek František
Kubeček Josef ml.
Šulc Antonín
Kubeček František
Verner Karel
Kubeček Stanislav
Vítek Josef star.
Kubát Václav
Vítek Josef ml.
Rykr Antonín
Vágner Antonín
Beneš Roman
1914 ---- 1918
Spěte klidně, otcové, synové, bratři.
Za drahou krev Vaší – v cizině prolitou,
osvobozená vlast.
Těm, kteří se nedožili, na věčnou
paměť postavili občané Lhotští.
Rok – 1922.
V Pamětní knize obce Lhoty u Police nad Metují, ve stati, vztahující se k odhalení pomníku
padlým poznamenal Cyrill Foglar : „Na ukončení této statě, žádal bych, by občané zdejší
nezapomněli na tyto verše vryté v tomto památníku“.
V porevoluční době, koncem devadesátých let, byly z pomníku odcizeny pískovcové
sošky sov. Pachatele se nepodařilo vypátrat, přestože sošky snad byly zahlédnuty v televizi
v pořadu Receptář. Obec Machov tehdy nechala zhotovit podle fotografií identické
pískovcové repliky v kamenické škole v Hořicích. Bohužel i ty však byly ukradeny. Když se
tedy připravovala údržba pomníků v letošním roce, bylo rozhodnuto, že se nechá zhotovit již
pouze forma a sošky budou odlity z umělého pískovce.

Údržba pomníku, která proběhla v období od června do září letošního roku, spočívala
v přemístění celého pomníku před rozrostlé thúje, takže pomník byl odborně rozebrán, byla
zhotovena nová základová deska, pomník byl očištěn, sestaven, nakonzervován a obnoveny
nápisy. Následně byly ukotveny repliky sošek, upraven prostor kolem pomníku a zhotoveno
nové oplocení. Celkové náklady na provedení těchto prací činily zhruba 90 tis. Kč, ale díky
dotaci Královéhradeckého kraje si z rozpočtu městyse vyžádaly pouze 30 tis.Kč.
M. Kryl (pokračování příště)

11. Nabídka rozvozu obědů v Machově
Rychlé občerstvení Pellyho domy v Polici nad Metují
nabízí dovoz obědů
- každý den výběr ze dvou polévek a čtyř jídel;
- cena obědu včetně dovozu je 58,-Kč za celý a 30,-Kč za poloviční oběd;
- podmínkou jsou dvě sady jídlonosičů;
- rozvoz se týká Bělého, Machova, Nízké Srbské a Bezděkova;
- čas dovozu 12.30-13.00 hodin
KONTAKT na tel.777 828 343
email: martin.exner@centrum.cz

12.Vánoční výstava
Kolektiv zahrádkářů v Machově se letos rozhodl uspořádat výstavu na téma VÁNOCE.
Proběhla ve dnech 28.11. – 30.11. v obřadní síni městyse Machov. Výstavu zhlédlo asi pětset
návštěvníků, a to jak z blízkého, tak i dalekého okolí. K vidění byla spousta adventních věnců,
nazdobených perníčků, betlémů a jiných vánočních lákadel, které vyrobili a zapůjčili nejen
členové zahrádkářského spolku, ale i další občané Machova, Nízké Srbské a Lhoty. Za to jim
patří velký dík. Některé z výrobků si návštěvníci mohli také koupit.
Touto cestou bychom rádi poděkovali i paní Dolečkové, MŠ a ZŠ Machov, Domovu
důchodců Police n. Met. za zapůjčení výrobků. Dále děkujeme úřadu městyse Machov za
bezplatné poskytnutí výstavních prostor. Velké poděkování si zaslouží hlavní organizátorka
výstavy paní Dagmar Havelková.
Věříme, že jsme letos nastartovali tradici, která nám bude i v příštích letech zpříjemňovat
adventní čas a těšíme se na další milou spolupráci s našimi šikovnými spoluobčany.
Za Český svaz zahrádkářů Machov – Blanka Kratochvílová

K tématu vánoční výstavy zveřejňujeme i jeden z došlých dopisů návštěvníků:
Vážené a milé zahrádkářky, vážení a milí zahrádkáři,
chci Vám všem vyjádřit poděkování a obdiv za to, že se Vám podařilo v této předvánoční době
uspořádat tak krásnou a inspirativní výstavu. Je obdivuhodné, co jste dokázali! A přinesli jste radost,
dobrou náladu a potěšení ze všech výrobků, které k Vánocům neodmyslitelně patří.
Vaše přepěkná výstava určitě přispívá i k tomu, aby se lidé navzájem poznali. Netušila jsem, kolik
je v Machově šikovných a nadaných lidí, o kterých jsem to vůbec nevěděla, a teprve zde se mi otevřely
oči. To je asi i další rozměr – nejenom nazdobit svůj dům či byt na Vánoce.
Proto Vám ještě jednou děkuji – nejen za sebe, ale i za ostatní, kteří svoje díky vyjádřili jinak –
obdivnými slovy chvály, adresovanými přímo. Váš čas, který jste věnovali s takovou péčí přípravám
průběhu výstavy, určitě není ztracený.
Mnoho zdaru ve Vaší práci Vám přeje jedna z návštěvnic.
Machov 31. 11. 2008

13. BKL Machov informuje
Borský klub lyžařů Machov
pořádá

Zimní pohár žáků a žákyň ve skoku a severské kombinaci
v sobotu 3. ledna 2009 v areálu skokanských můstků Hůrka
Časový program: 9,00 – 10,30 presentace a neoficiální trénink na můstcích
10,30 – 11,30 závod ve skoku na K 8 a K 13 – dvě kola
13,30
II. část sev. kombinace – běh klasickým stylem
14,30
vyhlášení všech výsledků pod můstky

Borský klub lyžařů Machov
pořádá
Krajský pohár v běhu na lyžích pro všechny věkové kategorie
dne 24. ledna 2009 v 9,30 hod. v Dolečku
Srdečně zveme všechny závodníky i ostatní příznivce lyžování na uvedené akce.

14. Odhalení pomníku – foto
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