2008
K 31. 12. 2007 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem 1 126 obyvatel.
Počasí na Nový rok 2008: sněhový poprašek, denní teploty + 4º C noční - 2º C oblačno.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
Většina z nás považuje za naprosto samozřejmé, že má kde bydlet a do čeho
se obléci. O těchto věcech málokdy přemýšlíme. Avšak i u nás jsou lidé, kteří
strádají. Jsou to lidé nejen v hmotné nouzi, ale i s dalšími problémy, které
jim tato doba přináší a na jejichž řešení sami nestačí. A právě Tříkrálová
sbírka může být pro každého z nás podnětem k zamyšlení a uvědomění si, že
ne vše bychom měli až tak samozřejmě přijímat.....
Mezi lidmi nabývá Tříkrálová sbírka na stále větším významu. Stala
se symbolem pomoci potřebným lidem, pomoci bliţnímu. Jejím prostřednictvím se oslovují lidé dobré vůle,
kterým tak koledníci, zpravidla děti, oblečené do královských kostýmů, chodí od domu k domu převlečeni za
mudrce, posvěcenou křídou píší na dveře domů tři písmena K+M+B s poţehnáním domu, a tím jim přinášejí
radostnou zvěst o narození Jeţíše, který je i jejich světlem.
V takové době má kaţdý z nás šanci být velkorysým - v odpuštění, v půjčování, v darování i v lásce
k druhým.
Letošní Tříkrálové sbírky se v našem městysi (Machov, Machovská Lhota, Nízká Srbská a Bělý)
zúčastnily celkem čtyři skupinky dětí, z nichţ kaţdou doprovázel dospělý doprovod vybavený průkazem a
pokladničkou. Přestoţe v době konání sbírky nebylo právě vlídné počasí, koledníci překypovali nadšením a bylo
vidět, ţe to pro ně byl radostný záţitek. Poděkování tak patří těmto dětem: Magda a Alţběta Scholzovy,
Martina Jirásková, Terezka, Martin a Tomáš Kujínkovi, Klárka Šulcová, Luboš Matěna, Nikolka
Macurová, Alenka Horáková, Lucinka Formanová, Lída Debelková a Adélka Číţková. Obzvláště pro ty
nejmenší děti byla tato akce náročná.
Finanční prostředky takto získané budou vyuţity z 65 % na pomoc

potřebným v naší oblasti

(Náchodsko) a z 35 % bude věnováno na podporu a humanitární pomoc lidem v nouzi v zahraničí.
Celkem všechny děti vykoledovaly 21 636 Kč. Proto jim i jejich doprovodu patří VELIKÝ DÍK!
Zároveň patří dík i všem, kdo do Tříkrálové sbírky přispěli či ještě přispějí.
Ludmila Číţková
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4x machovští králové

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
Pomoc rodinám a bliţnímu v nouzi
Oblast-organizace: Farní charita Náchod
Oblast ( řazeno podle abecedy )
Bezděkov
Broumov a okolí
Česká Čermná
Česká Skalice, Velký Třebešov
Hořičky a okolí
Hronov a okolí
Machov
Meziměstí a okolí
Náchod a okolí
Nový Hrádek a okolí
Police nad Metují a okolí
Suchý Důl
Teplice nad Metují a okolí
Velké Poříčí
Vernéřovice
Celkem za oblast FCH Náchod

Výtěţek
11.075,00
57.802,50
8.855,00
33.165,50
25.995,00
85.711,50
21.660,50
28.336,00
145.323,00
26.512,00
70.011,00
9.122,50
33.516,00
21.427,50
6.583,00
585. 096,- Kč

Počet skupinek
4
13
3
6
8
16
4
8
35
8
14
2
12
4
3

Průměr na skupinku v Kč
2769
4446
2952
5528
3249
5357
5415
3542
4152
3314
5001
4561
2793
5357
2194

140

4178.-

Farní charita Náchod Vám tímto velice děkuje za podporu a účast na takto významné akci.
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Czech Point
Od přelomu roku je na úřadu městyse Machov zřízeno pracoviště Czech Point, na kterém
muţe kaţdý občan získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.
V současné době je moţno získat ověřené výstupy z těchto systémů:
- katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví (podle čísla listu vlastnictví, čísla popisného,
podle čísla parcely, částečné výpisy),
- obchodního rejstříku – úplný výpis, výpis platných údajů k aktuálnímu dni,
- ţivnostenského rejstříku – ţivnostenský list,
- nově v roce 2008 z rejstříku trestů – tento výpis lze vydat pouze osobě, které se ţádost
týká – poţádat je nutné osobně s platným průkazem totoţnosti.
Poplatky vybírané za výpisy: 50,- Kč za kaţdou stránku u všech druhů výpisů,
platba v hotovosti – není třeba kupovat ţádné kolky.
12. ledna 2008 začala v Machově plesová sezona. V Obecním domě se konal Hasičský ples
pořádaný Sborem dobrovolných hasičů Bělý.
V Machovském zpravodaji z 28. ledna 2008 velitel SDH Bělý poděkoval všem, kteří se na
přípravě a vlastním průběhu plesu podíleli, a také manţelům Hubkovým za výborné jídlo
a servis restaurace Obecní dům.
17. ledna 2008 se starosta Ing. Jiří Krtička a zástupci školy Mgr. Helena Martincová, Marie
Prušová a Jan Nawrat zúčastnili jednání společné česko-polské pracovní skupiny
přeshraničního projektu v polské Ścinawce Górnej. Na programu bylo sestavení plánu
společných akcí na rok 2008, konkretizování podmínek pro uspořádání mezinárodních
lyţařských závodů na Karlově, kde jsme byli poţádáni o zajištění technické stránky podniku,
a dohoda přítomných zástupců naší a polských škol o uspořádání česko-polské spartakiády
mládeţe, vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám ve sportovní hale ve Ścinawce
Średniej 17.2.2008. V pracovní skupině jednali její členové za českou stranu (DSO Policko)
ing. Helena Ištoková a Jiří Ducháč a zástupci Radkovské oblasti, měst Radków a Świdnica.

************

19. ledna 2008 Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská pořádal svůj ples v Obecním domě.
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19. ledna 2008 se konalo Mistrovství ČR v zimním triatlonu na Lipenské přehradě. Vítězem
se stal Machovák Tomáš Doleţal.

21. ledna 2008 uspořádal úřad městyse Machov výstavu fotografií s texty a básněmi Krajina
v očích i na dlani objektivem Jiřího Malíka a Danyho Drechsela. Výstava byla v zasedací
místnosti úřadu a trvala do 1. února 2008.

*****************
26. ledna 2008 SDH Bělý uspořádal u Laubů v Bělém čp.10 zajímavou přednášku polického
občana pana Petra Zudy k 135. výročí zaloţení Obecné školy v Bělém (roku 1873).
Maximální počet školáků byl ve školním roce 1909/1910 – 100 ţáků. Škola v Bělém byla
zrušena v roce 1966. Děti z Bělého začaly navštěvovat školu v Machově nebo v Polici nad
Metují.
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Kaţdý čtvrtek od zimy do jara v rámci lyţařského výcviku v místní tělocvičně trénuje
Stanislav Jirásek mladší, 10 ţáků ve florbalu (sálový hokej s lehkým míčkem a lehkými
hokejkami) Jeho syn Pavel Jirásek hrál v brance 1.ligy muţů ve florbalu za náchodský klub
FTS. Také machovští muţi si občas v tělocvičně zahrají florbal rekreačně.
Paragliding (létání na závěsném padáku):
Tým Machovský trdla - Vlastimil Klikar, syn Stanislav Klikar (uletěl 107 km) oba z Nízké
Srbské a Libor Jenka z Police nad Metují, se dlouhodobě úspěšně zúčastňuje Českého poháru
v paraglidingu.

Informace o činnosti MS BOR Machov
Jde o organizaci, která sdruţuje myslivce z Machova, Lhoty a z Bělého. Její úplný název je
Myslivecké sdruţení BOR Machov. Členové této organizace, kteří vykonávají právo
myslivosti pod vedením výboru MS, se hlavně v zimním období starají o to, aby lesní zvěř
nestrádala. Vhodným přikrmováním, jádrem, dalším krmivem a léčivy udrţují zvěř v dobré
kondici. V letním období se myslivci starají o políčka, kde sejí kukuřici, oves, kapustu a další
vhodné krmivo, aby zvěř při přechodu z podzimu do zimy měla vhodnou paši. Také udrţují a
starají se o všechna myslivecká zařízení. O chov uţitkové zvěře, vyskytující se v naší honitbě,
se stará hospodář pan Jřrí Scholz, který má vyšší myslivecké zkoušky, a tím je způsobilý k
výkonu této funkce. K dobrému chovu uţitkové zvěře patří neodlučitelně vhodný plánovaný
odstřel. Tento z chovu odstraňuje slabé, nemocné a nevhodné kusy. Uţitkovou zvěří, kterou
chováme v naší honitbě, je zvěř srnčí, mufloní, jelení a divoká prasata (černá). V naší honitbě
se téţ vyskytuje liška, jezevec, mývalovec kuní a pernatí dravci.
Do honitby byly nedávno vpuštěny koroptve a plánuje se vysazení zajíců. Členové MS
tlumí odstřelem škodnou, aby se sníţila moţnost likvidace vysazených druhů zvěře.
Myslivecké sdruţení zaloţilo krouţek mladých myslivců, který vede předseda MS pan
Petr Zima. Vést mladé myslivce v duchu mysliveckých tradic, učit je myslivosti a všemu, co
k ní pařrí, je dle nás velmi zásluţná činnost.
Rok 2007 byl zakončen dne 26. 12. honem. Honu se zúčastnili hosté, místní myslivci
a honci. Bylo uloveno 24 baţantů a 1 liška. Po uskutečněném výřadu zvěře byla uspořádána
v klubovně MS poslední leč. Ta se stejně jako hon vydařila. Všichni zúčastnění se jiţ dnes
teší na hon i poslední leč v roce 2008.
MS upozorňuje rovněţ na to, ţe lze proţít pěknou dovolenou na myslivecké chatě pod
Lhotským Šefelem, kterou veškerým zájemcům pronajímá. Dále je k dispozici myslivecká
klubovna, kterou lze pouţít na konání soukromých večírků, oslav či různých schůzí.
(volně z Machovského zpravodaje)
2. února 2008 se v rakouském Gaishornu uskutečnil jeden z vrcholů zimního triatlonu
Mistrovství Evropy. V elitní kategorií se neztratili ani čeští závodníci. Tomáš Doleţal
z náchodského týmu Axit Doldy dojel na výborném 5. místě.
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Pozvánky na plesy do Obecního domu v Machově

5. února 2008 - Masopust v Machovské Lhotě
V Machovské Lhotě si lidovou tradici připomněli ve velkolepé podobě. Ostatkový maškarní
průvod prošel skrz celou Lhotu aţ do Nouzína. Po celé cestě vyhrávala dechovka
Broumovanka z povozu taţeného kobylkou pana Jirmana. Na druhém povozu, taţeném
koníkem pana Petra, byly k mání jitrnice a ţemlovky machovského „velkouzenáře“ pana
Hoška a koblihy z Peky v České Skalici. Lhotský masopust vyvrcholil tancovačkou na sále
u Lidmanů s hudbou kapelníka Emila Maryšky.
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******************
7. února 2008 Úřad městyse Machov vydal nový telefonní seznam. Seznam byl zpracován
na základě výsledků dotazníkové akce ve spolupráci se ţáky ZŠ Machov a s pouţitím
telefonního seznamu Zlaté stránky 2007/2008.
7. února 2008 starosta ing. Jiří Krtička rozeslal všem občanům dotazníkový průzkum
„Rozvoj městyse Machov a území Policka“ Výsledky průzkumu budou v jarních měsících
zveřejněny v Machovském zpravodaji a na webových stránkách www.policko.cz a webových
stránkách jednotlivých obcí.
10. února 2008 Základní a mateřská škola Machov pořádala v Obecním domě Dětský
karneval.
V první polovině února 2008 proběhl v ZŠ Machov zápis dětí do 1. ročníku. V září 2008
nastoupí do 1. třídy pouze 4 děti, coţ přinese velké problémy a financování školy, a tím bude
v budoucnosti ohroţena existence 2. stupně na místní škole.
15. února 2008 SDH Nízká Srbská uspořádal v hasičské zbrojnici přednášku Dáši
Kadlečkové o jejím pobytu v Argentině. Zúčastnilo se 28 osob.
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15. února 2008 Česká republika má na dalších pět let prezidenta. Ve třetím kole druhé volby
se jím stal Václav Klaus. Hlasy mu dali zákonodárci ODS, část lidovců a dvě nezávislé
senátorky. Na Praţském hradě se utkali tři kandidáti: Václav Klaus, Jan Švejnar a Jana
Bobošíková, ale volby se fakticky zúčastnili jen dva, Václav Klaus a Jan Švejnar.
Europoslankyně Jana Bobošíková, kterou navrhla KSČM, odstoupila před zahájením prvního
kola druhé volby.
16. února 2008 Kaţdá ţena obdrţela růţi na Zahrádkářském plesu pořádaném ZO ČZS
Machov. Ples se konal na sále Obecního domu v Machově. V předtančení vystoupila
orientální skupina Aliamiri machovských ţen (pí. Wiessarová a pí Kociánová). K tanci a
poslechu hrála náchodská kapela Nacopak Band.
Návštěvníci plesu - přes 180 hostů - byli viditelně spokojeni s atmosférou, která panovala celý
večer aţ do rána.

Mrazivá noc z 16. února na 17. února byla nejchladnější v letošní zimě, teploměr ukazoval
- 12º C bez sněhové pokrývky. Podmínky k lyţování v letošní zimě zatím nebyly ţádné.
24. února 2008 Divadelní představení na sále Obecního domu v Machově, hra „Polib tetičku“
komedie o dvou dějstvích současného britského spisovatele a divadelního herce Simona
Williamse v nastudování Náchodské divadelní scény. Vstupné na představení bylo 50 Kč návštěva 54 diváků.
24. února 2008 Počasí si oblíbilo extrémy: neděle 17. února byla nejchladnějším dnem od
začátku roku - 12ºC, 24. února bylo naměřeno + 14ºC.
1. a 2. března 2008 Českem se prohnala vichřice „Emma“ doprovázená silnými
dešťovými přeháňkami. Vichřice byla nejsilnější od orkánu „Kyrill“ v lednu roku 2007.
Vítr dosahoval na horách rychlosti aţ 120 km/h. Déšť zvednul hladinu potoků na první
povodňový stupeň. Vítr Emma na Machovsku nezpůsobil škody kalamitního rozsahu.
Byl odstraněn nános bahna z místní kanalizace od parkoviště pod náměstím k rozcestí ke
Kukuldě, práce provedli hasiči z Nízké Srbské. Byly polámány další jehličnaté stromy zhruba
v rozsahu 400 m3 ve Vovsově lese nad Rakousy, v místech kde v roce 2007 byly vytěţeny
stromy po orkánu Kyrill.
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14. března V prostorách Městského divadla Dr. Josefa Číţka v Náchodě proběhlo vyhlášení
výsledků ankety Sportovec Náchodska roku 2007. Prvenství mezi dospělými putovalo do
rukou zimního triatlonisty Machováka Tomáše Doleţala, čtvrtého z loňského mistrovství
světa.
15. března 2008 Nízkosrbští Baroni ve spolupráci s restaurací Obecní dům v Machově
pořádali jiţ podruhé maškarní zábavu Šibřinky. Touto zábavou byla ukončena plesová sezona
roku 2008 v Machově.

19. března 2008 vydatné sněţení zasáhlo celé území Náchodska. Na předvelikonoční
„Škaredou středu“ tak opět museli těsně před astronomickým příchodem jara vyrazit na
vozovky silničáři. Za celou zimu nebyl ani jednou spuštěn lyţařský vlek na Hůrce pro
nedostatek sněhu.
Velikonoce 24. března byly zimní s občasnými sněhovými přeháňkami.

NA ŠKAREDOU STŘEDU zvony odlétaly do Říma pořádnou chumelenicí.

chodili také koledníci
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22. března 2008 SDH Machovská Lhota pořádal opět na sále v hostinci U Lidmanů
cestopisnou přednášku doplněnou promítáním filmu a obrázků Cestování po Africe
(Jihoafrická republika, Nambie) lhotského rodáka pana Jaroslava Nemejty. Přednášky se
zúčastnilo přes 80 posluchačů.
30. března 2008 uskutečnili hronovští rybáři výlov pstruhů na potoce u Kukuldy. Vylovené
pstruhy vypouštějí do řeky Metuje a pro další chov do potoka nasazují nové plůdky. Poslední
výlov pstruhů provedli v roce 2006.
V průběhu dubna od 4.4. do 20.4. 2008 proběhl sběr ţelezného šrotu. Sběr organizovali:
fotbalový oddíl Jiskra Machov, SDH Nízká Srbská, Machovská Lhota a Bělý, kaţdý podle
svého působiště.
12. dubna 2008 se konal v Obecním domě Machov tradiční 11. ročník Rockfestivalu, který
zorganizovala machovská kapela 9mm v čele s Milošem Kociánem a Lukášem Kubečkem.
Mimo machovské se představilo ještě 5 kapel. Festival navštívilo přes 300 posluchačů.
12. dubna 2008 uskutečnil Borský klub lyţařů na sále U Lidmanů tradiční „Poslední mazání“
na ukončení zimní sezony. Část účastníků přišla v dobovém oblečení, nálada byla opravdu
výborná, „mazalo“ se poctivě. Mimo machovských lyţařů zde byli i příznivci lyţování
z Prahy a Hradce Králové, zúčastnil se současný český rekordman v letech na lyţích Antonín
Hájek i jeho trenér Jakub Jiroutek. Zazněly tradiční lyţařské i nelyţařské kerkonošské
poudačky v podání Pavla Sauera. K tanci i poslechu hráli a zpívali manţelé Langerovi
z Hronova.

Strana 11 (celkem 50)

15. dubna 2008 byla odstraněna pergola postavená v roce 2004
před budovou Základní a mateřské školy v Machově. Rozhodnutí
bylo výsledkem dohody mezi obcí a školou, důvodem byl
havarijní stav pergoly.

19. dubna 2008 Country posezení na Kukuldě. Pětičlenná skupina „Pevná vůle“
z Velkých Petrovic hrála a zpívala v zaplněné restauraci do pozdních nočních hodin.
19. dubna 2008 SDH Machovská Lhota opět pozval známé cestovatele na horských kolech
Lucii Kovaříkovou a Michala Jona z Prahy, kteří se vrátili z konce světa – cesty Patagonií a
oblastí chilsko-argentinského pomezí. Přednáška s besedou a promítáním obrázků se konala
na sále U Lidmanů.
26. dubna 2008 se konal na sále Obecního domu koncert zpěváka české populární hudby
Petra Spáleného a skupiny Apollo Band. Jako host vystoupila zpěvačka Miluška
Voborníková. Vstupné na koncert bylo 130/150 Kč. Návštěva kolem 200 posluchačů ale akci
neuhradila.
30.dubna 2008 byla postavena po dvouroční přestávce školní mládeţí za pomoci rodičů
májka (vysoká 18 metrů) na louce u Kukuldy.

Májka byla také postavena v Nízké Srbské u poţární zbrojnice, její stavění bylo spojeno
s pálením čarodějnic. V Machovské Lhotě před hostincem U Lidmanů se stavění ujali členové
spolku „Lhotské zpívánky“ a v Bělém místní hasiči, kteří ji ale následně neuhlídali.
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Kdyţ se ČR stala součástí Schengenského prostoru, přestala Cizinecká policie provádět
kontroly na hraničních přechodech. Dřevěný domek, postavený obcí u hraničního turistického
přechodu Machovský kříţ pro potřeby policie, byl převezen za nákupní středisko v Machově.
Byl zakoupen v roce 2005 obcí Machov z prostředků poskytnutých krajským úřadem.
O způsobu jeho dalšího vyuţití rozhodne zastupitelstvo.

4. května 2008 - SDH Nízká Srbská pořádal 25. ročník dětské soutěţe v poţárním sportu
CTIF (Mezinárodní výbor pro prevenci hašení poţárů) na hřišti v Nízké Srbské. Soutěţe se
zúčastnilo 40 desetičlenných druţstev. Zvítězili ţáci z Bělovse, ţáci z Nízké Srbské obsadili
čestné 4. místo.

10. května 2008 proběhl pravidelný svoz nebezpečného odpadu (firma Marius Pedersen a.s.)
ze všech částí městyse Machov.
10. května 2008 - Za krásného slunečného počasí se po památné vambeřické cestě z Police
nad Metují do polských Vambeřic uskutečnila Májová pouť, kterou pořádalo děkanství
v Polici nad Metují. Asi 30 machovských se postupně připojilo k putujícím v Řeřišném, u
Pánova a Machovského kříţe.

Strana 13 (celkem 50)

Vambeřická cesta patřila v minulosti k významným poutním cestám. Chodívala tudy procesí
do významného poutního místa Vambeřice, k bazilice Navštívení Panny Marie, kde se
nachází papeţem korunovaná soška Matky Boţí Vambeřické Královny rodin. A to zvláště
v mariánském měsíci květnu. Cesta je lemována mnoţstvím kříţů, soch a sousoší. V roce
2002 bylo po 55-ti letech polické májové putování po této cestě obnoveno.
V bazilice ve Vambeřicích při mši hrál jiţ po čtvrté na varhany student broumovského
gymnázia Tomáš Wiessar z Machova. Poutníci se vraceli z Vambeřic soukromými auty nebo
autobusem.

Před válkou – procesí na schodech baziliky

10. května 2008 proběhl v Obecním domě Machov koncert praţské rock skupiny Abraxas
s předkapelou Nanovor z Červeného Kostelce. Vstupné 130 Kč v předprodeji, vstupné na
místě 150 Kč.
17. května 2008 za deštivého počasí šlapali turisté, účastníci 33. ročníku Mezinárodního
polického vandru, jednou trasou také Machovskem. Vandr tradičně pořádá Klub přátel
turistiky TJ Spartak Police nad Metují.
31. května 2008 pořádal Borský klub lyţařů ve spolupráci se ZŠ Machov v prostoru
skokanských můstků sportovní Dětský den. Děti soutěţily v 11 sportovních disciplinách.
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Na louce u Kukuldy
byla poraţena májka
– končí měsíc máj.

31. května 2008 projíţděl Machovem (od Bělého na Vysokou Srbskou) tradiční silniční
cyklomaraton 170 km Specialized Sudety Tour, se startem a cílem v Teplicích nad Metují.
Závod se jel za vedra 30o C, ten den padl teplotní rekord z roku 1868, kdy teploměry
ukazovaly o 2,2 stupně méně (podle Klementina v Praze).

Z výsledků cyklomaratonu na 170 km: Závěrečné stoupání serpentinami na Bišík rozhodlo
o vítězi, kterým se stal stejně jako v předchozích dvou letech Jan Hruška (4:30:27) před loni
třetím Alešem Kestlerem z týmu Yogi racing Ostrava (-0:08) a loni druhým Tomášem Čerem
z týmu Veloservis (-2:18). Mezi ţenami zvítězila stejně jako v loňském roce Jana Kábrtová
(5:06:57)) před polskou závodnicí Martinou Klekot (-16:26) a stejně jako loni třetí Pavlou
Novákovou z týmu Merida Biking (-19:46). Machovák Tomáš Doleţal startující za tým
AXITDOLDY se umístil na 8. místě (čas 4:36:05).
Trať vedla: Teplice n. Met. – Vernéřovice – Meziměstí – Jetřichov – Hynčice - Broumov –
Otovice – Martínkovice – Broumov – Jetřichov - Honský Pas – Police n. Met. – Bělý –
Machov – Vysoká Srbská (O1) – Ţďárky – Velké Poříčí – Hronov – Bezděkov n. Met. –
Police n. Metují – Ţďár n. Met. – Česká Metuje – Teplice nad Metují.
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V měsíci květnu bylo dokončeno vyznačení dvou nových turistických tras do Polska,
s výchozím místem Machov (ţlutá a modrá značka). Trasy byly dohodnuty s ředitelstvím
Národního parku Stolové hory, CHKO Broumovsko a městem a obcí Kudowa Zdrój.
Jedná se o tyto trasy:
a) ţlutá značka z náměstí v Machově směrem ke skokanskému areálu, přes Bukovinu,
okolo „traverz“ k Tkalcovskému stezníku, po kamenných schodech na vrchol Boru
přímo ke vstupu do bludiště na Boru (Bledne skaly);
b) modrá značka vedoucí z Machova k vyhlídce na Boru pokračuje vpravo po
Tkalcovském stezníku směrem k Bukovině, před „traverzami“ uhýbá do polské osady
Bukowina Klodzka, dále pokračuje zpět na české území na Machovské Končiny a
odtud znovu prechází státní hranici do vesnice Strouţný (Pstraţna). Pokračuje okolo
„smaţírny ryb“ v této vesnici a opět překračuje státní hranici směrem k Závrchám, kde
se napojuje na červenou značku z Machova do Ţďárek.
4. června 2008 pořádal lyţařský oddíl Spartaku Police nad Metují 25. ročník silničního běhu
na 7 800 metrů všech věkových kategorií „ Od pípy k pípě“. Závod startuje u Krčmy v Polici
nad Metují, s cílem u hospody U Lidmanů v Machovské Lhotě. Výsledky dle kategorií:
Muži A, nar. 1989 až 1969
poř. jméno
nar. klub – místo
čas
1 . Šesták Karel
71 X-AIR Ostrava
27:28,0
4 . Šrůtek David 80 BKL Machov
30:46,0
Muži B, nar. 1968 až 1959
1 . Holub Miroslav 66 Bukovice
27:44,0
Muži C, nar. 1958 až 1949
1 . Pechek František 53 Maratonstav Úpice 30:33,0
Muži D, nar. 1948 a starší
1 . Šmída Oldrich 48 Maratonstav Úpice 30:39,0
Ženy, nar. 1989 a starší
1 .Wiesnerová Lenka 69 SP Police n. Met. 34:37,0
Dorostenci, nar. 1990 a mladší
1 . Kratochvíl Kryštof 93 SP Police n. Met. 31:23,0

celk. poř.
1.
8.
2.
6.
7.
18 .
11 .

7. června 2008 proběhl svoz velkoobjemového odpadu z určených sběrných míst. Bylo
sebráno celkem 7,2 t nepotřebného nábytku, koberců, matrací atd..
7. června 2008 SDH Nízká Srbská pořádala na hřišti v Nízké Srbské taneční zábavu, kde
hrála populární skupina Nanovor z Červeného Kostelce. Dobře se bavilo 172 přítomných.
14.června 2008 Restaurace Kukulda pořádala „Pivní slavnosti Litovel Fest“, kde hrály na
louce u restaurace k poslechu i tanci čtyři kapely.
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21. června 2008 Borský klub lyţařů pořádal jako součást oslav 100 let lyţování v Machově
závod v přespolním běhu Borský kros.

.
21. června 2008 SDH Bělý pořádal soutěţ v poţárním útoku „O Bělský dţbánek“, spojenou
s večerní taneční zábavou u rybníka. Zúčastnilo se patnáct duţstev. Po skončení poţární
soutěţe se konala tradiční pivní štafeta.

Vítězná pivní štafeta bělských hasičů
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26. června 2008 bylo na úřadu městyse Machov slavnostní rozloučení s 12 ţáky 9. třídy ZŠ.
K ţákům promluvila ředitelka ZŠ Machov Mgr. Helena Martincová, za zastupitelstvo městyse
paní Ivana Doleţalová a za SDH Nízká Srbská pan Jan Ducháč.
26. června 2008 byly v Machovském zpravodaji zveřejněny výsledky dotazníkového
průzkumu názorů obyvatel Policka, který proběhl v měsících únor a březen 2008.
K vyhodnocení bylo předáno celkem 259 dotazníků, z toho bylo 131 dotazníků vyplněno
ţenami a 126 dotazníků muţi, dva respondenti neuvedli pohlaví. Kladně bylo hodnoceno
klidné prostředí, krásná příroda, sportovní vyţití, záporně bylo hodnoceno dojíţdění za prací,
odlehlost – pohraničí, horší moţnost pracovního uplatnění, málo pracovních příleţitostí, nízké
platy. Za největší problém obcí respondenti povaţují finance, zadluţenost, nedostatek
pracovních příleţitostí a dále volně pobíhající psi a jejich výkaly.
27. června 2008 zemřela nejstarší občanka městyse Machov paní Františka Dostálová
v nedoţitých 97. letech.
28. června 2008 se konal 12. ročník netradičního cyklistického závodu Tour de Torpédo,
který pořádali Nízkosrbský Baroni. Na prezentaci se dostavilo s koly celkem 153 milovníků
recese. Start a cíl byl tradičně před hospodou U Boţky v Nízké Srbské.
Závod byl nově rozšířen o doprovodný program Dětské torpédo, dopolední cyklistickou
soutěţ pro letos zúčastněných 28 dětí ve dvou kategoriích: 1.-5. třída ZŠ a 6.-9. třída ZŠ,
s okruhem kolem hospody.

Jízdní kolo s klasickým nábojem (středem) zadního kola systému Torpedo. Ten umožňoval brzdit zpětným šlápnutím do
pedálů. Přední brzda byla třecí, přitlačovala gumový špalík k obvodu pláště předního kola.
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Po ukončení závodů k tanci a poslechu hrála machovská skupina ELKA Leoše Kubečka.
K občerstvení byl připraven tradiční bůček se zeleninou, pečený na lorně, pečená kuřecí
stehna, klobásy z udírny a lahodný nápoj „poserse“ - podmáslí, dříve dodávaný polickou
mlékárnou.

Ještě v posledních chvílích školního roku pracovaly školní děti společně s pracovníky úřadu
na úpravách veřejného prostranství.
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Červenec 2008
Jako kaţdý rok, i o letošních prázdninách proběhly v hezké přírodě v Řeřišném, Bělém, pod
Srbskou a ve Lhotě letní tábory dětí a skautů.
V Machovské Lhotě a v Bělém pokračovaly dokončovací práce na opravě pomníků obětem
1.světové války. V Machovské Lhotě bude pomník posunut blíţe k silnici a celý zrestaurován.
Byly objednány repliky odcizených kamenných sov. Na jejich odlití byla pouţita forma,
kterou zhotovil profesor hořické průmyslovky, akademický sochař Michal Moravec, při
výrobě prvních, také odcizených replik.
Pomník v Bělém bude celý zrestaurován. Kamenické práce prováděli Jiří Stryja z Broumova a
Antonín Herzog z Bukovice, oplocení pomníků zaměstnanci úřadu městyse. Na uvedené
opravy získal městys Machov dotaci od Královéhradeckého kraje v částce 81 000 Kč.
Koncem července 2008, po výměně oken, začaly přípravy na novou fasádu a střechu na
bývalém obecním domě č. 118, který je dnes ve vlastnictví bývalých nájemníků.
5. července 2008 Fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov pořádal na fotbalovém hřišti volný
turnaj muţů, 10. Machovskou kopačku.
Konečné pořadí turnaje:
1. Repre Team ( dorost Náchoda )
2. Sokol Ţďárky
3. Duarig
4. Hašpl a.s.
5. Ropná ţíla Machov
6. Tornádo Horní
7. Super six Machov
8. Spitfire
9. Čura – PHO
Nejlepší střelec po zákl. části : Schwarz Petr 5 branek ( Repre team )
Nejlepší brankař po zákl. části : Podrazil Roman ( Duarig )
Zúčastněná druţstva převáţně z Náchodska. Duarig z Hradce Králové.
Sehráno 22 utkání ve dvou skupinách, semifinále, finále a zápasy o konečné pořadí.
Sponzoři: Doldy, autodoprava Viva, pivovar Litovel.
Hráno na dvou hřištích o rozměrech 55 x 30 m. Hrací doba 2 x 12 min.

Tým a.s. Hašpl
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Pokutový kop proměňuje Ropná ţíla Machov, proti týmu Duarig Hradec Králové.

16. července 2008 se konal závod horských kol na Bor, seriálu HoroKolo vršky
2. závod seriálu HoroKolo vršky vyhrál Michal Kaněra z náchodského týmu Axit Doldy
časem 12:11,29 min. Na startu se sešlo 41 závodníků. Na 25. místě se umístil David Šrůtek z
BLK Machov (ročník 1980), na 28. místě biker z Machova David Plný (ročník 1993).
Od roku 2005 jezdí za tým Axit Doldy úspěšný machovský biker Tomáš Doleţal.
30. července 2008 byla zahájena oprava místní komunikace v Bělém, která je zároveň
součástí cyklotrasy „Stěny“ KČT č. 4000 (okruh Police nad Metují-Radkow-Police nad
Metují). Na realizaci získal městys Machov dotaci ve výši 195 000 z Programu obnovy
venkova. Opravu provedla firma Beránková Postoloprty.
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V srpnu 2008 byla na chodbě úřadu městyse instalována sběrná nádoba e-box, která slouţí
občanům k odkládání nepotřebných malých elektrozařízení. Další nádoba bude umístěna ve
vstupní chodbě nákupního střediska.
1.srpna 2008 bylo částečné zatmění slunce.
Stín Měsíce před polednem zakryl ze čtvrtiny Slunce.Zatmění Slunce začalo v 10:40,
vyvrcholilo o 50 minut později. Další zatmění Slunce v Česku bude v lednu 2011.

¨
Obrázek z hradecké hvězdárny
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8. srpna 2008 proběhlo předávací řízení na zrekonstruovanou „zadní“ cestu v Bělém.

8. a 9. srpna 2008 Občanské sdruţení přátelé „Černých šviháků“ Kostelec nad Orlicí
pořádalo za podpory městyse Machov a ministerstva kultury jiţ 4. Lojzíkův Machov Satelitní festival Jiráskova Hronova, s podtitulkem Salon připuštěných, nepřipuštěných,
rozpuštěných a vypuštěných.
8. srpna 2008 pět divadelních představení se konalo v Obecním domě.
9. srpna 2008 se divadelní představení uskutečnila v hostinci U Lidmanů v Machovské
Lhotě, kde se odehrálo pět dalších představení. Lojzíkova Machova 2008 se zúčastnilo šest
ochotnických soborů, divácká účast byla uspokojivá.
U Lidmanů proběhla při příleţitosti divadelních představení výstava amatérských fotografií
krajin p.Oldřicha Semeráda z Ústí nad Orlicí a p. Miroslava Dušánka z Hradce Králové.

12. srpna 2008 přivezli zaměstnanci úřadu městyse na traktorovém vleku několikatunový
pískovcový kámen z boţanovského lomu. Jeřábem Zemědělské společnosti BOR z
Bezděkova byl osazen na připravené místo proti základní škole. Jde o tělo pomníku, na
kterém bude umístěna pamětní deska machovského rodáka, letce RAF a ČSA Václava
Foglara. V prosinci 2008 uplyne 60 let od jeho tragické smrti při leteckém neštěstí v Řecku.
K tomuto výročí by měl být pomník odhalen. Při výběru kamene s obcí spolupracovali
ing.arch. Tomáš Jirásek a Stanislav Jirásek mladší.
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14.8. 2008 bylo Městským úřadem Náchod, odborem ţivotního prostředí, vydáno stavební
povolení na rekonstrukci rybníka v Bělém. Povolení zahrnuje samotnou rekonstrukci hráze
rybníka včetně výpustného zařízení a revitalizaci potoku Třeslice v oblasti obtoku rybníka.
18. srpna 2008
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Plakát na 5. Podborský tuning sraz pořádaný na hřišti v Nízké Srbské
Pořadatelem srazu byla paní Milena Řehůřková, pouţité prostory pronajaty
od SDH Nízká Srbská. Na sraz se sjelo 51 upravených vozů.
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23. -24. srpna 2008 Machovák Pavel Valtera pořádal Na Kukuldě malé setkání motorkářů
BMW GS. Na oba dny se sjelo 23 motorek s 27 lidmi a 2 psy z celé České republiky.
Nocovali na Kukuldě a v přilehlém kempu. Uskutečnili společnou 100 km vyjíţdku přes
Adršpach zpět do Machova. Bylo to druhé setkání příznivců motorek BMW DS v tomto roce.

Cena motocyklu cca 150 000 Kč
24. srpna – Cyklistická Cena Police nad Metují. Na stupních vítězů stáli ve svých kategoriích
i Machováci David Plný
a Tomáš Doleţal (s dcerou).

Kadeti: 1. Daniel Máka, WHIRPOOL AUTHOR HK, 1:00:33
3. David Plný, MERIDA BIKING TEAM,
1:07:46
Elita: 1. Michal Kaněra AXIT DOLDY
1:23:58
2. Tomáš Doleţal AXIT DOLDY
1:24:14
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Září 2008
Ve školním roce 2008/2009 navštěvuje ZŠ Machov celkem 78 ţáků. V Mateřské škole je 28
dětí, poprvé po mnoha letech nebyli uspokojeni všichni ţadatelé.
Do 1. třídy nastoupilo 5 ţáků.
Pedagogický sbor ZŠ Machov: Šolínová Dagmar, Adresová Kamila, Plná Blanka, Martínková
Helena, Líbal David, Nawrat Jan, Nawrat Gabriela, Lasletová Anna, Prušová Marie,
Cvikýřová Jana, Vítková Jitka, Helena Martincová - ředitelka školy.
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13. září 2008

Účastníci čtrnáctého ročníku maratonu horských kol SPECIALIZED RALLYE SUDETY
2008 na trati 123 km opět projíţděli Machovem.

Tomáš Doleţal na trati

Český pohár horských kol Znovín Znojmo MTB maraton cup 2008 uzavřel v sobotu 13. září v
Teplicích nad Metují finálový závod Specialized Rallye Sudety. V 8 hodin ráno se na start
14.ročníku nejtěţšího maratonu horských kol v České republice postavilo 891 startujících, z
toho 579 na 116 km a 312 na 61 km.
Vítězem hlavního závodu se mezi muţi stal jezdec nedávno zaniklého týmu
Sportful.cenytisku.cz Ivan Rybařík z Jistebnice, který zvládlo 116 km dlouhou trať jako
jediný pod 5 hodin za 4:55:24). S šestiminutovou ztrátou dojel druhý Jan Jobánek (Merida
biking team), který tím zvítězil v celém seriálu českého poháru. Pouhých 20 sekund za ním
boj o třetí místo vyhrál o 0,7s Ondřej Zelený (Michelin Specialized MTB team) před nakonec
čtvrtým Tomášem Doleţalem (Axitdoldy – 5:01:48). Mezi ţenami zvítězila v tomto závodě
jiţ potřetí v řadě Barbora Radová (MRX profil bicycles) v čase 6:21:16, která také vyhrála
celý český pohár). Druhá dojela s minimální ztrátou 3:11min Martina Němcová (Pellś hard
bikers) a třetí Pavla Nováková (Merida biking team, -24:38min).
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19. září 2008 - Akce k 30. výročí firmy KOTEXMA, která proběhla v Machově – Nízké
Srbské čp. 101 u příleţitosti dokončení stavebních úprav objektu firmy EKOMACH, jejíţ
majitel je zároveň jedním ze společníků fy KOTEXMA.
30. června 2006 byla ukončena textilní výroba v závodě 06 Veba Machov, a tentýţ rok
zakoupil objekt továrny pan Erwin Kobelt ze švýcarského Marbachu. Objekt se stal sídlem
nově vzniklé firmy EKOMACH a v roce 2007 se sem přestěhoval i náchodský sklad
náhradních dílů fy KOTEXMA Spare Service s.r.o., která se zabývá servisem textilních
strojů.
V areálu firmy byly provedeny důkladné (a nákladné) stavební úpravy.
Část tkalcovny pronajala fa Papillons, a.s. Brno, která koncem roku zahájila náběh výroby
brokátů.
21. září 2008 SDH Machov- Lhota pořádal 35. ročník hasičské soutěţe „ O putovní pohár
SDH Machov-Lhota, kterého se zúčastnilo z okolí 12 poţárních druţstev. Vítězem soutěţe se
stalo druţstvo SDH Bezděkov nad Metují, druhé skončilo druţstvo SDH Machov-Lhota, a na
třetím místě se umístilo druţstvo SDH Radešov.
Vandalové
V červencovém Machovském zpravodaji bylo zveřejněno poděkování místním občanům za
péči o stav kamenného kříţe u Beranky. Na začátku září 2008 neznámí vandalové poškodili
výklenek a sošku Panny Marie.

Machovští myslivci vybudovali pět nových posedů u silnice z Machova na Bělý.
Důvod: na podzim se z Broumovska stahují přes Šefel skupiny divočáků a muflonů.
Z vybudovaných posedů mají myslivci více moţností kontrolovat louku pod Šefelem, kam
přichází zvěř. Místní občané nejsou z vybudovaných posedů zrovna nadšeni.
27. září 2008 Svatováclavská pouť a výročí Mateřské školy
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Koncem září 2008 neznámý pachatel odcizil nad vstupem do úřadu městyse obecní prapor.
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28. září 2008 Za slunečného počasí se na náměstí v Machově v 10 hodin ozval výstřel
z perkusní pušky člena Ostrostřelecké gardy z Police nad Metují, pana Jana Pohla, tento
signál přenesený radiem polických radioamatérů na polskou Hejšovinu spustil v cíli stopky
obsluhované tradičně panem Jiřím Ducháčem, a tím byl odstartován 12. ročník Běhu na
Hejšovinu (Szczeliniec Wielki) – závod Českého poháru běhu do vrchu. Pro závodníky to
znamenalo následně překonat v těţkém terénu vzdálenost 8 km s převýšením 480 metrů.

Hlavní pořadatel běhu a ředitel závodu pan Oldřich Rücker před startem uvítal na startu 72
závodníků, mezi kterými byla také Kate Trench (ročník 1972) z dalekého australského Perthu.

V kategorii ţen 35-44 let
Kate Trench skončila na 3. místě
časem 44.44.22.
Mimo cenu za třetí místo
obdrţela dort jako nejvzdálenější účastník.
Za BKL Machov startoval David Šrůtek (ročník 1980) v kategorií muţů 20-39 let, skončil na
16. místě časem 37.15.50.
Absolutními vítězi se stali Karel Šesták z X-AIR Ostrava (32.27.22) a Renata Hájková
Maratonstav Úpice (39.17.00).
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Nejstarším (a nejupovídanějším) účastníkem
byl Jaroslav Gaman z Avanti Havířov (1935)

Celé to výborně „okecal“ jiţ tradičně
Pavel Sauer.

K dobré náladě samozřejmě přispěla vynikající polévka od Hubkových a country muzika
Dobrá vůle, k jejíţ produkci si notovali všichni bez rozdílu generací.
Celé to výborně „okecal“ jiţ tradičně Pavel Sauer.
Na počátku měsíce října 2008 začala oprava fasády kostela
sv.Václava. Machovské farnosti se podařilo získat dotaci ve
výši 240.000,- Kč. Práce provedla hronovská firma p. Šmída
a byly dokončeny koncem října.
2. října 2008 se ve spolupráci římskokatolické farnosti a
úřadu městyse v kostele sv. Václava uskutečnil varhanní
koncert v rámci Orlicko-Kladského varhanního festivalu.
Skladby starých mistrů a vlastní skladby interpreta Václava
Uhlíře, varhaníka z Hradce Králové, doprovodila japonská
sopranistka působící v naší republice, Keilo Michiyo.
Varhany v kostele sv. Václava prošly roce 2007 velkou
opravou, byly naladěny a vyčištěny varhanickou dílnou pana
Ivana Červenky z Jakubovic u Lanškrouna.

4. října 2008 si v Machovské Lhotě dali před hostincem U Lidmanů sraz příznivci recese,
aby závodili v 6. ročníku lyţařských závodů „Lhotské struhadlo“. Na start tohoto
neobvyklého závodu, který se jede (běţí) na asfaltovém povrchu po okruhu dlouhém 634
metrů, se postavilo 34 závodníků. Jako první vyrazily na trať ţeny, kterých se přihlásilo deset.
Měly za úkol jednou absolvovat okruh, na kterém je čekaly dvě povinné občerstvovací
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zastávky. Ve druhé kategorii odstartovalo 24 muţů, kteří měli za úkol objet okruh s povinným
„občerstvením“ dvakrát. Celý závod se obešel bez problémů a všichni závodníci včetně
velkého mnoţství diváků, kteří po celé trati mohutně povzbuzovali, se báječně pobavili.
Jedinou vadou byl silný déšť doprovázený kroupami, který se v průběhu závodu spustil. V
kategorii ţen se na prvním místě umístila Gabriela Thérová před Marií Hornychovou a Hanou
Čejchanovou. V muţích byl po dvou okruzích nejrychlejší Míra Hornych, kterému byl v
patách David Šrůtek a třetí Pavel Hrubý – Alberto. Závod tradičně organizoval pan Milan
Hejnyš z Machovské Lhoty.

V restauraci U Lidmanů proběhlo následně vyhlášení vítězů, a po něm pokračovala zábava. K
tanci a poslechu zahrála machovská kapela EMA. Dobrá nálada vydrţela aţ do pozdních
nočních hodin.

11. října 2008 proběhl na určených místech ve všech částech obce svoz nebezpečného
odpadu (oleje, ředidla, baterie, akumulátory, televizory, ledničky atd.) Svoz prováděla
smluvní firma Marius Pedersen jako součást systému likvidace odpadů v obci.

11. října 2008 také projíţděl přes Machovskou Lhotu, Machov a Bělý cyklozávod MTB
Stěny 2008 po mezinárodní cyklotrase „Stěny“ (Radków – Karlów – Lhota – Machov- Bělý Police nad Metují – Suchý Důl – Hlavňov – Pasa – Křinice – Martínkovice – Boţanov Radków). Organizátorem závodu bylo polské Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki
Radków ve spolupráci s městem Police nad Metují a DSO Policko. Akce byla
spolufinancována z prostředků Evropské unie.

Strana 34 (celkem 50)

Pro vítěze:
-diplomy, medaile, poháry a věcné ceny v celkové hodnotě
1 100 EUR

15. října 2008 proběhl v rámci seriálu Běţecké vršky 2008 - Středeční pohár - 2. závod
běţecké části - běh na Bor, závod organizovaný AxitDoldy. Hromadný start 36 běţců všech
kategorií byl u provozovny Doldy Machov, cíl Pod Vyhlídkou na Boru, délka tratě 2,8 km.
Do cíle přiběhl jako první Karel Šesták z X-AIR Ostrava (muţi B), v čase 00:14:03.86, druhý
Martin Štolfa ze Spartaku Police nad Metují (muţi B), třetí František Ţilák, RockMachine
Cyklomax (muţi A). Machovští závodníci startující za oddíl BKL Machov: David Šrůtek
(muţi A) na 10. místě, David Plný (kadeti) na 21. místě a Matěj Šváb (ţáci I) na 35. místě
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18. října 2008 byla v Novém Městě nad Metují uspořádaná V. Krajská výstava králíků,
holubů a drůbeţe, chovatelů ČSCH. Nejpočetnější skupinou vystavovaných exponátů byli
holubi. Z vítězství této kategorie se radoval zástupce Náchodska, chovatel pan Josef Petr
z Machova.

17. – 18. října 2008 se konaly v zasedací místnosti úřadu městyse Machov volby do
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Výsledky hlasování
do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
ve volebním okrsku Machov
Počet zapsaných voličů
Počet voličů, kteří se zúčastnili hlasování
Počet odevzdaných platný ch hlasů

936
367 , tj.
367 , tj.

39,21%
100%

Počet hlasů pro jednotlivé strany :
Komunistická strana Čech a Moravy
SNK Evropští demokraté
Volba pro kraj
Nezávislí
Strana zelených
Strana zdravého rozumu
Sdruţení pro republiku – Republikánská strana Čsl.
SDŢ – Strana důstojného ţivota

18
38
5
10
12
1
1
1

Volte Pravý Blok
ODS (Občanská demokratická strana)
ČSSD (Česká strana sociálně demokratická)
Koalice pro Královéhradecký kraj
Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví

10
134
101
30
6

tj.

4,9 %
10,4 %
1,4 %
2,7 %
3,3 %
0,3 %
0,3 %
0,3 %
2,7 %
36,5 %
27,5 %
8,2 %
1,5 %

Okrsková volební komise Machov
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18. října 2008 proběhlo ve zcela zaplněném sále hostince U Lidmanů ve Lhotě „Povídání o
Českém koutku v Kladsku“, uspořádané Lhotskými Zpívánkami s Petrem Zímou a
Lidmanovými. O historii, vesnicích, lidech a jazyku tohoto ztraceného světa vyprávěla paní
Mgr. Kristýna Čerbová, učitelka na gymnáziu v Klatovech. Vyprávění bylo doplněno
promítáním obrázků a zvukovými nahrávkami vyprávění lidí, kteří ţili v nedalekém Nouzíně
a ve Strouţném. Pan Pavel Sauer přečetl několik krkonošských „poudaček“. V předsálí
hostince byly vystaveny fotografie a staré pohledy z archivu pana Jana Stillera z Machova. Na
setkání přišlo i několik rodáků z Kladska, kteří nyní ţijí v Německu. Po skončení se na sále
zpívalo s doprovodem harmoniky. Expozice fotografií pana Jana Stillera byla poté přemístěna
na chodbu úřadu městyse.
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18. října 2008 po 2 letech ukončil pan Michal Just nájem restaurace Kukulda. Jím uvedený
důvod: malá návštěvnost a vysoké nájemné. K 31.12.2008 také končí dočasné stavební
povolení této stavby !!
23. října 2008 uspořádal Borský klub lyţařů v rámci projektu přeshraniční spolupráce BĚH
BORSKÝM LISTÍM 2008 – krosový běţecký závod pro české a polské školní děti.
Startovalo 66 závodníků, z toho 23 z Polska. Projekt je spolufinancován z prostředků EU.

25. října 2008 pořádal Borský klub lyţařů Machov (www.bklmachov.eu) Borský pohár 2008
v severské kombinaci a skoku na lyţích ţáků a ţákyň v rámci Českého poháru ţactva. Na
startu se sešlo v jednotlivých věkových kategorií (od 8 do 12 let) celkem 36 ţáků a ţákyň,
za Machov startovali hostující závodníci z Polska. Závody se uskutečnily v areálu
skokanských můstků na Hůrce a běţeckých tratí v Dolečku. Dopoledne probíhaly dvoukolové
závody ve skoku na můstcích K13, K19 a K34 m. Výsledky závodu ve skoku byly pouţity i
pro výpočet výsledků první části severské kombinace. Druhá část severské kombinace
pokračovala odpoledne krosem.
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28. října ve 21:00 hodin se stejně jako v italském Roveretu a na mnohých místech naší vlasti
rozezněly i oba zvony z věţe machovského kostela sv.Václava, aby připomněly statečnost
československých legionářů a uctily oběti první světové války.
Po skončení I. světové války byl ze zbraní, které zůstaly na italských lukách a polích a
z kanonů, které poskytlo 19 ve válce zúčastněných národů ulit zvon, vysvěcený jako „Maria
Dolens“ kterému se říká „Zvon padlých“. Je jedním z největších na světě. Byl umístěn
v Roveretu.
Osudy českých a slovenských
dobrovolníků – legionářů bojujících za národní svobodu,
jsou totiţ pozapomenuty. Měli
bychom si všichni uvědomit, ţe to
byli oni, kteří vykoupili svou
hrdinskou smrtí naši vlast a
svobodu, protoţe bojovali za nový,
demokratický
svět.
Nikdy
nepotřebovali vlastní legendu,
protoţe byli sami legendou. O
tom, jak si Italové váţí chrabrých
českých
bojovníků,
svědčí
skutečnost,
ţe
tzv.
"Zvon
padlých" na hradě Rovereto
kaţdoročně 28. října oznamuje zvoněním, ţe v Itálii padli českoslovenští legionáři a ţe
místa jejich posledního odpočinku (Arco, Foligno, Santa Dona di Piave, Udine, Rivo,
Oderzo, Piavono, Monte di Garda, Spiazzi a další) jsou navţdy spojena se vznikem
Československé republiky.
V r. 1993 zde delegace Ministerstva obrany a zastupitelského úřadu České republiky v Římě
vysadila čtyři olivovníky jako symbol míru, od října 1997 je v Roveretu vztyčena i česká a
slovenská vlajka."

30. října 2008 manţelé Marie a Josef Maroulovi z Nízké Srbské oslavili diamantovou svatbu.

V říjnu byly také ukončeny renovační
práce na domu čp. 118, hrazené společně
vlastníky bytů. Je to další hezký dům, který
rozhodně nedělá obci ostudu
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Velké štěstí se nedávno usmálo na základní školu v Machově. I jako malé venkovské škole
se jí - jako jednomu z mála vzdělávacích zařízení naší republiky - podařilo zapojit do velké
celoevropské akce nazvané “Evropské školy pro ţivou planetu”.
Školáci z Machova mají k přírodě kladný vztah.
Cílem účasti bude vytvořit kvalitní ekologický projekt, který poté machovští ţáci, stejně jako
dalších třicet vybraných škol z Evropy, odprezentují v angličtině před mezinárodní porotou.
Tvůrci nejlepší práce se mohou těšit na týdenní pobyt v Alpách.

(Náchodský deník říjen 2008 – Zuzana Kubečková)
Majitel hostince v Machovské Lhotě Jaroslav Lidman odešel v říjnu 2008 do důchodu a
hostinec převzala do pronájmu paní Hana Wojcíkova z Hradce Králové. Provozní doba je
kaţdý den od 15 hod, v neděli od 10 hod do 20 hod. Hostinec má domácí kuchyni a čepuje
pivo Primátor 10º,12º, Budvar 10º a náchodský Stout 11º.
Rodina Lidmanova zakoupila v roce 1957 hostinec od původního majitele Eduarda Šráma,
který odešel ze Lhoty v roce 1933.
V listopadu 2008 byl konečně schválen Krajským úřadem Královohradeckého kraje
dokument Územní plán městyse Machov. Dokument je významným mezníkem pro další
rozvoj obce. Stanovuje zóny pro stavební, zemědělské, sportovní, podnikatelské a jiné
činnosti, stanoví jejich podmínky a řeší a minimalizuje i vlivy těchto činností na krajinu.
V nákupním středisku v Machově byl k dispozici „Dotazník pro potřeby komunitního
plánování sociálních sluţeb na Policku“. V anketě byly uvedeny otázky, které měly pomoci
zjistit názory, připomínky a podněty občanů k problematice sociálních sluţeb v Polici nad
Metují a okolních obcích. Dotazník vydal sociální odbor MěÚ v Polici nad Metují. Uzávěrka
ankety byla 30. listopadu 2008.
Stanislav Klikar z Nízké Srbské se stal vítězem Českého poháru paraglidingu 2008 v kategorii
juniorů. Na závěsném padáku uletěl 187 km z Polska k Litoměřicím.
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1. listopadu 2008 SDH Bělý pořádal k výročí 135 let samostatné školy v Bělém přednášku
polického Pavla Zudy ve statku „U Laubů“.

Bělská škola před 135 lety

9. listopadu 2008 se uskutečnilo divadelní představení komedie Michala Viewegha „Báječná
léta pod psa“ v nastudování Divadelního souboru Kolár z Police nad Metují. Představení se
konalo na sále Obecního domu v Machově, za účasti asi 80 spokojených diváků.
13. listopadu 2008 nešel elektrický proud v horní části Machova od 8 do 16 hodin. Prodejna
na náměstí, pošta a ZŠ byly uzavřeny. Důvod výpadku elektrického proudu - oprava
transformátoru u zdravotního střediska.
15. listopadu 2008 se konal v Obecním domě 12. ročník festivalu ROCK MACHOV (jarní
festival se konal 12. dubna 2008).
Vystoupilo 7 známých kapel: Imodium, 9*MM, Ester, Papaya Tyrkys, My own story, Aroma
Lososa a Hernie Jeebies. Účast na festivalu byla mimořádně velká.
Sponzoři festivalu: Městys Machov, Auto Ramax, Potraviny Rýgl a Pohostinství na Mýtě.

Machovská kapela 9* MM - pořadatel festivalu Rock Machov
Luboš Kubeček roč. 1986 (vedoucí skupiny),
Miloš Kocián roč. 1981, Jan Dvořák roč. 1986,
Jiří Sloupenský roč. 1983
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prostředí festivalu bylo pohodové, bez komplikací
21. listopadu 2008 po teplém podzimu napadl první sníh, noční teploty okolo - 4ºC. Po třech
dalších dnech připadlo okolo 30 cm a sníh zůstal do 29. listopadu.
22. listopadu 2008 od 20 hodin pořádal SDH Nízká Srbská na sále Obecního domu taneční
Cecilskou zábavu, kde zahrála skupina P+P z Broumova.

Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská
www.sdhns.estranky.cz

23. listopadu 2008 se konal tradiční Koncert k poctě sv. Cecilie v kostele sv. Václava.
Učinkovali: Tomáš Weissar na varhany, zpěv Marie Kubečková, ţesťové soubory z ZUŠ
Police nad Metují.
Kdo je sv.Cecílie ? Svatá Cecilie, která ţila ve 3. století, je mučednicí. Za světici ji povaţuje
katolická i pravoslavná církev. Je patronkou duchovní hudby, muzikantů, zpěváků, básníků a
také slepců. Historických zpráv o jejím ţivotě se zachovalo jen velmi málo. Světice byla
zboţnou zámoţnou křesťankou, která svůj dům darovala církvi. Podle legendy obrátila na
víru v den svatby svého snoubence.
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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
duchodců Police n. Met. za zapůjčení výrobků. Dále děkujeme úřadu městyse Machov za
bezplatné poskytnutí výstavních prostor. Velké poděkování si zaslouţí hlavní organizátorka
výstavy paní Dagmar Havelková.
Věříme, ţe 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 (převzato z Machovského zpravodaje)
Spolek Nízkosrbských Baronů, který byl zaloţen 19. listopadu 1998, letos oslavil 10 let od
svého zaloţení. Mimo další aktivity, jako je šibřinková maškarní zábava a hlavně cyklistický
závod Tour De Torpedo, je jeho druţstvo účastníkem okresního přeboru v nohejbalu.
Koncem listopadu 2008 byla uzavřena anketa ke stavu socialních služeb na Machovsku a
Policku. Bohuţel, Machováci neprojevili o anketu velký zájem, neboť vyplněné dotazníky
vrátilo jenom několik rodičů ţáků ZŠ a další 4 občané.

Prosinec 2008
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 CCK 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 ţivota a zdraví
ruzných pacientů, byli letos i tito naši spoluobčané:
- zlatou medaili získal: pan Radek Havelka
- stříbrné medaile získali: pan Jan Ducháč, pan Vlastimil Klikar a pan Josef Kratochvíl.
Obdarovaní kromě medailí prof. MUDr. Jana Jánského obdrţeli i dárkový balíček věnovaný
zastupitelstvem městyse Machov, který jim předala členka našeho zastupitelstva paní Petra
Hofmanová. (Převzato z Machovského zpravodaje)
Vykácení desítek letitých stromů obecního lesa při pravé straně cesty „v Zákopanici“
směrem do Lhoty. Důvodem bylo více neţ dostatečné stáří stromů a také časté padání větví na
cestu při silnějším větru.
První fotovoltaická elektrárna na Machovsku a jeho okolí.
Mezi obnovitelnými zdroji energie zaujímá zvláštní postavení přímé vyuţití sluneční energie
na výrobu elektrického proudu. Na své zahradě pan Stanislav Jungwirth instaloval velký
automaticky se natáčející solární panel o ploše 42 m² a výkonu 5,6 kWp. Vyrobený

Strana 43 (celkem 50)

elektrický proud je dodáván do veřejné sítě, společnost ČEZ jej od pana Jungwirtha vykupuje.
Solární panel byl dán do provozu 4. srpna 2008.

Jiţ začátkem prosince byla stejně jako v minulých létech na náměstí na nákupním středisku,
úřadu městyse a před ZŠ instalována vánoční výzdoba.
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod vyhlásilo pro rok 2009
nové ceny vodného a stočného. Vodné 27,14 Kč/m, stočné s ČOV 28,02 Kč/m, stočné bez
ČOV 9,07 Kč/m. Zastupitelstvo městyse Machov pro rok 2009 nepočítá se zavedením
stočného v Machově. Provoz ČOV v Machově plně hradí městys ze svého rozpočtu.
5. prosince 2008 proběhly v restauraci Obecní dům v reţii manţelů Hubkových „vepřové
hody“. Od oběda do pozdního večera navštívilo restauraci mnoho lidí, kteří si pochutnali na
připravených dobrotách. Další vlna hodů proběhla 6. prosince.
Jídelní lístek:
Zabijačková polévka
Hotová jídla
Ovar 200g hořčice, křen, chléb
Světlá tlačenka 200 g, cibule, chléb
Kroupový a jitrnicový prejt 200 g
vařený brambor, zelí
Zabijačkový guláš 200 g chléb
Jitrnice, hořčice, chléb

15 Kč
48 Kč
44 Kč
54 Kč
50 Kč
25 Kč

13. prosince 2008 machovští muzikanti pořádali na sále Obecního domu odpolední čaje.
K tanci a poslechu hrála dechovka vedená kapelníkem Václavem Kubečkem se zpěváky Evou
Ducháčovou a Vítězslavem Reichlem a machovská skupina ELKA vedená Leošem
Kubečkem se zpěvačkou Michaelou Řehákovou.
-o-
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Od prosince roku 2008 začala firma Papillons a.s. se sídlem v Brně v pronajaté části bývalé
textilní továrny Veba Machov tkát dekorační africký brokát (těţká hedvábná vzorovaná
látka), zatím s 15 zaměstnanci v nepřetrţitém provozu mimo sobotu a neděli na 15 stavech.
14. prosince 2008 byl na machovském náměstí odhalen pomník pilota Václava Foglara.
Václav Foglar se narodil v Machově roku 1916. Po okupaci republiky v roce 1939 uprchl za
hranice a postupně se dostal aţ do Anglie, kde byl zařazen do čsl. stíhací perutě RAF jako
operační pilot. Po druhé světové válce nastoupil u ČSA jako dopravní pilot. Ţivot
významného machovského rodáka, který získal řadu nejen československých, ale i britských a
francouzských vyznamenání, byl tragicky ukončen v jeho dvaatřiceti letech. Stalo se tak 21.
prosince 1948, a to při pravidelném letu Praha – Řím – Athény – Lydda, kdy za ne zcela
vyjasněných okolností havaroval v zalesněném svahu předhůří Taygethos v Řecku.
Po dobu slavnostního aktu u památníku stála čestná stráţ dvou vojáků v dobových britských
vojenských uniformách. Slavnostního aktu se zúčastnili Foglarovi příbuzní, jeho syn Petr
Foglar a synovec Josef Vlček s rodinou a známý V. Foglara, zástupce letců RAF z druhé
světové války, plk. let. v.v. Jaroslav Hofrichter.
S myšlenkou vytvoření trvalé památky na Václava Foglara přišlo jak předchozí tak i současné
zastupitelstvo, také několik machovských občanů. Nápad se ujal a na jaře roku 2008 se
započalo s jeho realizací. Na památník byl nejprve vybrán ve spolupráci s vedením městyse,
p. S. Jiráskem ml. a Ing.arch. T. Jiráskem vhodný pískovcový kámen z boţanovského lomu.
Po jeho postavení na náměstí následovalo zhotovení pamětní ţulové desky a úprava kamene
kameníkem pro její osazení. „Pomník byl postaven jako poděkování Václavu Foglarovi.
Všem, nejen současným, ale i budoucím, by měl především trvale připomínat odvahu
našeho rodáka a jeho zásluhu o svobodu vlasti.“ pronesl starosta Ing. Jiří Krtička.

Syn Václava Foglara Petr Foglar se ujal odhalení pomníku a zazněla Československá státní
hymna v podání souboru Základní umělecké školy v Hronově. Program obohatilo čtení
ţivotopisu Václava Foglara a přednes básně ţákem ZŠ Machov. Nakonec promluvil zástupce
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Asociace pilotů RAF plk. let. v.v. Jaroslav Hofrichter. „S Václavem Foglarem jsme se znali z
Anglie. On byl u stíhačů a já u bombardérů. Scházeli jsme se v londýnském českém klubu,
kde jsme si říkali o všem, co jsme proţili,“ zavzpomínal Jaroslav Hofrichter. (palubní střelec
a palubní inţenýr 311. čs. bombardovací perutě RAF)
„Buďte hrdi na svého rodáka, který dělal čest nejen vaší obci, ale i celé naší zemi,“ řekl
veterán RAF Jaroslav Hofrichter.

K odhalení pomníku bylo úřadem z materiálů poskytnutých převáţně p.p. J.Ducháčem a
J.Vlčkem zhotoveno a vystaveno velké tablo s fotografiemi a dokumenty týkajícími se
Václava Foglara, které bylo po dobu slavnosti vyvěšeno u předzahrádky Obecního domu.
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24. prosince 2008 odpoledne se uskutečnilo před úřadem městyse tradiční Štědrovečerní
vytrubování. Místní muzikanti pod vedením pana Manfreda Koláčného zahráli vánoční
koledy. I kdyţ se akce letos uskutečnila dříve neţ obvykle, tedy i bez atmosféry vánočně
nasvíceného náměstí, účast i odezva byly velmi dobré.

Počasí o vánočních svátcích bez sněhu, ke konci roku teploty klesaly přes den na -4ºC,
v noci až na -10ºC.
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Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka hospodaří na pronajatém lesním
majetku členských obcí, snaţí se dlouhodobě zlepšovat stav lesů trvale udrţitelným způsobem
hospodaření při optimálním plnění všech funkcí lesa.
Lesní majetky se nacházejí nebo dotýkají oblastí dominantní stolové hory Bor, Hvězdy,
Broumovských stěny a skal.
Předseda svazku: Ing. Krtička Jiří (Machov)
Místopředseda: Mgr. Seidlmanová Ida (Police n.M.)
Výkonný ředitel: Binar Luboš
Kontrolní komise:
Ing. Troutnar Jan (Police nad Metují)
Doleţalová Ivana (Machov)
Rotter Josef (Česká Metuje)
Ing. Podstata Jiří (Suchý Důl)
Dobrovolný svazek obcí „Lesy Policka“ tvoří tito členové:
1. Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, Police nad Metují,
2. Městys Machov, Machov 119,
3. Obec Česká Metuje, Česká Metuje 10,
4. Obec Suchý Důl, Suchý Důl čp. 145.
Sídlo: Bukovice 115 549 54 Police nad Metují
Předmět činnosti: spolupráce při činnostech souvisejících s hospodařením a správou lesních
majetků ve vlastnictví obcí.
Zejména se jedná o spolupráci při vedení lesní hospodářské evidence,
získávání příspěvků z veřejných zdrojů, vymáhání škod způsobených na
lese či náhrad za omezení hospodaření v lese, získávání úvěrů, snaha o
dosaţení lepšího zpeněţení surového dříví a jiných produktů či sluţeb při
společném odbytu sdruţených dodávek, prodej dříví apod.
******
Organizace DSO Lesy Policka je po roce a půl své činnosti ve stadiu, kdy počáteční
potíţe a překvapení od úřadů jsou vyřešeny a svazek by se mohl plně věnovat lesnímu
hospodaření. Bohuţel však v současném období vrcholí problémy, se kterým se lesnictví
potýká uţ od kalamit Kyrill a Emma, kdy se ceny za dřevo propadly pod úroveň předešlých
let. Navíc jsou nyní citelné problémy s odbytem dřeva, coţ uţ s kalamitami nemá mnoho
společného. Odběratelé dřeva omezují nákup, omezuje se výroba a otázkou dne uţ není „za
kolik prodat“, ale „komu prodat“. Svazku se naštěstí podařilo koncem roku uzavřít smlouvy
na odbyt dřeva na takové úrovni, aby mohl pokračovat ve své péči o svěřené majetky a mít i
určitou rezervu pro případ, kdyby došlo k další kalamitě.
Koncem minulého roku DSO Lesy Policka otevřel své internetové stránky
www.lesypolicka.cz, kde je moţné se dozvědět základní údaje o organizaci, ale i aktuality
z oblasti lesního hospodaření, informace pro ostatní vlastníky lesů, či o připravovaných
akcích pro veřejnost.
Další nabízenou moţností je spolupráce při celkové péči o les, pomoc při odbytu dřeva
spojená s výrobou, nebo zpracováním kalamit. Součástí takové péče je i poradenství o
moţnostech získání finančních příspěvků na hospodaření v lesích z různých dotačních
programů státního rozpočtu nebo EU, kde svazek nabízí i zpracování projektové dokumentace
k ţádosti. (volně podle Machovského zpravodaje)
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Dorostenecké druţstvo fotbalového odílu Jiskra Veba Machov
dosáhlo historického úspěchu, kdyţ v sezoně 2006-2007 suveréně s velkým bodovým
náskokem vyhrálo okresní přebor a poprvé ve více neţ padesátileté historii klubu vybojovalo
postup do I. třídy krajské soutěţe. Zde se v minulé sezoně (ročník 2007 - 2008) udrţelo, kdyţ
získalo 29 bodů a umístilo se na 10. místě ze 14 účastníků I. třídy staršího dorostu. Předstihlo
tak Babí i Polici n/M.
V uvedené soutěţi startuje i v současném ročníku 2008 - 2009.

Na snímku jsou hráči a realizační tým, který vybojoval postup.
Stojící zleva: Kubeček Bohuslav - trenér, Šolín Karel, Martin Vojtěch, Hodoval Tomáš,
Stonjek Patrik, Šváb Michal, Středa Michal, Středa Pavel - vedoucí druţstva.
V podřepu: Purtig Jakub, Kubeček Martin, Čech Martin, Knittel Petr, Lecnar Lukáš.
Leţící: Kaválek Pavel.
-oV obci je aktivní stavební činnost. Mimo rekonstrukcí stávajících objektů byly v průběhu roku
zahájeny nebo probíhaly také novostavby několika rodinných domů. Většina jich byla před
nástupem zimy pod střechou, některé byly i zkolaudovány.
-oI v roce 2008 pokračovaly kurzy polštiny a angličtiny, které pro veřejnost pořádá úřad
městyse
.-oV tomto roce došlo k prodeji bytů v obecních domech čp.1 v Machově a 95 v Nízké Srbské,
v souladu s usnesením zastupitelstva ze září roku 2007.
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Finanční situace mestyse Machov na konci roku 2008
Kdyţ jsme hodnotili situaci před rokem, konstatovali jsme stále ještě vysoké zadluţení ve
výši 11,1 mil. Kč a předpokládané splátky dluhu v roce 2008 v celkové částce 2,4 mil. Kč.
Skutečnost se však vyvíjela zcela jinak – některé záleţitosti se podařilo vyřešit lépe a dříve,
neţ jsme sami očekávali, ale na druhé straně se objevil obrovský problém v podobě ţaloby ze
strany SFŢP ČR a následné soudní jednání o 18,5 mil. Kč úroku z prodlení se splátkami
půjčky na stavbu ČOV a kanalizace. Pokusíme se tady stručně nastínit vývoj zadluţenosti
obce a stav k dnešnímu dni:
- dluh Machova k 1.1.2008 (Norex, FÚ, ČS) 11.133 tis. Kč
- úhrada firmě Norex (na účet exekutora) - 227 tis. Kč
- úhrada úvěru Č. spořitelně včetně úroku - 330 tis. Kč
- úhrada jistiny půjčky a dotace SFŢP ČR - 4.945 tis. Kč
- odeslání zbývající části dluhu firmě Norex do úschovy advokátní kanceláři - 2.193 tis. Kč
- ţaloba SFŢP ČR + 18.543 tis. Kč
- zamítnutí části ţaloby Okresním soudem (nepravomocné) - 15.813 tis. Kč
- zadluţení Machova k 1. 1. 2009 6.168 tis. Kč.
Z uvedeného stručného přehledu vyplývá, ţe z původního zadluţení se za jediný rok
podařilo uhradit téměř 7,7 mil. Kč, tj. 69 % z původního dluhu k 1.1.2008 (bez započtení
ţaloby SFŢP), coţ je vynikající výsledek, který na začátku roku 2008 nikdo neočekával.
Pokud jde o zmíněné soudní jednání se SFŢP ČR, Fond se odvolal proti výroku
Okresního soudu v Náchodě týkajícímu se výpočtu promlčené částky. Rovněţ my jsme se
odvolali proti skutečnosti, ţe soudní jednání probíhalo podle obchodního zákoníku, pričemţ
podle nás mělo probíhat podle občanského zákoníku, kde bychom dosáhli ješte vyšší částky
promlčení.
Finanční situace v příštím roce tedy bude především záviset na vývoji soudního jednání
u Krajského soudu v Hradci Králové a na výši splátek, které nám budou předepsány k úhradě.
Z ostatních dluhů pak zustává neuhrazen pouze úvěr od České spořitelny (3,5 mil. Kč + úrok).
Příjmy z celostátního výběru sdílených daní předpokládáme zhruba na stejné úrovni, jako
v letošním roce.
(podle Machovského zpravodaje)

Investiční akce, realizované v roce 2008
Přestoţe se zastupitelstvo Machova zaměřilo v uplynulém roce zejména na otázku
úhrady dluhů, podařilo se i v této situaci uskutečnit několik akcí, a to hlavně díky
úspěšným ţádostem o dotace (získáno bylo celkem 2,6 mil. Kč). Z těch podstatnějších akcí
alespoň následující:
- oprava a vyasfaltování komunikace v Bělém (516 tis. Kč),
- vybudování části nové kanalizace na Záduší (204 tis. Kč),
- zpracování projektové dokumentace na další úseky kanalizace (336 tis. Kč),
- nové omítky a vnější izolace suterénu tělocvičny,
- oprava fasády, střechy a vrat garáţe u čp. 118,
- opravy pomníků padlým ve světových válkách v Bělém a Machovské Lhotě,
- dokončení a digitalizace územního plánu městyse,
- vybudování sociálního zařízení pro pracovníky údrţby obce,
- oprava a vyasfaltování prostranství u zvoničky ve Lhotě.
(převzato z Machovského zpravodaje)
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