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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
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) *
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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
nedávno skončil rok 2007 a zároveň i první rok činnosti našeho zastupitelstva. Dovolte
tedy jen malou rekapitulaci uplynulého období i krátký nástin toho, co nás čeká v letošním
roce.
a) finanční situace Machova
Do nového volebního období jsme vstupovali s tím, že se minulému zastupitelstvu
podařilo vyjasnit a specifikovat veškeré závazky městyse, ale se stále poměrně velikým
dluhem ve výši 15 mil. Kč. Z rozpočtu roku 2007 bylo uhrazeno 2,2 mil. Kč a zároveň
probíhala složitá jednání o oddlužení, a to jak na úrovni Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, tak i na úrovni finančních orgánů (finanční úřad, ministerstvo financí, SFŽP) a o pomoc
jsme se obraceli i na politickou reprezentaci naší oblasti (např. senátor ing. Pakosta). Uvedená
jednání byla korunována dílčími úspěchy, z nichž těmi nejpodstatnějšími byly tyto:
- Krajský úřad Král. kraje poskytl městysu Machov dotaci 2 mil. Kč na úhradu části závazku
vůči dodavateli stavby ČOV a kanalizace (fy. Norex), která bude použita v letošním roce;
- velikým úspěchem bylo i rozhodnutí ministerstva financí, které jsme se dozvěděli těsně
před vánocemi a na jehož základě byla Machovu odpuštěna část dluhu ve výši 1,6 mil. Kč.
K dnešnímu dni tedy činí zadlužení ještě 11,1 mil. Kč a největší splátky nás čekají právě
v letošním roce – dle schválených splátkových kalendářů musí Machov letos uhradit částku
4,4 mil. Kč (v roce 2009 – 2,4 mil. Kč, v roce 2010 – 1,4 mil. Kč, v dalších letech až do roku
2015 pak zbývajících 2,9 mil. Kč).
Jednání s Krajským úřadem o možnosti poskytnutí další dotace na úhradu dluhu budou
samozřejmě pokračovat i v letošním roce.
Nezanedbatelný význam měla i jednání v souvislosti s podporou změn zákona o rozpočtovém určení daní, jejichž výsledkem je změna tohoto zákona k 1. 1. 2008, která by měla
přinést do rozpočtu Machova téměř 1 mil. Kč.
b) realizované akce v roce 2007
Přestože se Machov potýkal s nedostatkem finančních prostředků, podařilo se realizovat
i některé akce z běžného rozpočtu. Rovněž jsme získali několik dotací (v celkové výši
471 tis. Kč), které nám pomohly některé záležitosti profinancovat. Z těch podstatnějších bych
připomenul alespoň následující:
- zřízení místního rozhlasu v Bělém,
- zavedení teplé vody na všechny záchody v ZŠ Machov,
- rekonstrukce osvětlení v nákupním středisku (průmyslové zboží),
- výměna oken v požární zbrojnici v Nízké Srbské,
- dokončení územního plánu městyse, zpracování Lesního hospodářského plánu Machova,
- rekonstrukce hřiště u tělocvičny,
- výměna části dopravního značení na místních komunikacích,
- část dětského hřiště pod náměstím.
V rámci našich možností byly finančně podpořeny i některé organizace a sportovní oddíly
působící v naší obci.
c) další neinvestiční aktivitiy
Městys Machov se v uplynulém roce snažil i o podporu kultury – za zmínku stojí jistě
koncert vážné hudby souboru Barocco Sempre Giovane i koncert M. Pavlíčka, B. Basikové
a K. Střihavky.
Významnou událostí minulého roku byl i vstup ČR do Schengenského prostoru. Určitě
většina z nás přivítala otevření hranic, čerstvé jsou však již i některé negativní zkušenosti
s porušováním stanoveného režimu na státní hranici. Někteří z našich spoluobčanů už pocítili
na vlastní kůži, že porušovat zákaz přejezdu autem přes přechod ve Lhotě, či zákaz vstupu na

území národního parku Góry Stolowe mimo značené turistické trasy se nevyplácí. Pokuty
udělené polskými orgány jsou poměrně vysoké.
Úspěšně se rovněž rozběhla výuka cizích jazyků organizovaná úřadem městyse –
polštiny i angličtiny. Čím dál většímu zájmu se také těší mezinárodní závod v běhu do vrchu
„Běh na Hejšovinu“, jehož je městys spolupořadatelem. V průběhu celého roku probíhaly
rovněž kontakty s našimi partnery v Polsku – spolupráce se rozvíjela jak s naším partnerským
městem Radkówem, tak i s ředitelstvím národního parku Góry Stolowe.
d) výhled na nejbližší období
Kromě již zmiňovaných aktivit na dalším oddlužování Machova budou asi
nejvýznamnější práce na přípravě výstavby kanalizace ve Lhotě i v některých částech
Machova a Nízké Srbské. Nyní již probíhají projekční práce na dokumentaci pro územní
řízení, na něž nám přislíbil finanční pomoc Krajský úřad. Bezprostředně by pak měly
navazovat práce na vyhotovení dokumentace pro stavební řízení. Jenom zhotovení této dvojí
dokumentace bude stát více než 1 mil. Kč.
Z dalších drobnějších akcí máme v plánu následující záležitosti, limitujícím faktorem
však bude dostatek finančních prostředků:
- dokončení dětského hřiště pod náměstím,
- opravy některých místních komunikací,
- dokončení výměny dopravního značení na místních komunikacích,
- opravy a úpravy obecních nemovitostí (Obecní dům, tělocvična, škola …),
- revitalizace rybníka v Bělém,
- nákup nové vrtačky pro zubního lékaře (nynější již dosloužila – je neopravitelná).
- digitalizace územního plánu městyse.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že zastupitelstvo i zaměstnanci úřadu jsou i letos
připraveni co nejlépe plnit své povinnosti ke spokojenosti všech občanů Machova. Doufám,
že té spokojenosti bude více než kritiky (i když ani té konstruktivní a dobře míněné se
v žádném případě nebráním) a že se nám společně podaří zvládat všechny problematické
záležitosti v obci.
Za sebe, ostatní zastupitele i zaměstnance úřadu děkuji za dosavadní podporu a těším se
na setkávání s Vámi při nejrůznějších příležitostech v roce 2008.

2. Inzerce
Jednatelství České pojišťovny, a.s. v Machově

ÚŘEDNÍ HODINY v roce 2008
PONDĚLÍ
STŘEDA

15,00 – 17,00 hod.
10,00 – 12,00 hod.
Jan Koláčný, tel. 737 816 295

3. 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 bližnímu. 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 požehnáním domu, a tím jim přinášejí radostnou zvěst o narození Ježíše, který je i jejich
světlem.
V takové době má každý 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 nichž každou doprovázel dospělý
doprovod vybavený průkazem a pokladničkou. Přestože v době konání sbírky nebylo právě
vlídné počasí, koledníci překypovali nadšením a bylo vidět, že to pro ně byl radostný zážitek.
Poděkování tak patří těmto dětem: Magda a Alžběta Scholzovy, Martina Jirásková,
Terezka, Martin a Tomáš Kujínkovi, Klárka Šulcová, Luboš Matěna, Nikolka
Macurová, Alenka Horáková, Lucinka Formanová, Lída Debelková a Adélka Čížková.
Obzvláště pro ty nejmenší děti byla tato akce náročná.
Finanční prostředky takto získané budou využity 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 Čížková

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 10. 1. 2008 se zastupitelstvo sešlo na svém prvním pracovním zasedání v novém
roce. Projednány byly mimo jiné tyto záležitosti:
- výběr akcí, na které bude uplatněna žádost o dotaci z Programu obnovy venkova;
- strategie rozvoje Machova na roky 2008 – 2010;
- uplatnění žádosti o pracovníka na veřejně prospěšné práce v roce 2008;
- využití strážní budky z hraničního přechodu na Machovském kříži;
- přistoupení obce Suchý Důl do DSO Lesy Policka;
- schválení podmínek uspořádání divadelního představení v Machově;
- řešení nakládání s odpady produkovanými podnikateli a živnostníky v Machově.

5. Informace o činnosti MS BOR Machov
Vážení spoluobčané městyse Machov, dovolte, abych Vás seznámil s organizací, která
sdružuje myslivce z Machova, Lhoty a z Bělého. Její název je Myslivecké sdružení BOR
Machov. Členové této organizace,kteří vykonávají právo myslivosti pod vedením výboru MS,
se hlavně v zimním období starají o to, aby lesní zvěř neastrádala. Vhodným přikrmováním,
jádrem, dalším krmivem a léčivy udržují 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 udržují a starají se o všechna
myslivecká zařízení. O chov užitkové zvěře, vyskytující se v naší honitbě, se stará náš
hospodář pan Jiří Schölz, který má vyšší myslivecké zkoušky a tím je způsobilý k výkonu této
funkce. K dobrému chovu užitkové zvěře patří neodlučitelně vhodný plánovaný odstřel. Tento
z chovu odstraňuje slabé, nemocné a nevhodné kusy. Užitkovou zvěří, kterou chováme v naší
honitbě, je zvěř srnčí, mufloní, jelení a divoká prasata (černá). V naší honitbě se též 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 snížila možnost likvidace vysazených druhů zvěře.
Myslivecké sdružení založilo kroužek mladých myslivců, které vede předseda MS pan
Petr Zima. Vést mladé myslivce v duchu mysliveckých tradic, učit je myslivosti a všemu, co
k ní patří, je dle nás velmi záslužná činnost.
Rok 2007 byl zakončen dne 26. 12. honem. Honu se zúčastnili hosté, místní myslivci
a honci. Bylo uloveno 24 bažantů a 1 liška. Po uskutečněném výřadu zvěře byla uspořádána
v klubovně MS poslední leč. Ta se stejně jako hon vydařila. Všichni zúčastnění se již dnes
těší na hon i poslední leč v roce 2008.
Vážení občané, chci Vás rovněž upozornit na to, že lze prožít pěknou dovolenou na
myslivecké chatě pod Lhotským Šefelem, kterou veškerým zájemcům pronajímáme. Dále je
k dispozici myslivecká klubovna, kterou lze použít na konání soukromých večírků, oslav
či různých schůzí. Toto vše je možné dohodnout – v případě zájmu o chatu se obracejte
na pana Petra Zimu (Machovská Lhota), v případě zájmu o klubovnu se obracejte na pana
Václava Hoška (mobil č. 732 827 454).
Touto cestou bychom též chtěli poděkovat vlastníkům honebních pozemků, díky jejichž
ochotě může MS provozovat právo myslivosti v Machově. Rovněž bychom chtěli poděkovat
úřadu městyse Machov za vstřícný přístup k řešení našich záležitostí v obci.
Václav Hošek, MS BOR Machov

6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 31.12.2007 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 126 obyvatel.V průběhu prosince 2007 se odhlásila
1 osoba
narodila
1 osoba
zemřela
1 osoba.

Platby místních poplatků
Připomínáme všem občanům, že místní poplatek za psy je splatný v termínu do
15. 2. 2008 a poplatek za svoz komunálního odpadu (případně jeho první část) je splatný
do 31. 3. 2008.
Pro občany Bělého jsme připravili speciální termín v pátek 15. 2. od 13,00 hod.
do 17,00 hod., kdy mohou zaplatit poplatek za psa a za odvoz odpadu přímo v Bělém.
V uvedené době bude poplatky vybírat pracovnice úřadu p. Thérová v domě Grossových
na křižovatce.

Oznámení pro členy Honebního společenstva Machov
Oznamujeme tímto všem členům Honebního společenstva Machov, že v sobotu dne
23. února 2008 v 16,00 hod. se koná valná hromada společenstva v hostinci „U Lidmanů“.

Společenská kronika
V lednu 2008 se uskutečnila na úřadu městyse jedna svatba – jména svatebčanů na jejich
přání nezveřejňujeme.

7.Kulturní a sportovní akce
Leden - 1. února 2008: Výstava fotografií „Krajina v očích i na dlani“ – obřadní síň úřadu
Městyse Machov (v pracovní době úřadu) – vstupné dobrovolné
Únor 2008: 1. 2. – Co v detektivce nebylo – divadlo Police n.M. (komedie s Petrem Nárožným a Václavem Vydrou)
2. 2. – Ples sportovců – Obecní dům Machov – pořádá fotbalový oddíl,
5. 2. – Kurs negativního myšlení – kino Police n. Met. (norský film) 19,00 hod.,
9. 2. – Ples hasičů – Obecní dům Machov – pořádá SDH Lhota,
10. 2. – Dětský karneval – Obecní dům Machov – pořádá ZŠ Machov,
14. 2. – Chyťte doktora – kino Police n. Met. (komedie ČR) 19,00 hod.,
15. 2. – Cestopisná přednáška o Argentině - požární zbrojnice Nízká Srbská,
pořádá SDH N. Srbská v 18,30 hod.
15. 2. – Revizor – divadlo Police n. Met. (ochotníci z Broumova) 19,30 hod.,
16. 2. – Zahrádkářský ples – Obecní dům Machov,
17. 2. – Běh Pabla – Karlów – veřejné závody v běhu na lyžích pro všechny
kategorie dětí i dospělých pod Hejšovinou,
19. 2. – Václav – kino Police n. Met. (tragikomedie ČR) 19,00 hod.,
22. 2. – Swing Sextet a Lee Andrew Davidson (USA) – Pellyho domy Police n.M.
19,00 hod. – koncert seingové a jazzové hudby,
24. 2. – Polib tetičku – divadlo – Obecní dům Machov v 17,00 hod. – komedie
od Simona Williamse v nastudování Náchodské divadelní scény,
Březen 2008: 15. 3. – Šibřinky – Obecní dům Machov – pořádá SDH Nízká Srbská,
23. 3. – Cestopisná beseda – hostinec U Lidmanů – pořádá SDH Lhota.
Připravujeme na duben: Báječná léta pod psa – vystoupení polických ochotníků v Machově
s nastudováním hry M.Viewegha (6.4.)

8. Poděkování od BKL Machov
Vážení představitelé obce,
dovolte mi jménem VV BKL Machov Vám všem poděkovat za propůjčení obřední síně a
tím vytvoření důstojného prostoru pro výstavu 100 let lyžování v Machově. Jak jsme
zaznamenali a stále ještě zaznamenáváme, ohlasy jsou všechny pozitivní. Výstavu navštívilo
mnoho domácích i přespolních návštěvníků a je potěšitelné, že mezi nimi bylo mnoho
mládeže. Výstava byla nejen velkou propagací našeho klubu, ale i celého Machova.
Také Vám děkujeme za příspěvek na nákup rolby, která bude upravovat tratě nejen pro
závodníky, ale i pro všechny lyžařsky založené občany Machova a okolí. (Pro informaci –
v současné době máme strojově upravené náhradní tratě na Machovském Šefelu v délce
800 metrů – jak pro klasiku, tak i volně).
Ještě jednou Vám jménem BKL Machov děkuji,
St. Jirásek, předseda BKL Machov

9. Možnosti sjezdového lyžování u sousedů v Polsku
Po vstupu ČR do Schengenu mají všichni občané – milovníci sjezdového lyžování ještě
lepší možnosti využít některých sjezdařských areálů na polské straně Orlických hor
či Králického Sněžníku. Pro zájemce uvádíme následující informace:
- Lyžařský areál Zieleniec: - dvacet sjezdovek, 19 vleků, jedna čtyřsedačková lanovka,
částečné zasněžování, večerní lyžování, parkování zdarma,
půjčovny i servisy lyží, lyžařské školy,
- provozní doba 9,00 – 16,00 hod.
- informace na www.zieleniec.pl , www.narty.naszemiasto.pl, www.orlickehory.eu
- Lyžařský areál Czarna Góra – Masiw Snieźnika: - třináct sjezdovek, osm vleků,
jedna dvousedačková lanovka, částečné zasněžování, večerní lyžování, půjčovny
lyží, upravované běžecké trasy;
- provozní doba lanovky a vleků 9,30 – 16,00 hod.
- informace na www.czarnagora.pl
- Lyžařský areál Duszniki Zdrój: - dvě sjezdovky, dva vleky, umělé zasněžování, večerní
lyžování, půjčovna a servis lyží;
- provozní doba 9,30 – 16,00 hod.
- informace na www.narty.naszemiasto.pl

10. Angličtina pro mírně pokročilé
Od září 2007 v Machově úspěšně probíhá kurs angličtiny pro začátečníky, organizovaný
úřadem městyse. Pro zájemce, kteří již nějaké základy mají (někdy se již o studium angličtiny
pokoušeli) a chtěli by si znalosti zopakovat či rozšířit, nabízíme nyní kurs Angličtina pro
mírně pokročilé, který by byl zahájen v první polovině února 2008.
Zájemci o tento kurs se mohou přihlásit u p. Thérové na úřadu městyse, nebo přímo
u vyučujícího pana Čížka.

11. Czech Point
Od přelomu roku je na úřadu městyse Machov zřízeno pracoviště Czech Point, na kterém
může každý občan získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.
V současné době je možno 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,
- živnostenského rejstříku – živnostenský list,
- nově v roce 2008 z rejstříku trestů – tento výpis lze vydat pouze osobě, které se žádost
týká – požádat je nutné osobně s platným průkazem totožnosti.
Poplatky vybírané za výpisy: 50,- Kč za každou stránku u všech druhů výpisů,
platba v hotovosti – není třeba kupovat žádné kolky.

12. Divadelní představení „Polib tetičku“
Vážení spoluobčané,
městys Machov pro Vás připravil divadelní představení – komedii Simona Williamse
s názvem „Polib tetičku“ v nastudování Náchodské divadelní scény.
Děj hry se odehrává v současnosti – v jednom bytě v Londýně a v redakci feministického
nakladatelství. Hlavní postavou je nesmělý Leonard, který žije po rozvodu se svou pubertální
dcerou a se svou veselou matkou. Tajně píše knihu pod ženským pseudonymem, aby si

přivydělal nějaké peníze. Všechno se ale nečekaně zamotá, když se půvabná nakladatelka
rozhodne knihu vydat, ale jen pod podmínkou, že se osobně setká s úspěšnou autorkou ……
Pro Leonarda nastává nelehké rozhodování co udělat, aby o dobrý honorář nepřišel. Jak tuto
prekérní situaci vyřeší – to už můžete vidět sami.
Představení se uskuteční v neděli 24. února 2008 v 17,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově,
vstupné 50,- Kč.
Srdečně zveme a věříme, že se při představení dobře pobavíte a ze srdce zasmějete.

.

13. Vánoční turnaj v odbíjené
Jako každý rok se 26.12.2007 na Štěpána konal v místní tělocvičně tradiční „Vánoční
turnaj v odbíjené 2007“, který pořádá pár místních neregistrovaných nadšenců a říkají si
„Volleyball team Machov“.
Letošního ročníku se zúčastnilo šest družstev a to :
Volleyball team Machov, Nízkosrbský Baroni, Lemri-mládež Machov, Suchý Důl,
Velký Dřevíč a Drsoni Náchod – doktoři, za které hrál i pan Dr. Maršík.
Turnaj začal v 8:30 hod. a bylo se opravdu na co dívat. Za některé výměny při hře by se
nestyděli ani profesionálové, natož my. A tak konečné výsledky byly někdy opravdu velmi
těsné. Když říkám těsné tak byly opravdu těsné, neboť o tom, na koho zbude poslední místo,
rozhodlo pouhých pět míčů.

Občerstvení bylo zajištěno jak pro sportovce, tak i pro diváky, ale těch bohužel moc
nepřišlo – snad příští rok.
Něco po 16 hod. bylo dohráno a mohly se vyhlásit výsledky celého turnaje. Na prvních
třech místech se umístili: 1- Machov, 2 – Velký Dřevíč, 3 – Nízkosrbský Baroni.
Velký dík také patří všem sponzorům, bez kterých by se tento již tradiční turnaj nemohl konat
a také Městysu Machov.
Děkujeme: Volleyball team Machov

14. Sportovní úspěch Tomáše Doležala
V sobotu 19. 1. 2008 se na Lipenské přehradě konalo mistrovství České republiky
v zimním triatlonu – disciplíně, ve které závodí i machovák Tomáš Doležal. Závod se skládal
ze tří disciplín – běhu na 4 km, závodu horských kol na 7 km a běhu na lyžích na 5 km.
Bitva se očekávala zejména mezi Tomášem Doležlem a Pavlem Jindrou. V cíli první
disciplíny, běhu na 4 km, byl první Lukáš Pazdera následovaný Pavlem Jindrou. Tomáš
Doležal doběhl třetí s nepatrnou ztrátou 10 vteřin. Ve druhé části předvedl výborný výkon
Tomáš na speciálním horském kole s unikátními galuskami Tufo. V závěrečném stoupání za
to vzal, jak to umí jen dvojnásobný vítěz Sudet a během několika okamžiků se vzdálil svému
reprezentačnímu kolegovi Pavlu Jindrovi a svůj náskok neustále zvyšoval. Lyže už byly jen
sólovým partem Tomáše a jeho „fišerek“. Do cíle dojel s jedním kolem náskoku na svého
největšího soupeře a zaslouženě získal premiérový titul mistra republiky.
(upraveno z novinového článku Pavla Víta)

Jménem městyse Machov i všech spoluobčanů gratulujeme k získání titulu mistra
republiky a přejeme ještě hodně podobných úspěchů i na mezinárodním poli.

15. Soukromá inzerce
Mladý, slušný a nekuřácký pár hledá podnájem v klidném místě s výhledem do přírody.
Hledáme byt, rodinný domek, chalupu, chatu, cokoliv pěkného nad 50 m2. Nabízíme záruky a
spolehlivost, zejména: smlouvu, platbu předem, pomoc na zahradě či v chalupě, objekt
můžeme pohlídat proti zlodějům.
Kontakt: Tomáš Langr, tel. 777 637 888, e-mail: info@dobredivadlo.cz

16. Ples SDH Bělý – poděkování
V sobotu 12.ledna 2008 jsme uspořádali tradiční hasičský ples v Obecním domě v
Machově. Hrála skupina BTK z Bezděkova n.Met., plesu se zúčastnilo 140 platících příznivců
tance a dobrého moku, kteří vydrželi ve víru tance až do půl čtvrté ráno. V tombole vyhrál
každý, kdo si zakoupil los, jednu z 200 hodnotných cen. Sponzorům za to vřele děkujeme.
Zvláštní poděkování patří i všem, kteří se na přípravě a vlastním průběhu plesu podíleli a
také manželům Hubkovým za výborné jídlo a celkový servis restaurace.
Velitel SDH Bělý.
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