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Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám touto cestou popřát jménem svým, jménem
Zastupitelstva městyse Machov i jménem zaměstnanců úřadu
klidné a spokojené prožití vánočních svátků.
Zároveň Vám přeji, abyste nadcházející rok 2018 prožili ve zdraví
i spokojenosti a aby se Vám splnila všechna přání a podařilo se
Vám naplnit všechna Vaše předsevzetí.
Ing. Jiří Krtička – starosta
1. Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
od minulého vydání našeho zpravodaje uběhlo jen pár dnů, přesto pokročilo řešení některých
záležitostí a proběhla řada jednání. Musím konstatovat, že předvánoční hektický čas se netýká jen
rodinného života - ani na úřadu městyse se o klidném období nedá vůbec mluvit. Potěšitelné je, že se
v tomto hektickém období dostaví i některé pozitivní výsledky úměrné vynaložené námaze, jež
přinášejí nám všem na úřadu chuť do další práce.
Jedním z takových pozitivních výsledků je určitě získání dotace na rekonstrukci a zateplení naší
základní školy. Po dlouhém procesu projektování, energetických auditů a přípravě dotační žádosti
jsme začátkem prosince obdrželi od Ministerstva životního prostředí – Operačního programu životní
prostředí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Zateplení ZŠ a MŠ Machov“. Výše dotace je
v tomto prvním kroku vyčíslena na 2,624 mil. Kč. V souvislosti s uvedeným projektem je ještě v řízení
další žádost o dotaci na vybavení jednotlivých tříd ve škole rekuperačními jednotkami. Následovat
nyní samozřejmě bude zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele a vypsání výběrového
řízení, samotná stavba by měla proběhnout buď v létě 2018, nebo v létě 2019.
Pozitivní zprávou je určitě i to, že se podařilo dokončit stavbu turistického parkoviště u odbočky
na Řeřišný v rámci projektu „Naučnou stezkou k přírodním a historickým památkám“ a zároveň byl
zrestaurován Mariánský sloup na náměstí. V pátek 15. prosince proběhla dvě kolaudační řízení –
odbor výstavby MěÚ Police n. M. kolaudoval zhotovení veřejného osvětlení a dešťové kanalizace na
parkovišti a odbor dopravy MěÚ Náchod kolaudoval vlastní stavbu parkoviště. Na jaro zbývá ještě
odstranění drobných nedodělků a parkoviště by se mělo slavnostně otevřít v květnu příštího roku. Náš
polský partner projektu – město Radków – stihl vybudovat turistické parkoviště s informačním
centrem ve Vambeřicích také letos a jeho slavnostní otevření, kterého se zúčastnila i delegace městyse
Machov, proběhlo v pátek 15. prosince.
V pátek 24. listopadu se na úřadu městyse uskutečnilo otevírání obálek s nabídkami dodavatelů
traktorového nosiče kontejnerů a velkokapacitních kontejnerů na bioodpad. Parametry specifikované
v zadávacím řízení nakonec splnila pouze jedna nabídka od firmy AGRICO Týniště nad Orlicí
s nabídkovou cenou 846.879,- Kč. Po podpisu kupní smlouvy budeme pokračovat v administraci

dotace z Operačního programu životní prostředí, kdy by nám mělo být uhrazeno 85 % ceny. Dodávka
nosiče i kontejnerů se uskuteční v jarních měsících 2018 a kontejnery budou v příštím roce rozmístěny
na území městyse s cílem usnadnit občanům likvidaci biologicky rozložitelného odpadu.
V samotném závěru roku (v týdnu od 11. prosince) byla zahájena rekonstrukce elektroinstalace
na čistírně odpadních vod v Nízké Srbské. Práce provádí dodavatelská firma Voda CZ Services s tím,
že zhruba polovina prací bude provedena do konce letošního roku a druhá polovina v jarních měsících
roku příštího. Tuto opravu si vyžádal havarijní stav elektrorozvodů a rozvodných skříní, které
v agresívním prostředí ČOV velice trpí a běžné opravy již nestačily zajistit bezpečný a bezporuchový
provoz čistírny.
Těsně před vánoci jsme také přebírali od dodavatelské firmy Agromex Modletice nový traktor
Fendt 211 Vario pro technickou četu městyse. Pořízení traktoru se ukázalo jako nezbytné pro zajištění
různých činností při údržbě obecního majetku (zejména zimní údržby) do budoucna.
Pokud jde o investiční akci Královéhradeckého kraje – opravu krajských komunikací – v prosinci
došlo k provizornímu zaasfaltování mostů (ve Lhotě u Kujínků i pod Vysokou Srbskou) a opravované
úseky byly dočasně provizorně zprůjezdněny. Až do jara 2018, kdy bude rekonstrukce pokračovat, tak
byly přechodně zrušeny všechny objízdné trasy. Stejný projekt v Božanově už je ukončen a v provozu
je hraniční přechod pro osobní automobily mezi Božanovem a polským Radkowem.
Začátkem prosince proběhlo jednání s firmou Marius Pedersen na téma svozů odpadů v příštím
roce a také poplatků za tyto služby. Pro příští rok nedochází k žádné podstatné změně harmonogramu
- svozy komunálních odpadů budou nadále ve čtvrtek v každém sudém týdnu pro Machov, Bělý,
Machovskou Lhotu i Nízkou Srbskou. Poplatky hrazené městysem za svoz a likvidaci separovaného
komunálního odpadu se pro příští rok zdražují o 2,07 %, zastupitelstvo městyse však rozhodlo v této
oblasti nezdražovat a nadále bude vybírán poplatek jako letos, tj. ve výši 550,- Kč za osobu a rok.
Ve středu 13. prosince navštívil úřad městyse (na žádost Spolku přátel Lhoty u Machova)
kontrolní orgán – Inspekce životního prostředí. Kontrola byla zaměřena na oblast povolování kácení
dřevin rostoucích mimo les, a to za dva předešlé roky. Žádná zásadní pochybení nebyla zjištěna a
výsledkem je pouze několik metodických rad a doporučení, jak uvedenou problematiku ještě zlepšit.
V neděli 10. 12. se v polské Scinawce uskutečnila tradiční výstava „Vánoční stoly“, které se letos
účastnil i městys Machov. Chtěl bych zde poděkovat jednak Dagmar Kálesové a Dagmar Krtičkové za
zhotovení výstavního stolu i celodenní prezentaci a dále Jarušce Strnadové a Majce Průšové za pomoc
s přípravou výstavy a poskytnutí jedinečných vánočních exponátů.
Závěrem bych se ještě zmínil o kulturních akcích – listopadové divadelní představení
„Nejkrásnější válka“ v podání ochotníků z Týniště nad Orlicí mělo opět výbornou úroveň a 119
platících diváků odcházelo z představení spokojeno. Dalšími kulturními akcemi pořádanými
městysem, na které bych vás chtěl srdečně pozvat, jsou tradiční „Štědrovečerní vytrubování“ a dále 10.
Machovský ples. Bližší informace k oběma akcím najdete v tomto zpravodaji.

2. Tradiční štědrovečerní vytrubování
Vážení občané,
jak už se stalo tradicí, i letos ve vánočním čase jsme pro Vás připravili oblíbené štědrovečerní
vytrubování – hraní vánočních koled v podání několika muzikantů z blízkého okolí pod vedením pana
Manfréda Koláčného. Vytrubování se uskuteční
dne 24. prosince 2017 v 15,00 hod. před Úřadem městyse Machov
(v případě nepříznivého počasí na sále Obecního domu).
Srdečně Vás tedy zveme ke chvilce zastavení v tom předvánočním shonu a poslechu několika
vánočních melodií.

3. Informace úřadu městyse
Poplatek za likvidaci odpadů 2018
Úřad městyse Machov oznamuje všem spoluobčanům, že místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl stanoven
pro rok 2018 v nezměněné výši 550,- Kč na poplatníka (i přes avizované zdražení poplatků svozovou
firmou Marius Pedersen), jak to vyplývá z Obecně závazné vyhlášky městyse Machov č. 1/2017.
S celým zněním vyhlášky je možno se seznámit na úřadu městyse v úředních hodinách, nebo na
webových stránkách www.machov-obec.cz.
Poplatek je možno hradit v hotovosti na úřadu městyse hned od ledna 2018. Pro občany Bělého
opět připravujeme možnost uhradit poplatek přímo v Bělém u Grossů, termín bude upřesněn.
Poplatek je možné zaplatit i bezhotovostně převodem na účet č. 1183009319/0800. Variabilní symbol
je rozlišen dle částí obce Machov :
Nízká Srbská
11340 + čp.
Machov
21340 + čp.
Machovská Lhota 31340 + čp.
Bělý
41340 + čp.
Rovněž poplatek ze psa je možné uhradit bezhotovostně na stejný účet jako za likvidaci odpadů.
Variabilní symbol prosím uveďte opět dle částí obce:
Nízká Srbská
11341 + čp.
Machov
21341 + čp.
Machovská Lhota 31341 + čp.
Bělý
41341 + čp.

Pracovní doba úřadu městyse o svátcích
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům, že úřední hodiny pro veřejnost budou
o letošních vánočních svátcích následující: 18. - 21. 12. běžná provozní doba
pátek 22. 12. – zavřeno
středa 27. 12. – běžná pracovní doba,
čtvrtek 28. 12. – otevřeno do 10 hod.
pátek 29. 12. – zavřeno,
V roce 2018 bude úřad otevřen od úterý 2. ledna.

Vítání občánků
V neděli 28. května 2017 proběhlo v obřadní síni městyse Machov již druhé vítání nových
občánků v letošním roce. Členka zastupitelstva Mgr. Dagmar Šolínová společně s matrikářkou paní
Dagmar Krtičkovou Heritesovou slavnostně přivítaly mezi občany Machova tyto malé občánky:
- Lucii Janečkovou z Machova,
- Hanu Štěpánskou z Machova,
- Víta Šilperta z Machova,
- Bereniku Scholzovou z Bělého,
- Marii Ševců z Nízké Srbské,
- Adélu Pagačovou z Machova,
- Rose Mary King z Bělého.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly tradičně svým vystoupením i děti z místní mateřské
školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové. Fotografie z vítání jsou k dispozici na webových
stránkách městyse v sekci Fotogalerie.

Společenská kronika
V měsíci prosinci 2017 slaví významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Eva
Weissarová z Machova – dožívá se 80 let. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.

Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 30. 11. 2017 bylo v Machově hlášeno k trvalému
pobytu celkem 1.077 obyvatel. V průběhu listopadu: - se přihlásil 1 občan
- zemřel
1 občan
- se odhlásili 4 občané.

Ordinace praktického lékaře a zubního lékaře o vánocích
MUDr. Maršík oznamuje všem pacientům, že v průběhu vánočních svátků bude v Machově
ordinovat ve čtvrtek 28. 12. 2017. V roce 2018 bude prvním ordinačním dnem v Machově čtvrtek
4. ledna.
MDDr. Houštěk oznamuje, že ordinace zubního lékaře v Machově bude uzavřena z důvodu
dovolené v období od 22. 12. 2017 do 2. 1. 2018. Prvním ordinačním dnem bude středa 3. 1. 2018.

Tříkrálová sbírka 2018
Charita České republiky oznamuje, ze tříkrálová sbírka letos proběhne ve dnech 2. – 8. ledna
2018 do zapečetěných pokladniček. Dospělý doprovod koledníků bude vybaven průkazem
a informačními materiály. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, osobám
s handicapem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným lidem v regionu, kde
sbírka probíhá. Část sbírky pak je určena také na další charitní akce v ČR i zahraničí. Děkujeme všem,
kdo se prostřednictvím této akce podílíte na pomoci lidem v nouzi.
Biskupství královéhradecké

Svoz komunálního odpadu v roce 2018
Firma Marius Pedersen, která v Machově zajišťuje svoz komunálního odpadu, oznamuje všem
občanům, že pravidelný čtrnáctidenní svoz bude v roce 2018 v Machově, Nízké Srbské, Bělém
i v Machovské Lhotě organizován stejně jako v letošním roce vždy ve čtvrtek, a to v každém sudém
týdnu. První lednový svoz se uskuteční ve čtvrtek 11. 1. 2018.
Svoz plastů a papíru bude v roce 2018 probíhat rovněž ve stejných termínech jako v letošním roce.

4. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 24.12. – Štědrovečerní vytrubování – před Úřadem městyse Machov v 15 hod.
24.12. – Půlnoční mše vánoční – Husův sbor Machov ve 21 hod.
25.12. – Vánoční bohoslužba – koledy a vánoč. písně – Husův sbor Machov v 10 h.
25.12. – Štěpánská zábava – SDH Suchý Důl, hraje Ledvin Stones,
26.12. – koncert vánoční hudby – T. Čuhanič + T. Weissar – kostel Police v 17 hod.
29.12. – Jimmy Bozeman a The Lazy Pigs – country, Obec. dům V. Poříčí v 18 hod.
Leden: 5.1. – Sestry Havelkovy – koncert – Kolárovo divadlo Police n. M. v 19 hod.
6.1. – Ples zastupitelstva obce Velké Petrovice
9.1. – V. Neckář + Bacily – koncert – sál J. Čapka Hronov v 19 hod.
9.1. – Dům kouzel – animovaný film – kino Police n. M. v 17,30 hod.
13.1. – 10. Machovský ples – pořádá Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
13.1. – Novoroční koncert Polického symf. orchestru, 18 hod., divadlo Hronov
14.1. – Broumovanka – sál Střelnice Broumov od 14 hod.
20.1. – Ostrostřelecko-městský ples – Pellyho domy Police n.M. ve 20 hod.
20.1. – Myslivecký ples Česká Metuje – BTK, myslivecká kuchyně – Kult. dům ČM
23.1. – Earth: Den na zázračné planetě – kino Police v 17,30 hod.
24.1. – Divadlo Sklep –Besídka – divadlo Hronov v 19 hod.
30.1. – Po strništi bos – film J. Svěráka – kino Police v 19 hod.

5. Stomatologická pohotovost v závěru roku 2017
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech a svátcích v závěru roku 2017 – vždy
v době od 9,00 do 11,00 hod.:
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.

MUDr. Jan Kubec
MUDr. Ladislav Růžička ml.
MDDr. Petr Houštěk
MUDr. Jaromír Kopecký

ZS Police nad Metují
Poliklinika Broumov
Poliklinika ZS Machov
17. listopadu 387, Police nad Metují

30.12.

DLK s.r.o. - MUDr. Dana Kapitánová ZS, Meziměstí, Školní 196

491 582 381

31.12.

MUDr. Ladislav Růžička ml.

Poliklinika Broumov

603 479 132

ZS, Police nad Metují

491 543 844

1. 1. 2018 MUDr. Daniel Blažek

491 543 398
603 479 132
602 333 466
602 304 594

6. Slavnostní ocenění dárců krve
V pondělí 11. prosince 2017 proběhlo v obřadní síni MěÚ v Polici nad Metují slavnostní ocenění
dobrovolných dárců krve. Toto ocenění uděluje každoročně Český červený kříž formou předání
medailí prof. MUDr. Jana Jánského. V letošním roce byli mezi oceněnými i někteří naši spoluobčané:
- zlatou Jánského medaili získali: - Tomáš Kůrka z Machova,
- Leona Židková z Machova,
- stříbrnou Jánského medaili získala: - Renata Kůrková z Machova.
Matrikářka Městyse Machov předala vyznamenaným jménem obce drobné dárky a tímto ještě jednou
vyjadřujeme všem dárcům veřejné uznání za tuto záslužnou a potřebnou činnost.

7. Pozvánka na obecní ples

Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
ve spolupráci s SDH Nízká Srbská

pořádá na sále restaurace

„Obecní dům“ v Machově

v sobotu 13. ledna 2018 od 20 hod.

10. Machovský ples
K tanci i příjemnému posezení vám zahraje kapela Reflex Hronov
Taneční vystoupení: Taneční klub TK Akcent Dobruška
Vstupné 80,- Kč – v ceně je vstupenka a místenka – místenky je možno zakoupit
Hodnotná tombola.
od 13. prosince na úřadu městyse v pracovní době úřadu.
Obsluha kuchyně (včetně možnosti večeře) zajištěna p. Vašíčkem z Hronova.
Společenský úbor, vstup od 16 let. Odvoz po skončení plesu zajištěn do Hronova a Police.

K tanci či příjemnému posezení zvou pořadatelé.

8. Sdělení VaK a.s. Náchod – cena vodného pro rok 2018
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 30. 11.
2017 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2018 a vyhlašuje od 1. 1. 2018 tyto ceny:
Vodné a stočné
bez DPH
s 15 % DPH
Vodné
32,87 Kč/m3
37,80 Kč/m3
Stočné
33,40 Kč/m3
38,41 Kč/m3
3
Vodné a stočné
66,27 Kč/m
76,21 Kč/m3
Proti roku 2017 dochází k navýšení ceny vodného o 1,9 % a ceny stočného o 4,1 %.
Cenová kalkulace a zdůvodnění přijatých cenových změn jsou zveřejněny na webových
Ing. Dušan Tér
stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a .s. – www.vakna.cz
Upozorňujeme, že pro majitele nemovitostí v Machově platí od firmy VaK pouze cena vodného –
stočné bude hrazeno Městysu Machov dle samostatného cenového výměru !!!!! (byl zveřejněn
v minulém vydání Machovského zpravodaje – cena stočného v Machově bude 26,71 Kč včetně DPH).

9. Informace k zimní údržbě komunikací v Machově
Zima se opět přihlásila, první sněhovou nadílku již máme za sebou a proto neuškodí osvěžit
informace, jak bude probíhat údržba obecních cest.
Zimní údržbu – pluhování místních komunikací, veřejných prostranství a části účelových
komunikací v Machově, Nízké Srbské a ve Lhotě budeme provádět vlastními silami (obecním
traktorem) – práce zajišťuje převážně p. Stanislav Lokvenc ml. Úklid sněhu z menších a hůře
přístupných ploch (chodníků, pěších stezek, na zastávkách a u kontejnerů) zajištují ostatní pracovníci
městyse s částečnou pomocí sněžné frézy. Pluhování komunikací v Bělém a v Kopečkách, posyp a
pomoc při kalamitních situacích jsou nasmlouvány externě. Pluhování provádí p. Jaroslav Šolc a
posyp p. Michal Krtička.
Zimní údržba komunikací probíhá dle schváleného plánu. Nařízením č. 1/2007 městyse Machov
jsou vymezeny úseky komunikací na území městyse, na kterých se provádí a stanoví rozsah, způsob
a lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací a dále také vymezeny
komunikace, na kterých se zimní údržba neprovádí vůbec. Dle tohoto nařízení jsou místní komunikace
rozděleny do 4 tříd (I. - III. třída jsou cesty pro motoristy, IV. třída jsou chodníky) a pro účely zimní
údržby k zajištění sjízdnosti jsou dále rozděleny podle dopravního významu na komunikace 1. – 3.
pořadí důležitosti. (mezi komunikace 1. pořadí důležitosti je zařazena pouze silnice z Machova
do Bělého, ve 2. pořadí jsou všechny ostatní komunikace, ve 3. odstavné plochy).
Na komunikacích I. – III. třídy se závady ve sjízdnosti odstraňují pluhováním a posypem inertním
materiálem. Odstraněný sníh zůstává shrnutý na krajnicích komunikací, na křižovatkách je
odstraňován mimo komunikaci. Vjezdy a průchody k soukromým nemovitostem se neudržují.
Posyp je prováděn pouze ve vymezených úsecích tam, kde to vyžaduje dopravně technický stav
(křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky …). Lhůty pro zmírnění závad jsou stanoveny takto:
a) komunikace 1. pořadí důležitosti – do 4 hodin od zjištění, že napadlo 3 cm sněhu;
b) komunikace 2. pořadí důležitosti – do 12 hodin …;
c) komunikace 3. pořadí důležitosti – do 24 hodin.
Všechny komunikace kromě parkovišť by tedy měly být vypluhovány do 12 hodin od doby, kdy
napadlo 3 cm sněhu. Je zřejmé (komunikací je zhruba 15 km), že všude nelze zajistit vypluhování
ihned, někde se musí začít, někde skončit. Proto jsou stanoveny výše uvedené lhůty. Pro informaci,
pokud chumelí v noci, začínáme pluhovat před 5. hodinou ranní tak, aby se do a z Machova dostaly
autobusy, teprve potom se pluhují komunikace ve 2. pořadí. Všude ale nemůžeme být hned po páté
hodině. Prosíme Vás proto o trpělivost, nevolejte pracovníkům údržby a nezdržujte je zbytečně někdy
i nereálnými požadavky. Když chumelí, většinou jsou v terénu a mají plné ruce práce.
Žádáme Vás, abyste své automobily nenechávali stát na úzkých obecních komunikacích, ale
umístili je na svém pozemku, popřípadě na parkovacích plochách. Rovněž tak žádáme, abyste sníh
shrnutý z obecních komunikací před Vašimi vjezdy a vchody neházeli zpátky na vyčištěnou a

posypanou komunikaci, ale vždy mimo ní. My to neděláme naschvál, sníh z cesty odstranit musíme,
shrnuje se na krajnici, ale není v našich silách (časových ani finančních), abychom ho ještě před
každým vjezdem odstraňovali. Uklízíme i chodníky, autobusové zastávky, plochy pro odkládání
odpadů apod., a to vše pouze se třemi pracovníky technické čety. Děkujeme za pochopení a také
děkujeme všem, kdo přiloží ruku k dílu a pomohou část „obecního“ sněhu uklidit.
Zima je někdy nevyzpytatelná, jednou suchý sníh a závěje, podruhé mokrý sníh s deštěm, potřetí
ledovka. Nejsme ani schopni se plně připravit na všechny eventuality, byť sledujeme předpovědi,
vstáváme v noci a kontrolujeme stav. Mnohdy zase ani několikanásobný posyp do vrstvy mokrého
uježděného sněhu nebo na ledový povrch není nic platný. Buďte proto i vy připraveni. Pokud nemůžete
cestu odložit, musíte se řádně vybavit. Tak jako v lodičkách či lakýrkách bez úhony těžko projdete po
ušlapaném mokrém sněhu na náměstí, tak na letních pneumatikách nebo bez řetězů nevyjedete
zasněžená „Kopečka“.
Případné požadavky nebo stížnosti směřujte vždy co nejdříve na úřad městyse a pokud možno
uveďte i kontakt na Vás pro případnou zpětnou vazbu.
Výše citované nařízení městyse stanoví, že zimním obdobím je doba od 1. listopadu do 31. března
následujícího roku. Fyzicky zima může trvat kratší dobu, ale i déle, tudíž úklid komunikací po zimě je
plánován nejdříve počátkem dubna.
A ještě jedna připomínka - údržbu krajské komunikace nezajišťuje městys, ale příslušná správa a
údržba silnic Královéhradeckého kraje – v našem případě cestmistrovství v Broumově. Takže případné
stížnosti směřujte tam.
Přejeme Vám, abyste nemuseli v zimním období řešit žádné autokaramboly či zlámané kosti a
těšíme se s Vámi na léto.
Za úřad městyse Ing. M. Kryl

10. Činnost Borského klubu lyžařů v letním období
Činnost našeho klubu se v letošním roce od dubna do prosince soustředila na tři zásadní úkoly trénink dětí v běhu na lyžích, trénink ve skoku na lyžích a rekonstrukce můstku K 40 metrů. Jestli se
vše povedlo, můžete posoudit v následujících řádcích.
Nejnáročnější akcí za posledních 30 let byla rekonstrukce můstku K 40 metrů. Tento můstek již
neměl vyhovující umělou hmotu, která za 40 let provozu byla vlivem UV záření a dalších vlivů úplně
zničena. Povedlo se nám sehnat peníze od Královéhradeckého kraje a soukromých podnikatelů a tím
byla zabezpečena prakticky celá rekonstrukce. Starší hmotu jsme sundali z můstku K 80m
v rakouském Eisenerzu a za celkem rozumnou cenu ji koupili a dovezli do Machova. Následoval pak
nákup desítky dalších položek a hlavně velké pracovní úsilí všech, kteří se na této akci po dobu čtyř
měsíců podíleli. Výsledkem bylo slavnostní otevření zrekonstruovaného můstku 6. 9. 2017 a hned i
s novým rekordem 40 metrů, který skočil náš Lukáš Doležal a Jiří Konvalinka z Harrachova.
Příprava a závody mladých skokanů a kombiňáků
Jelikož je tento sport dost výběrovým, máme zatím pět kluků, kteří se tímto sportem zabývají.
Trénovali jsme během letní a podzimní sezóny až pětkrát týdně, jak na můstku, tak i v terénu.
Nejmenší kluci – Martin Valtera, Vítek Rücker a Ondra Ducháč udělali velký pokrok, kdy
z nejmenšího můstku během měsíce začali skákat na můstku K 13m a pak i na K 19 metrů a
absolvovali i několik závodů v rámci Českého HOP poháru. Starší kluci-Lukáš Doležal a Jenda John
již okusili větší můstky a také závodili jak v krosu, tak i v Českém HOP poháru v severské kombinaci
a na MČR. Zde jsme opět zaznamenali vynikající výsledek, když se Lukáš ve své kategorii 11-12 let
stal letním Mistrem ČR – skok na K 40m a kros 2km. Jenda o kategorii výš skončil na 7. místě (ve
svém ročníku druhý)-skok na K 60m a kolečkové lyže 4km. Jenda ještě tolik nezvládá velké můstky,
proto to horší umístění. V závodech Českého HOP poháru dosáhli kluci těchto umístění:
Harrachov 16. 9. – 1. Jenda
Machov 17. 9. – 1. Lukáš, 1. Jenda
Lomnice 23. 9. - 1. Lukáš

Desná 24. 9. – 1. Lukáš a 5. Jenda
Rožnov 7.10. - 1. Lukáš a 4. Jenda
Na závěr podzimní sezóny jsme tři dny potrénovali v německém Breitenbergu na můstku K 80
metrů a pak se již připravovali na domácím můstku a běžeckých terénech v okolí.
Příprava mladých běžkařů na zimu 2017/2018
Léto a podzim je pro lyžaře přípravné období a ne jinak je tomu u mladých běžkařů z Machova. Již od
jara se pilně 2x týdně připravují na pravidelných trénincích a k tomu si přípravu zpestřují různými
závody. Závodit a vítězit jste je mohli vidět na přeborech vesnických jednot okresu Náchod
v gymnastice, atletice a přespolním běhu. Po okolí úspěšně reprezentovali Machov na mnoha
běžeckých závodech, jako jsou např.: Běh Ratibořickým údolím, Běh sídlištěm v Polici, Běh Emericha
Ratha v Broumově, Běh na Hvězdu, Bieg Homolan v Chudobě, Běh Teplickými skalami, Běh na
Hejšovinu, Ádrkros a mnoho dalších. Někteří starší žáci si zpestřili přípravu na mezinárodních
závodech v běhu na kolečkových lyžích z Dušníků do Zieleńce.
V rámci přípravy absolvovali i dvě soustředění. Letní na Stříbrném rybníku v Hradci Králové.
Tam využili téměř 20 km asfaltových cyklostezek pro trénink na kolečkových bruslích a lyžích,
vyzkoušeli si i triatlon, orientační běh, plážový volejbal a okolí prozkoumali při cyklovýletech. Při
podzimních prázdninách proběhlo soustředění v Orlickém Záhoří. Mladí běžkaři vystřídali na chatě
Bedřichovce juniorskou reprezentaci v biatlonu a stejně, jako oni, využili pro trénink na kolečkových
lyžích a bruslích kvalitní silnice po české i polské straně Divoké Orlice.
Sportovním vrcholem pro mladé sportovce byl Krajský pohár v běhu na lyžích, do něhož se
mimo závodů na lyžích započítávají i dva nejlepší výsledky z pěti krajských přespolních běhů. Jedním
z pěti bodovaných závodů byl i domácí Borský kros v Dolečku, kde nám sice nepřálo počasí, ale i tak
se zúčastnilo přes 200 startujících. Další závody se konaly na Mísečkách, ve Vrchlabí, v Trutnově a
v Polici. Na všech závodech se dařilo získávat umístění na stupních vítězů a to včetně dětí roč. 2010 a
ml., kteří ještě nesoutěží v poháru. Po podzimní části poháru je v ročníku 2009 v dívkách 8. Eliška
Gultová, 13. Laura Bejšovcová, 17. Vendula Šrůtková a 19. Stela Notková, v chlapcích 18. Ondřej
Ducháč a 20. Martin Valtera. V ročníku 2008 je v dívkách 1. Tereza Doležalová a 6. Veronika
Dostálová. V ročníku 2007 je v dívkách 10. Anežka Rückerová a 16. Barbora Šrůtková. V ročníku
2006 je 1. Ema Ducháčová, 3. Aneta Gultová a 11. Soňa Notková, mezi kluky s jedním vítězným
závodem 12. Lukáš Doležal. V Kategorii 2005 je v dívkách 3. Veronika Nyklíčková a 13. Karolína
Vaňková, mezi kluky 1. Jan John. V kategorii 2004 je 3. Natálie Plná, 7. Vendula Kubečková, 11.
Barbora Notková a 13. Anna Dostálová.
Všechny větší děti absolvovaly zimní soustředění na Černé hoře, kam vyrazily počátkem
prosince. Již 16. prosince se rozběhnou nominační závody na Zimní olympiádu dětí a mládeže.
Z každého kraje se nominují 2 dívky a 2 chlapci z mladšího žactva a 2 + 2 ze staršího žactva, tak držte
pěsti, ať se dětem z BKL Machov podaří nominovat a ať se jim daří i v dalších závodech.
St. Jirásek – předseda BKL Machov

Borský klub lyžařů Machov Vám všem přeje klidné prožití vánočních
svátků a pevné zdraví a štěstí v novém roce 2018.

11. Slavnostní večer k 70. výročí závodního lyžování a 110 let od
počátků lyžování v Machově
Borský klub lyžařů Machov zve všechny své členy na slavnostní večer, který se koná 29. 12.
2017 na sále hospody „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě.
Začátek je v 16 hodin s tímto programem:
-zahájení
-trocha historie a trocha současnosti
-promítání fotek a filmů z historie a letošních závodů
-nějaká ta poudačka a volná zábava

12. Poslední prodej točené zmrzliny na náměstí v Machově
Dovolujeme si Vás pozvat na poslední prodej točené zmrzliny v roce 2017. Zmrzlina se
bude prodávat dne 26. 12. 2017 od 14.00 do 16.00 hodin i do Vašich donesených nádob. Vaše
objednávky, prosíme, volejte na tel. 603 217 811.
Oznamujeme, že od 1. ledna 2018 bude prodej točené zmrzliny na náměstí č.p. 18
definitivně ukončen a prodejna zanikne. Pro zánik prodeje točené zmrzliny existují objektivní
důvody, mezi které patří také malý zájem veřejnosti a EET (elektronická evidence tržeb).
Leona a Emil Maryškovi

13. Vánoční hudba v Husově sboru v Machově
Náboženská obec Církve československé husitské v Machově
Vás tímto zve na následující sváteční program do Husova sboru v Machově

PŮLNOČNÍ MŠE VÁNOČNÍ
24. prosince 2017 ve 21:00

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
25. prosince 2017 v 10:00
Po oba dny zazní české koledy a vánoční písně v podání 17 muzikantů

14. Koncert v polickém kostele
Římskokatolická farnost Police nad Metují
si vás dovoluje pozvat na

KONCERT
SLAVNOSTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBY
dne 26. prosince od 17:00 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují
Ondřej Čuhanič – trubka
Tomáš Weissar – varhany
Vstupné dobrovolné
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