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TŘIĎTE ODPADY
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do zeleného kontejneru u fotbalového hřiště
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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
uběhl další měsíc a všichni jsme se dočkali příjemnějšího jarního počasí, které by nám mělo
dodat sílu a optimismus do dalšího průběhu roku. S příchodem jara se postupně snižují i projevy
pandemie způsobené koronavirem, což umožňuje, minimálně do předpokládané podzimní vlny
nemoci, zmírnit či zrušit některá z opatření, která průběžně platila či platí již dlouhé dva roky. Tento
mírný všeobecný optimismus byl na konci února nahrazen doslova šokem – rozpoutáním války, kterou
jsme si v Evropě v 21. století nedokázali představit. Ruská invaze na Ukrajinu je bohužel realita se
všemi svými důsledky zejména pro obyvatele napadených území a následně pro celou Evropu. Každý
den vidíme další a další záběry zkázy měst a vesnic, zbytečně vyhaslých lidských životů a migrace
milionů lidí bez vidiny jasné budoucnosti, snažících se zachránit holý život. Znovu bych zde rád
poděkoval všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli a pomáhají postiženým ať už přímo na Ukrajině,
tak i ve svém okolí – finančně, materiálně či poskytnutím ubytování. Ukazuje se, že spoustě našich
spoluobčanů není lhostejný osud a utrpení těch, kteří museli opustit své domovy a nyní se snaží
přečkat dobu do svého možného návratu, či začít nový život v jiné zemi. Doufám, že pomoc těmto
lidem postupně nevyšumí do ztracena, neboť podporu budou potřebovat zřejmě ještě dlouhou dobu.
Ekonomické dopady dvouleté pandemie nemoci Covid-19 a následně i válečného konfliktu na
Ukrajině již pociťujeme a zřejmě ještě dlouho budeme pociťovat všichni. Opatření proti šíření
koronaviru postupně narušila výrobu a dodavatelsko-odběratelské vztahy po celém světě, válka pak
způsobila obrovský růst cen pohonných hmot a energií. Cenový nárůst se začíná již projevovat
i v oblasti cen potravin, spotřebního zboží i různých služeb. V souvislosti s tím je ale vždy potřeba si
při svých stížnostech na uvedený stav uvědomit jeho skutečnou příčinu. Příčinou nejsou samotná
rozhodnutí vlády či jiných orgánů, příčinou většiny výše uvedených problémů je zlovůle válečného
agresora, jehož rozhodnutí zahájit válku, ničit infrastrukturu, zabíjet obyčejné lidi či vyhánět je ze
svých domovů. Můžeme jen doufat, že se podaří co nejdříve zcela nesmyslnou válku ukončit
a nedovolit její rozšíření do dalších oblastí či dalších zemí.
S příchodem jara a roztáním sněhu se tak jako každé jaro objevila v našem okolí spousta
odpadků, nánosy posypového materiálu či psích exkrementů. Spousta našich spoluobčanů sama
pomáhá nezištně s úklidem v okolí svého bydliště, za což jim patří velké poděkování. Úklid silnice po
Machově řeší její správce – Údržba silnic KHK. Pokud jde o místní komunikace, úklid v režii městyse
již započal zametáním a odstraňováním posypového materiálu, objednán je i vysavač na zbylý
materiál na krajnicích cest. S úklidem různých pohozených odpadků po obci pomůžou žáci základní
školy, ale jistě sami nepořídí všechno. Blíží se Den Země a myslím, že je to vhodná příležitost jít
dětem příkladem – přiložit ruku k dílu a pomoci vyčistit přírodu i naše okolí od odpadků po našich
nezodpovědných spoluobčanech.
V uplynulém měsíci jsme se po delší době v Machově dočkali opět kulturních akcí. Nejprve jsme
společně s tanečním orchestrem BumbleBeeBand Míši Řehákové uspořádali odloženou Cecilskou
zábavu. Tato taneční akce se setkala s poměrně slušným zájmem – zúčastnilo se jí 128 platících hostů.
Také divadelní komedie „S Tvojí dcerou ne“ v podání meziměstských ochotníků mělo výbornou
úroveň a 82 diváků odcházelo z představení spokojeno a s úsměvem na rtech. K úspěchu kulturních
akcí napomohli i noví provozovatelé obecní restaurace, která zahájila opětovný provoz 26. března.
Zvěřinové hody v první den provozu se setkaly s velikým zájmem a důkazem bylo přes 200 prodaných
porcí zvěřinových specialit. Rovněž s každodenním obědovým menu panuje veliká spokojenost a lze
jen doufat, že vysoce nastavenou laťku si restaurace udrží i nadále.
V průběhu dubna se také rozběhly práce na některých plánovaných stavebních akcích v obci:
- na autobusových garážích v Machovské Lhotě probíhají zámečnické, elektrikářské a zednické práce,
které jsou podmínkou pro dodávku nových průmyslových sekčních vrat na obě garáže. Přípravné
práce provádějí místní živnostníci – zámečnictví Martina Šedka, Milan Hejnyš a Honza Sadílek.
Samotnou dodávku a montáž vrat provede firma Alurol z Nového Města nad Metují.
- v povelikonočním týdnu započala realizace výměny oken na budově Obecního domu - v místnostech
ordinací lékařů a nad jevištěm sálu. Dále dodavatelská firma RI OKNA Bzenec provede výměnu dveří
nouzových východů ze sálu Obecního domu.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů z evidence obyvatel k 31. 3. 2022 bylo v Machově hlášeno k trvalému
pobytu celkem 1.067 obyvatel. V uplynulém období se přihlásilo 5 občanů, odhlásili se 3 občané,
zemřel 1 občan a narodili se 2 občánci.

Honební společenstvo – pozvánka
Myslivecký spolek Bor Machov zve členy Honebního společenstva Machov na občerstvení
s tombolou, které se koná v sobotu 21. května 2022 od 16 hod. v penzionu U Lidmanů v Machovské
Lhotě.
Srdečně zvou pořadatelé MS a HS.

Změna využití velkokapacitních kontejnerů na bioodpad od 23. 4. 2022
Úřad městyse upozorňuje občany, že dnem 22. 4. skončila možnost odkládání větví a jiných
pevných biologicky rozložitelných částí stromů a keřů do velkokapacitních kontejnerů rozmístěných
v obci. Od 23. 4. slouží kontejnery pouze pro trávu, květiny a jiné měkké biologické odpady.
Nevhazujte tedy prosím k odkládané trávě žádné větve.

Noviny „Letní Broumovsko“
Od začátku dubna jsou na všech informačních centrech a také na Úřadu městyse Machov
k dispozici nové noviny „Letní Broumovsko“. Noviny „Letní Broumovsko“ jsou k dispozici také
v elektronické verzi, která je dostupná na webových stránkách www.broumovsko.cz.

Uzavírka cest ke hřbitovu a po Záduší
Upozorňujeme návštěvníky katolického hřbitova a obyvatele oblasti na Záduší, že v období po
13. květnu (cca do 23. 5.) bude probíhat budování nové vodovodní přípojky pro hřbitov a pro výstavbu
nových rodinných domků. Z uvedeného důvodu nebude možný průjezd automobilů po místní
komunikaci od „šestibytovky“ ke hřbitovu a nebude možný příjezd na Záduší od „šestibytovky“. Obě
lokality budou dostupné z druhé strany ve směru od Dolečka.

3. Stomatologická pohotovost v květnu 2022
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci květnu 2022 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
7. - 8. 5.
MUDr. Sedláček, Kostelecká 1204, Náchod
491 426 926
14. - 15. 5.
MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 132
21. - 22. 5.
MUDr. Šnajdrová, Náchodská 548, Velké Poříčí 777 905 047
28. - 29. 5.
MUDr. Neoral, 17. listopadu 291, Police n. M.
602 333 427

4.Kulturní a sportovní akce
Květen: 3.5. – V létě ti řeknu, jak se mám – divadlo – sál IC Broumovska v 18 hod. (Babčáková)
3.5. – Promlčeno – kino Police v 19 hod. – krimithriller ČR
10.5. – Jak se chodí na Severní pól – přednáška polárníka – divadlo Police v 18 hod.
15.5. – PRIMA CUP Stolové hory – závody horských kol v Machově od 10 hod.
15.5. – Na Zlatém jezeře – divadlo Police v 19 hod. (Stašová, Frej)
18.5. – Koncert nejen maminkám – divadlo Police v 18 hod. – vystoupení žáků ZUŠ Police
27.5. – ROCKharmonie – koncert – Kolárovo divadlo Police n.M. od 19 hod.

5. Inzerce
Koupím knihu p. Evy Koudelkové

„Byli jsme tam doma“
Cenu respektuji. Děkuji.

tel.: 723 299 727

6. Svoz nebezpečného odpadu

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Dne: 14. května 2022 (sobota)
Stanoviště: BĚLÝ

MACHOV. LHOTA
MACHOV
NÍZKÁ SRBSKÁ

u bývalé váhy
u hasičské zbrojnice
na náměstí
proti Lokvencovým
pod Hubkovými
u hasičské zbrojnice

Vybírané nebezpečné odpady:





oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie

9,25 – 9,40 hodin
9,50 – 10,05 hodin
10,15 – 10,30 hodin
10,35 – 10,50 hodin
10,55 – 11,15 hodin
11,20 – 11,35 hodin







detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)
(pneumatiky osobní) – odevzdávejte přednostně zdarma v místech zpětného odběru
pneumatik – u prodejců, pneuservisů (obec za svoz pneumatik platí vysoké poplatky)
 (elektrospotřebiče) – viz. Poznámka
Poznámka:

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky lze celoročně odevzdávat na sběrném místě v nákupním
středisku v Machově (zadní rampa), elektrospotřebiče proto budou odebírány
pouze ve výjimečných případech.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI
BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU!
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ!

: 493 646 750 fax:493 646 770
Firma Marius Pedersen informuje, že mobilní svoz velkoobjemných odpadů je
v Machově naplánován na termín 4. června 2022.

7. Třídíme odpady I.
Co je odpad a z čeho se skládá?
V zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech je odpad definován jako „každá movitá věc, které se osoba
zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit“.
Odpad se dělí dle Katalogu odpadů na podskupiny nebezpečné odpady, ostatní odpady a dále
jednotlivé druhy odpadů. Do kategorie nebezpečných odpadů jsou zařazeny např. chemikálie, léčiva,
kyseliny, pesticidy, oleje, akumulátory a baterie …, do kategorie ostatních odpadů např. papír, sklo,
textil, biologicky rozložitelný odpad, plasty, kovy …
Je obecným názorem, že komunální odpad je to, co dáváme do popelnic, ale není tomu tak.
Komunální odpad je směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy,
plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní
baterie a akumulátory, objemný odpad, zejména matrace a nábytek, dále směsný odpad a tříděný
odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností.
Z komunálního odpadu po vytřídění využitelných složek a nebezpečného odpadu zůstane zbytkový
(směsný) komunální odpad a tento odpad lze ukládat do popelnice.
Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků,
kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a
demoliční odpad.
Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti
nepodnikajících fyzických osob.

Obec je povinna určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň
nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků
a od 1. ledna 2025 rovněž textilu.
Městys Machov má systém odpadového hospodářství stanoven obecně závaznou vyhláškou č.
1/2021.Ve vyhlášce jsou vyjmenovány odpady, které se v obci soustřeďují odděleně, kde jsou sběrná
místa a do jakých sběrných nádob lze tříděný odpad umístit. Co ale ve vyhlášce není uvedeno, je to, co
si např. pod plasty, papírem, sklem, objemným odpadem a dalšími představit a co tedy lze do
jednotlivých nádob na tříděný odpad nebo ve sběrných místech odložit, co naopak ne a to si
probereme v několika dalších příspěvcích v Machovském zpravodaji.
A začneme biologicky rozložitelným odpadem.
Biologický odpad rostlinného původu.
Patří sem :
- tráva
- květiny
- plevel
- zbytky rostlin
- drny
- listí
- piliny
- dřevní štěpka
- spadané ovoce
- popel ze spalování dřeva
- zbytky jídla rostlinného původu
- čajové sáčky, kávová sedlina
- skořápky vajec a ořechů
- větve stromů a keřů

Nepatří sem a kam s ním :
- maso, kosti – do popelnice na směsný komunální odpad
- oleje a tuky – do červené popelnice
- mastné zbytky potravin – do popelnice na směsný KO
- smetky – do popelnice na směsný KO
- noviny, letáky – do modrých kontejnerů na papír
- pařezy stromů – nechat vyhnít na zahradě, vyfrézovat
- uhynulá zvířata – dle pokynů veterinární správy
- pleny – do popelnice na směsný komunální odpad
- hlína a kameny – na terénní úpravy na vlastním
pozemku, na řízenou skládku

Pro sběr bioodpadu rostlinného původu jsou v Machově zřízena 3 stabilní celoročně přístupná
sběrná místa. Místo pro odkládání dřevitého bioodpadu (větví stromů a keřů) je u ČOV Machov
v Nízké Srbské. Místa pro sběr bezdřevého odpadu (tráva, listí,….) jsou zřízena u kravína
v Machovské Lhotě a za kravínem v Nízké Srbské.
Dále je možné bioodpad ukládat do velkoobjemových kontejnerů, rozmísťovaných v období od
března do prosince na následujících místech:
- na lesní manipulační ploše u Vrbových
- u fotbalového hřiště
- u parkoviště pod náměstím
- v Bělém u bývalé váhy
- v Machovské Lhotě u hasičské zbrojnice.
V zimních měsících lze do kontejnerů odkládat pouze dřevitý bioodpad a od konce dubna do konce
října pouze bezdřevý bioodpad.
Upozorňujeme, že od 22. dubna 2022 bude v kontejnerech sbírán pouze bezdřevý odpad.
Pokud tedy po tomto datu budete chtít likvidovat větve stromů a keřů, musíte je odvézt
na sběrné místo u čistírny odpadních vod.
Žádáme Vás : - do kontejnerů a na příslušné skládky odkládejte pouze biologicky rozložitelný odpad!
- respektujte druh sbíraného bioodpadu! (kontejnery i skládky jsou označeny tabulkami
se stručným a jednoznačným textem, co lze v daném místě odložit)
- udržujte u kontejnerů a na skládkách pořádek!
- na skládku větví u ČOV neodkládejte žádné pařezy!!!
Miroslav Kryl

8. Pozvánka do knihovny
Z nabídky nových knih:
KUBÍKOVÁ Karla: SPÁLENÁ KŘÍDLA
Anděla Brůmová prožívá dětství za první světové války, v době bídy a hladu. Sňatkem sice unikne
nenáviděné práci v továrně, ale „pozvednutí“ do vyšší třídy na malém městě ji nijak netěší. Její
největší touhou je hrát divadlo. Román je rodinnou ságou zahrnující téměř celé dvacáté století a
nastolující otázku, nakolik je následovat svůj sen správné a nakolik se jedná o sobectví.
PONCAROVÁ Jana: CYKLISTKA
Blanka Marie Battaglia byla amatérskou cyklistkou a poslední členkou rodu po přeslici. Její
dobrodružný život se stal autorce předlohou pro napsání románu.
DONOGHUE Emma: VOLÁNÍ HVĚZD
Napínavý příběh z lékařského prostředí v Irsku po 1. světové válce, založený částečně na skutečnosti.
THILLIEZ Franck: SYNDROM E
První kniha série Franck Sharko. Poručici Henebelleové z Lille zavolá přítel a prosí ji o pomoc. Po
zhlédnutí anonymního krátkého filmu z padesátých let oslepl. V jiné části Francie komisař Sharko z
Nanterre vyšetřuje pětinásobnou vraždu. Oba případy spojuje záhadný "syndrom E".
RAGNAR Jónasson: KOMUNITA
Temný psychologický thriller islandského autora, ve kterém mladá žena rozkrývá neblahá tajemství
minulosti.
MAZÁČ Antonín: LETARGIE
Detektivní román českého spisovatele a blogera, umístěný do prostředí Karlových Varů a jeho okolí,
je příběhem bývalého policisty, nyní ovšem kriminálního reportéra Alexandra Krause, jenž se shodou
okolností dočasně vrací ke své původní profesi.
GAWLICZKOVÁ Dominika: DOMINIKA NA CESTĚ JIŽNÍ AMERIKOU
Cestopisné vyprávění o Jižní Americe mladé Dominiky Gawliczkové.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Kratochvílová B.

9. Úspěšná sezona 2021-2022 Borského klubu lyžařů Machov
V uplynulé lyžařské sezóně 2021-2022 jsme od dubna pravidelně trénovali ve čtyřech skupinách
a v rámci přípravy se účastnili různých závodů. Tentokrát jsme také mohli plnohodnotně absolvovat tři
soustředění. Letní v srpnu na Stříbrném rybníce v Hradci, podzimní v říjnu v Orlickém Záhoří a na začátku
prosince zimní na Černé hoře v Krkonoších. Bylo nám přáno a všechna tři soustředění se po všech
stránkách povedla na jedničku. Nejen, že jsme pořádně potrénovali, ale všichni byli zdraví, počasí vždy
parádní a v super partě kamarádů jsme si užili pestré tréninky.
Po roční pauze bez svazových závodů se opět konal Krajský pohár žactva lyžařů běžců a skupina
staršího žactva se zúčastnila Českého poháru v běhu na lyžích.
Do krajského poháru žactva (ročníky 2013–2007) se započítávaly dva nejlepší výsledky z pěti
podzimních krosů a tři nejlepší výsledky ze čtyř bodovaných závodů na běžkách. V KP nám startovalo
parádních 32 dětí a hned devět z nich dosáhlo na stupně vítězů v celkovém hodnocení, což je pro náš klub
rekordní počet. Ve svých kategoriích zvítězila Anna Bubeníčková a Anna Kráčmarová; na druhém místě se
umístili: František Strnad, Michaela Kráčmarová, Václav Strnad, Denisa Hrnčířová a Patrik Ducháč; třetí
místo vybojovaly Eliška Gultová a Simona Bubeníčková.
Na Českém poháru staršího žactva startovalo 9 našich závodníků (Barča, Terka, Simča, Anička,
Vendy, Eliška, Nela, Laura a David) a získali mnoho cenných zkušeností a nezapomenutelných zážitků.
Parádním a největším úspěchem byla bronzová medaile Aničky Kráčmarové z MČR ve Vrchlabí
z intervalového závodu klasicky. Další pódium pro prvních šest se podařilo Aničce vybojovat na 3. ČP

v Jablonci n. N. a pódium vybojovala také Terka Doležalová na 1. ČP ve Vimperku. V kategorii žákyň U14
obsadila Terka Doležalová konečné 13. místo, v kategorii žákyň U13 Anička Kráčmarová 8., Vendy
Šrůtková 22. a Eliška Gultová 23. V konečném pořadí MČR smíšených družstev jsme skončili na pěkném
18. místě s 282 body, přičemž body posbírali: Anička 117 b., Terka 82 b., Vendy 24 b., Eliška 20 b.
a štafeta Anička+Eliška+Terka 39 b. Celkově vyhrála Dukla Liberec, v našem kraji jsme byli po Vrchlabí,
Trutnovu a Skuhrovu čtvrtým nejlepším týmem. V ČP boduje pouze prvních 25 závodníků a je proto nutné
se umístit v první třetině startovního pole, když v některých kategoriích startuje až 80 závodníků. Velké
uznání a obdiv za své výkony sbírala Simča Bubeníčková, která za doprovodu vodiče závodí se zrakovým
omezením, a i přesto vždy dokáže porážet dost soupeřek.
Mladší žactvo ještě nesoutěží v Českém poháru, ale obdobou toho je celorepublikové finále Hledáme
nové talenty, které se letos konalo v Trutnově. Náš klub na dvoudenních závodech reprezentovali Denisa
Hrnčířová 30. a 29. místo, Vašek Strnad 21. a 19. a Patrik Ducháč 23. a 22. Startovalo okolo 60–70
závodníků v každé kategorii.
V uplynulé sezóně jsme uspořádali několik závodů. V květnu MTB Stolové hory na horských kolech.
Kategorie byly od nejmenších na odstrkovadlech až po náročné dva 35 km okruhy. Dále to byly tři
Středeční poháry (Horo Kolo vršky – výjezd na Bor, Běžecké vršky – běh na Bor, Běžkové středy –
Machovské kritérium v Dolečku). V září jsme uspořádali Borský pohár ve skoku a severské kombinaci.
V říjnu populární Borský kros, na kterém startovalo 282 běžců. V lednu jsme měli pořádat Krajský pohár
v běhu na lyžích, ale sněhové podmínky nám nepřály a závod jsme museli odložit. Nakonec jsme závod po
dohodě s ředitelem Národního parku Stolové hory uspořádali v březnu na lyžařských tratích na louce pod
Hejšovinou u Karlowa. Náš sehraný pořadatelský tým připravil parádně upravené tratě, a nakonec celý
závod proběhl bez sebemenších problémů. Od všech účastníků jsme slyšeli jen slova chvály za uspořádání
nádherných závodů. Poděkování zaslouží i hasiči z Nízké Srbské za poskytnutí auta, které jsme na Karlově
využili jako kancelář závodu a výpočetní středisko.
Důležitou složkou lyžařských závodů je servisní tým. Ten náš letos fungoval velice dobře, a tak se
„máza“ téměř vždy vydařila a zejména ke konci sezóny už byla souhra našeho servisu na hodně vysoké
úrovni.
Velkou tréninkovou skupinou jsou i nejmenší děti. V průměru jich chodí na trénink 12 - 18. Jsou ve
věku od 3 do 9 let. Snažíme se s nimi být co nejvíce venku, kdy se věnujeme atletice, koordinaci,
sportovním hrám a na podzim jsme byli 2x na výletě na kolech. Chceme vyrazit i teď na jaře. Přes zimu
jsme byli v tělocvičně, někdy i 2x týdně, kde jsme se zaměřovali hlavně na všestrannost a posilování středu
těla. Dobrá zimní sezóna umožnila i několik lyžařských tréninků, kde se děti učily sžít se s lyžemi,
trénovali rovnováhu a obratnost, jet po jedné lyži a dokonce byl i biatlon. Vše se snažíme dělat zábavnou
formou her, štafetek a soutěží.
Trochu menší tréninkovou skupinou jsou děti zaměřené na skok a severskou kombinaci. Je to dáno
náročnější disciplínou, kterou nemůže dělat každý, ale rádi přibereme další děti (holky i kluky) ve věku 4 –
7 let. S touto skupinou trénujeme 2x týdně, jak kondičně, tak i na můstku K 4metry. Celý podzim jsme
skákali za umělého osvětlení, aby všechny malé děti stihly tréninky. Starší kluci trénují až 5 x týdně, jak na
můstku, tak i běh a dynamiku.
Na podzim jsme uspořádali další ročník Borského poháru, který je součástí Českého HOP boots
poháru. Mezi nejmenšími byla Nikol Hofmanová na 3. místě, Pavel Jirásek 5, Marek Hosnedl 7 a Vítek
Hofman na 9. místě. V kategorii 11-12 let získala stříbrnou medaili Vítek Rücker.
Následovaly další závody Českého poháru, na které jsme jezdili od Krušných hor až po Beskydy. Na letním
MČR v Desné skončil Vítek Rücker na 6. místě.
V zimní sezóně jsme pro nejmenší uspořádali Silvestrovský závod ve skoku a po Novém roce
pokračovaly závody RKZ pro starší kategorie. V březnu následovalo MČR v Harrachově. Byl to pro naše
barvy vydařený závod. Zde už naskočil do závodu na můstku K 40 metrů i Adam Kubeček, který nakonec
skončil na vynikajícím 4. místě a hned za ním na 5. místě Vítek Rücker. V závodě družstvech na MČR v
Harrachově ve skoku se naši kluci umístili výborném 6. místě.
Činili se i naši odchovanci, již v barvách Dukly Liberec. Lukáš Doležal vyhrál letní MČR jak v kombinaci,
tak i ve skoku a vyhrál v kategorii dorostu i zimní MČR v severské kombinaci. Jan John byl v zimním
MČR v juniorech na 4. místě.
Nezaháleli jsme ani v činnosti rozhodčích. Daneš Raich pracoval na Mistrovství světa v letech na
lyžích ve Vikersundu jako stylový rozhodčí a Standa Jirásek ml. byl na pěti Světových pohárech v severské
kombinaci coby technický delegát.

Pravidelně jsme pro nás a širokou veřejnost upravovali lyžařské tratě v okolí Machova a Karlowa. Při
úpravách jsme najezdili jak skútrem, Polarisem, rolbou a traktorem stovky kilometrů.
První trénink na lyžích jsme absolvovali 29. listopadu na loukách u Karlowa, kde bylo od té doby bez
přerušení možné lyžovat až do začátku dubna. Je zajímavé pozorovat, jaký rozdíl dělá 300 výškových
metrů. Zatímco u Karlowa bylo možné lyžovat déle než čtyři měsíce, tak v okolí Machova necelé čtyři
týdny mezi 21. lednem a 14. únorem, ale i tak jsme byli spokojení za tuto možnost.
Děkujeme všem, kteří podporují a fandí lyžování v Machov.
Za BKL Stanislav Jirásek

10. Okénko z naší školičky
Vážení rodiče, přátelé naší školy, milé děti,
máme za sebou zápis do první třídy a také přijímací řízení na střední školy. Pomalu se nám školní
rok překlopil do poslední čtvrtiny a jednotlivé třídy se svými učiteli začínají plánovat třídní výlety.
Po dvouleté odmlce jsme se mohli opět vrátit k naší již tradiční Noci s Andersenem. Akce, která
se koná na výročí narození slavného dánského spisovatele, má za cíl podpořit dětské čtenářství.
Předchozí dva ročníky ovlivnila epidemie koronaviru, letos děti mohly zažít atmosféru společného
čtení a přenocování ve škole bez omezení. Žáci prvního stupně také již tradičně navštívili knihovnu
v Polici nad Metují. Osmý a devátý ročník v rámci předmětu Volba povolání zavítal na
rodinnou farmu Machov manželů Hubkových, kteří umožnili nahlédnout pod pokličku současnému
hospodaření také žákům 3. ročníku. Naším velkým kulinářským zážitkem se stala ochutnávka
vynikajících domácích sýrů. Děkujeme.
Závěrem bych ráda poděkovala Anežce Rückerové, která reprezentovala školu v okresním kole
Dějepisné olympiády a obsadila v silné konkurenci krásné 3. místo. Blahopřejeme.

Sepsala: Hana Lelková

Vážení rodiče, milé děti,
srdečně Vás zveme na

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2022/2023,
který se uskuteční dne 5. května 2022 od 9.00 do 12.00 hodin v mateřské
škole.
Těšíme se na vás…..
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