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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
v druhé polovině dubna bylo dokončeno přezkoumání hospodaření městyse Machov za rok 2016.
Přezkoumání provedli pracovníci oddělení kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Nejprve bylo zkontrolováno účetnictví obce, hospodaření s majetkem, dodržování různých zákonů a
vyhlášek. Rovněž bylo zkontrolováno vypořádání všech dotací získaných za uplynulý rok. Potěšitelné
určitě je, že kontrola hospodaření obce a vedení s tím souvisejících agend dopadla bez připomínek.
Poděkování v tomto směru patří nejen účetní, ale všem zaměstnancům úřadu, kteří s hospodařením
městyse a příslušnými evidencemi pracují. Závěrečný výrok z přezkoumání celoročního hospodaření
městyse tedy i letos zní: „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Stejným procesem přezkoumání hospodaření prošel i Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka,
který jsem při auditu zastupoval společně s výkonným ředitelem svazku panem Binarem a účetní
DSO. Ani zde nebyly zjištěny chyby v prověřovaných evidencích a hospodaření svazku bylo
z pohledu dodržování platné legislativy shledáno bez nedostatků.
Pokud jde o tradiční jarní divadelní představení, zajistil Městys Machov na neděli 26. března
komedii Marca Camolettiho „Když ty, tak já taky“ v nastudování divadelního souboru Divadlo
Broumov. Ochotníci z Broumova pod režijním vedením Petra Hlavatého, které jsme v Machově viděli
poprvé, předvedli výborné výkony a diváci se dle ohlasů po představení výborně bavili. Škoda jen, že
návštěvnost tentokrát ovlivnilo krásné jarní počasí, které lákalo spíše k procházkám a na zahrádky, než
do divadla a tak přišlo pouze 74 diváků.
Když už je řeč o místní kultuře, myslím si, že veliké poděkování patří i členům místní organizace
zahrádkářů, kteří zorganizovali na přelomu března a dubna krásnou jarní výstavu na sále restaurace „U
Lidmanů“ ve Lhotě. Sešlo se zde mnoho exponátů, z nichž bylo některé možno zakoupit a jiné bylo
možno pouze obdivovat. Všechny vystavené výrobky či dekorace však svědčí o tom, že mezi námi
žije spousta šikovných lidí, kteří se vůbec nemusí bát své výrobky takto veřejně prezentovat.
V úterý 18. dubna zajistil městys Machov pro žáky místní školy exkurzi v provozovně firmy
Marius Pedersen v Rychnovku u Jaroměře. Žáci si mohli prohlédnout, jak se třídí různé druhy odpadů
a dozvědět se spoustu informací k jejich dalšímu využití. Doufám, že pro mnoho z nich bude tato
zkušenost impulsem k třídění odpadů ve svém dalším životě. Zároveň je škoda, že takovou exkurzi
nejde zajistit pro všechny občany, protože mnozí z nich by se třeba k problematice likvidace odpadů
stavěli jinak, než doposud.
Pokud jde o letošní stavební akce z rozpočtu městyse, hned na jaře se rozběhly dvě z nich.
V pondělí 3. dubna došlo k oficiálnímu předání staveniště ČOV Machov dodavatelské firmě VODA
CZ, pro níž bude stavební práce na budování předčištění splaškových vod zajišťovat subdodavatelská
firma Stavir z Mladých Buků u Trutnova. Nyní probíhají poslední přípravné práce a vlastní zemní
práce včetně rekonstrukce technologie ČOV by měly být hotovy do konce června 2017.
Další akcí, která v současné době probíhá, je dokončení úprav místní komunikace od náměstí
směrem ke Kukuldě po budování splaškové kanalizace (stoka E3). Dochází zde ke zrušení zeleného
pásu mezi vozovkou a chodníkem a tím i k rozšíření vozovky tak, aby zde byl možný provoz i v těch
případech, kdy zde majitelé rodinných domků mají zaparkovaná svá vozidla u krajnice. Rovněž
dochází k rekonstrukci přejezdového příčného kanálu v dolní části uvedené komunikace a následně
k celoplošnému vyasfaltování ulice.
Závěrem ještě pár slov k připravované rekonstrukci krajských komunikací po Machově. K této
hojně diskutované záležitosti jsme obdrželi informaci Ing. Jiřího Koutníka – technicko-obchodního
náměstka SÚS KHK k termínu začátku rekonstrukcí krajských komunikací III/30315 a III/30317
Bezděkov nad Metují - Machov - Machovská Lhota - státní hranice a III/3025 Broumov - Božanov,
ze které zde cituji: "Dle jednání na Královéhradeckém kraji Vás informuji, že výzva k zahájení prací
nebude podepsána, pokud kraj neobdrží Rozhodnutí o dotaci. Dne 29. 3. byly na monitorovacím
výboru potvrzeny všechny 3 žádosti Královéhradeckého kraje k financování, ale finální Rozhodnutí
se očekává až v červenci. Žádosti Orlické hory a Broumovsko jsou podmíněny doložením souladu
technických parametrů silnice s národními předpisy, případně výjimkami z polské strany…. Dle
dnešního jednání budou stavby zahájeny v termínu červenec 2017." Jakmile budu mít další informace
k uvedené akci, zveřejním je ve zpravodaji i na našich webových stránkách www.machov-obec.cz.

2. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 3. 2017 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.081 obyvatel. V průběhu dubna: - se přihlásil 1 občan,
- se odhlásil 1 občan,
- zemřel
1 občan.

Společenská kronika
V měsíci dubnu 2017 oslavila významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Jiřina
Šebestová z Nízké Srbské – dožila se 85 let. Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let.

3. Kulturní a sportovní akce
Duben: 30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic – pořádá SDH Nízká Srbská od 18 hod.
na hřišti v N. Srbské, hudba, občerstvení
Květen: 29.4. - 3.5. – Výstava květů na zámku Ksiaž u Walbrzychu
1.5. – Koncert Jaroslava Svěceného – Dřevník Broumov, 18 hod.
1.5. – Máj – český film F.A.Brabce, kino Police n.M. od 20 hod.
4.5. – Heidi děvčátko z hor – kino pro děti - Police n. Met. od 17,30 hod.
4.5. – Degustace českých čokolád s přednáškou, Sál J. Čapka v Hronově v 18 hod.
6.5. – Jiří Schmitzer v Edenu – klub Eden v Broumově, 19 hod.
7.5. – Soutěž mladých hasičů – hřiště Nízká Srbská v 9,00 hod.
9.5. – Boj – dánský film, kino Police n. M. od 20 hod.
12.5. – Vdelli – koncert v klubu Eden v Broumově od 20 hod.
14.5. – Závody horských kol – pořádá BKL Machov
14.5. – Taneční odpoledne v Kulturním domě Střelnice v Broumově od 14 hod.
12. – 14.5. – oslavy 5 let od založení Muzea papírových modelů v Polici n. Met.
19.5. – koncert Energit + křest alba – klub Eden Broumov ve 20 hod.
20.5. – Koncert Jožky Černého – Kulturní sál Střelnice Broumov od 17 hod.
23.5. – Kubo a kouzelný meč – kino pro děti v Polici n. Met. od 17,30 hod.
27.5. – Květnový koncert Police Symphony Orchestra ve Vambeřicích v 16,30 hod.
30.5. – 6 NaChodníku – koncert v Kolárově divadle v Polici n.M. v 19,30 hod.
Červen: 3.6. – Dětské odpoledne v areálu „Na Kopci“ v Machově – pořádá SDH M. Lhota

4. Stomatologická pohotovost v květnu 2017
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci květnu 2017 – vždy v době
od 9,00. do 11,00 hod.:
1.5.
MUDr. Růžička ml., Poliklinika Broumov
603 479 132
6.5.
MUDr. Pastelák , Sadová 44, Broumov
775 717 666
7.5.
MDDr. Houštěk, ordinace Machov čp. 119
602 333 466
8.5.
MUDr. Neoral, ZS Police n. Met.
602 333 452
13. - 14.5.
MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police n.M. 602 304 594
20. - 21.5.
MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387, Police n.M. 602 304 594
27. – 28.5.
MUDr. Ogriščenko, ZS VEBA Olivětín 66
491 502 425

5. Informace z SDH Nízká Srbská
Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská si dovoluje pozvat širokou veřejnost do Nízké Srbské
na následující akce:

Stavění máje s pálením čarodějnic, které se koná 30. 4. 2016
Program :
- 18:00 hod. - začne tradiční stavění máje na hřišti u has. zbrojnice. Po upevnění koruny májky,
upevnění hada, usazení a ozdobení věnců dojde k ručnímu postavení a usazení májky.
- 18:30 hod. - sraz dětí i rodičů do průvodu pod Hubkovými (odbočka na Doly, Bělý). Dětem
doporučujeme, aby si přinesly lampióny a mohou přijít v maskách. Průvod pak po zadních cestách
ponese čarodějnici k hasičské zbrojnici, kde bude čarodějnice umístěna na vrchol hranice a následně
upálena. Po příchodu děti ještě uvidí závěrečné stavění a ukotvování májky.
Jako každý rok je připraven vyhřívaný stan, občerstvení i dřevo na táboráčky na opékání buřtů.
Proto si nezapomeňte přinést buřty a klacky na opékání. Zahraje živá country hudba. Přítomné opět
prosíme o pomoc při tradičním stavění máje.
Věříme, že si tuto noc přijdete k nám užít s celými rodinami.

Soutěž „O pohár starosty SDH“
Dále si Vás dovolujeme pozvat k hasičské zbrojnici v Nízké Srbské v neděli 7. května 2017 od
9:00 hod. na dětskou soutěž v požárním sportu.
Přijďte si zpříjemnit nedělní den a povzbudit naší mládež v soutěžích: - štafeta dvojic
- štafeta 4 x 60m
- požární útok
Soutěže se pravidelně účastní okolo 60 družstev mladých hasičů. Občerstvení zajištěno. Věříme,
že se bude na co dívat a že tento den s mladými hasiči příjemně strávíte.
Všechny informace o připravovaných akcích najdete v aktuálním znění na našich internetových
stránkách www.sdhns.estranky.cz.
Připravujeme :
3. 6. 2017 – rocková zábava se skupinou BLADEX

6. BKL Machov – zpráva za sezonu 2016-2017
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností našeho klubu v sezoně 2016-2017 jako
takovou a také se sportovními výsledky našich svěřenců, které byly letos na historickém vrcholu. Z investičních
akcí se nám podařilo rozjet práce na zasněžování běžeckého okruhu na Hůrce. Podařilo se nám sehnat peníze na
nákup tlakového čerpadla (60 tis.Kč) a elektrorozvaděče (35 tis. Kč) a ČEZ nám povýšil příkon. Také jsme
zahájili práce na rekonstrukci skokanského můstku K 38m. Hmotu jsme na podzim přivezli z Rakouska.
Zakoupenu máme už i tlumící podložku na celý dopad a záchytné sítě na hmotu. V jarních měsících zahájíme
pokládku. V přístavbě buňky v Dolečku jsme vybudovali pěknou novou podlahu. Velký dík patří hlavně Jindrovi
Hubkovi. Podařilo se nám získat finance na kvalitní materiál, jak lyže, tak i vosky a další vybavení. Borský klub
lyžařů v této sezoně organizoval několik závodů a akcí v rámci České republiky a Královéhradeckého kraje a
jeho trenéři intenzivně trénovali s našimi nejmenšími. Uspořádali jsme mezinárodní MTB závod horských kol,
Struhadlo s Posledním mazáním, Letní Borský pohár ve skoku a severské kombinaci žactva, Borský kros, který
opět byl součástí ČUS-sportuj s námi, okresní přebor vesnických TJ v běhu na lyžích, krajský pohárový závod
v běhu na lyžích, Středeční pohár v běhu na lyžích, Středeční pohár v běhu do vrchu, středeční Horokolovršky a
dětský běh při pochodních. Všechno to jsou závody pro širokou veřejnost a zúčastnilo se jich 980 závodníků,
převážně z řad mládeže. K tomu navazuje i stabilizace rozhodcovského sboru, který opět zvládal všechny závody
na výbornou. Podařilo se nám přitáhnout k rozhodcování další schopné mladé lidi.Na podzim jsme na základě
výsledků obdrželi od úseku severské kombinace statut Sportovního střediska. V současné době jednáme o statutu
i s úsekem běhu. V letošním roce jsme upravovali asi nejvíce kilometrů tratí v historii. Okruh z Machova na

Lhotu, Řeřišné, Pasterku, Karlów a zpět. Dále z Machova pod Homoli do Nouzína. Další okruh z Machova přes
Bor a také na Závrchy a Končiny. Přes dva měsíce jsme udržovali i tratě osvětleného okruhu v Dolečku. Dlouhé
tratě upravoval skútrem Jirka Dostál. Nejvíce práce s tratěmi bylo před krajskými závody. Týden před nimi při
okresním přeboru vesnických TJ celá trať deštěm změkla a následně se z ní do rána stala ledová hora. Pomohl až
Viktor Doležal se svojí technikou. Přes tři hodiny jezdil Milan Řehůřek s traktorem a bránami a rozrušoval
ledovou vrstvu. Nakonec se vše podařilo a závody proběhly za regulérních podmínek. Po dlouhé době jsme také
mohli upravit skokanský můstek K 19m a zahájit skokanskou přípravu. Na výsledcích našich kombiňáků to v
letošní sezoně bylo znát. Dvakrát byl ale trénink přerušen díky nevychovaným spoluobčanům, kteří nám dopad a
nájezd kompletně rozdupali. Stráně v okolí jsou pro sáňkování jak stvořené, ale můstky lákají. Oprava
představovala další hodiny dost těžké práce. Pro dalších pět let si dva členové klubu obnovili nejvyšší
rozhodcovskou třídu-rozhodčí specialista a v letošním roce by se měl Standa Jirásek nejml. zúčastnit zkoušek na
mezinárodního technického delegáta v německém Oberwiesenthalu. Další náš člen, Daneš Raich, měl tu čest
v letošní sezóně stylovat první dva závody na slavném skokanském Turné čtyř můstků a potom i na světové
Universiádě v Almaty. Díky našim iniciativám byl náš klub i Městys Machov dvakrát propagován v Českém
rozhlase i v České televizi. Stanislav Jirásek nejstarší byl oceněn na úřadu Královéhradeckého kraje Zlatou
korunou Královéhradeckého kraje pro rok 2016. Je to v pořadí již druhý oceněný dobrovolný pracovník z řad
našeho klubu.
Zpráva z úseku běžeckého lyžování.
Sezonu 2016/2017 jsme zahájili srpnovým týdenním (15. – 19. 8. 2016) soustředěním na Stříbrném rybníku
v Hradci Králové, kam odjelo celkem 13 dětí a 4 trenéři. Věnovali jsme se převážně jízdě na kolcích a
kolečkových bruslích. Po návratu do Machova jsme pokračovali v trénincích 2 x v týdnu – v pondělí a ve
čtvrtek. V pondělí jsme jezdili, pokud to počasí dovolilo, na kolce a kolečkové brusle na Velké Petrovice nebo
na cyklostezku do Velkého Poříčí. Absolvovali jsme i několik výletů na kolech po okolí. Ve čtvrtek jsme se
věnovali běhu. Děti si oblíbily zdolávání okolních stolových hor, takže jsme postupně zdolali indiánským během
Bor, Hejšovinu, Ostaš nebo Fort Karola a Bílé Skály v Polsku.
Na podzim začal čas přespolních pohárových závodů KHK.
Zúčastnili jsme se všech závodů s výbornými výsledky. Zde jsou pódiová umístění: Laura Bejšovcová byla
1x první a 1x třetí, Pavlína Bejšovcová 2x třetí, Václav Strnad 2x druhý, Jaroslav Scholz 1x první, Tereza
Doležalová - 1x druhá, Ema Ducháčová 3x třetí, Jan John 1x první, Natálka Plná 2x druhá a 1x třetí.
V době podzimních prázdnin (27. 10. – 29. 10. 2016) jsme vyjeli ladit formu před běžkařskou sezonou do
Orlického Záhoří na chatu Bedřichovka. Najíždění kilometrů na kolečkových lyžích a bruslích v polské Lasowce
a v Orlickém Záhoří se poctivě věnovalo 12 dívek a 2 chlapci. 10. listopadu jsme vyrazili na první sníh na
ledovec Scharfenberg (rozumějte Karlów) v počtu dvaceti nadšených lyžníků.
Opět jsme poctivě trénovali 2 x v týdnu a před Vánocemi od 3. do 10. prosince jsme vyslali 11 dětí na
výcvikový tábor lyžařů Královéhradeckého kraje na Černou boudu na Černé hoře, kde děti trénovala bývalá
reprezentantka Martina Chrástková.
Zimní sezona odstartovala 17. prosince 2016 na Horních Mísečkách Velkou cenou Jilemnice.
V konkurenci z celé ČR jsme uspěli: Vendy Šrůtková (16.), Barča Šrůtková (19.), Ema Ducháčová (9.),
Lukáš Doležal (7.), Naty Plná (13.), Anička Dostálová (38), David Šrůtek (11.) a Michal Ducháč (16.).
Zimní část pohárových závodů KHK odstartoval závod v Deštném v O. h. 30. prosince 2016. Závody
potom za naší účasti pokračovaly až do poloviny března. Zde jsou pódiová umístění našich závodníků: Laura
Bejšovcová 3x druhá a 1x třetí, Ema Ducháčová 3x první, Vendy Šrůtková 1x druhá, Jenda John 4x první, Lukáš
Doležal 1x druhý, Natálka Plná 2x druhá a 2x třetí.
Celkové výsledky poháru KHK lyžařů běžců v sezoně 2016/2017 jsou tedy následující: žákyně 2008:
Veronika Dostálová 5. místo, žákyně 2006: Ema Ducháčová 1. místo, žáci 2005: Jan John 1. místo, žákyně 2004:
Natálie Plná 2. místo, Vendula Kubečková 10. místo. Český pohár žactva: 21. – 22. ledna 2017 -Vysoké nad
Jizerou: Natálka Plná – 12. místo ski cross i v závodě klasicky 17. – 19. 2. 2017 - Nové Město na Moravě,
zároveň žákovské MČR. Ve sprintu volnou technikou skončila Natálka Plná na 23. místě a v intervalovém
závodě klasicky (2 x 1,5 km) 27.
Posledním závodem Českého poháru žactva a finále závodů „Hledáme nové talenty“ byly závody 4. – 5. 3.
2017 v Jablonci nad Nisou. Intervalový závod klasicky. Ema Ducháčová vybojovala krásné 3. místo z 50
závodnic. V mladších žácích 2005 Jenda John také 3. místo z 59 závodníků. V obratnostním závodě Ema 12.
místo, Lukáš a Jenda se blýskli 4. místy a Naty dojela na 14. místě. BKL Machov obsadil v soutěži družstev
krásné 10. místo z 32. lyžařských klubů z celé České republiky. Porazili jsme i Trutnov a Nové Město na
Moravě! Mimo hlavních závodů se v zimě několik děti účastní běžkových střed, které čítají 5 závodů.
V celkovém pořadí v nejmladším žactvu do 10 let obsadila 4. místo Vendulka Šrůtková, 5. místo Barča

Šrůtková. V žákyních 11 – 14 let vyhrála Vendy Kubečková a 4. místo obsadila Natálka Plná. V žácích 11 – 14
let bral 5. místo Lukáš Doležal. V mužích dominoval David Šrůtek.
U dětí velmi oblíbený BĚH PŘI POCHODNÍCH jsme letos zařadili den před pololetními prázdninami a to
3. února 2017. Díky výborným sněhovým podmínkám jsme ho mohli uspořádat v Dolečku a zúčastnilo se ho 24
dětí, které si na konci opekly buřty.
Náš klub se pravidelně zúčastňuje závodů vesnických TJ okresu Náchod. Na podzim se účastníme již
zmíněného přespolního běhu v Mezilesí (od těch nejmenších dětí až po dospělé) i duatlonu v Olešnici, kde si
děti vyzkouší jízdu na kole a běh. Dále je to okresní finále v plavání v náchodském bazénu. V zimě náš oddíl
pořádá závody vesnických TJ v běhu na lyžích, kde pravidelně obsazujeme snad všechna místa na stupních
vítězů od batolat až po dospělé. Dále sbíráme body v zimním pětiboji v Náchodě na Plhově, gymnastickém
čtyřboji v Novém Městě nad Met. a v atletice na Hamrech v Náchodě. BKL tak pravidelně obsazuje 5. nebo 6.
místo v celkovém pořadí všech vesnických TJ okresu Náchod. Dospělí závodníci – David Šrůtek a Michal
Ducháč přes zimu také nezaháleli a vozili z pohárových závodů KHK i dálkových běhů skvělé pódiové výsledky
Zpráva o sportovní činnosti úseku severské kombinace.
V letní sezoně jsme trénovali převážně doma a na republikové závody jsme vyjeli o den dříve, abychom
mohli potrénovat. Jenda John se na letních republikových závodech Českého poháru umístil 2x první, 1x třetí,
Lukáš Doležal 1x druhý, 1x čtvrtý a 1x sedmý. Na MČR v Novém Městě na Moravě startoval jen Jenda,
protože se Lukáš týden před závody zranil. Jenda v běhu opět zabojoval a z jedenáctého místa po skoku doběhl
na 4. místě.
Letošní zima byla konečně štědrá a tak jsme mohli po dlouhých letech využívat i náš můstek K 19m. A bylo
to na skokanském projevu znát.
První závod Českého poháru se konal 14. 1. 2017 v Desné. Jenda zajel nejlepší čas a vyhrál. Lukáš jel také
výborně, i když je o rok mladší, a v cíli skončil na čtvrtém místě.
21. 1. 2017 zavítali kombiňáci do Lučan, kde nám vyšla i skokanská část. Na K 30 m Jenda skočil 31,5m,
pouhý metr za nejdelším skokem a Lukáš metry dva. Do běhu Jenda vybíhal se ztrátou 13 sec a Lukáš 19 sec.
Jenda opět vyhrál a Lukáš skončil na 2. místě. V sobotu 28. 1. 2017 pokračoval seriál závodů Českého poháru
v Harrachově. Skokanská část závodu se uskutečnila hned po jednom zkušebním kole a Lukáš v ní obsadil 8 a
Jenda 10. místo. Oba se ztrátou dvou metrů na vedoucího závodníka po skoku - Filipa Křenka z Rožnova. Běh
byl opět v režii našich kombiňáků. Jenda se propracoval z desáté pozice na 1. místo. Lukáš z osmého místa po
skoku doběhl na bronzovou pozici.
V sobotu 4. 2. 2017 pokračoval seriál závodů Českého poháru v severské kombinaci opět v Desné v
Jizerských horách. Lukáš ve skoku obsadil 4 a Jenda 9. místo. V odpoledním běhu se Jenda postupně
propracoval z deváté pozice na 1. místo a v cíli měl náskok 9 sekund na druhého Lukáše.
V sobotu 11. 2. se kluci zúčastnili dalšího závodu v Lomnici nad Popelkou. Vítězství tentokrát zůstalo
v Lomnici zásluhou Dominika Bláhy. Jenda John po horším skoku skončil na druhém místě se ztrátou 6,8
sekund a o deset sekund za ním skončil třetí Lukáš.
Začátkem března jsme se intenzivně připravovali na vrchol sezony - Mistrovství ČR v Harrachově.
O jarních prázdninách jsme sem jeli skákat na dva dny a týden před MČR na jeden den.
Mistrem ČR v severské kombinaci žáků 11-12 let se stal Lukáš Doležal a vicemistrem Jenda John.
K tomu ještě přidali další skvělý úspěch v HOP-Českém poháru 2017. Celkově vyhrál Jenda John a Lukáš
Doležal obsadil třetí místo! V pátek dopoledne měl začít skokanský závod, ale stopa přes noc nevymrzla, tak
se sypal salmiak. Ve zkušebním kole to jelo prvním pěti klukům a pak se stopa zpomalovala až se místo 40m
skákalo jen 24m. Jury závod odpískala a šlo se nejdřív běžet. Do běžecké stopy vybíhali závodníci netypicky od
nejslabšího po nejlepšího po 20 vteřinách. Naši kluci jich předjeli 16 a ztratili při tom mnoho vteřin. Přesto z
toho byl nejrychlejší čas pro Lukáše a druhý pro Jendu. Čekalo se to v obráceném pořadí, ale Jenda je silový
běžec a v tom oraništi se bořil víc než ostatní. Lukáš jel stylově perfektně a po právu běh vyhrál. Druhý den
dopoledne se skákalo a Lukáš i Jenda obhájili svoje pozice z běhu a byl z toho historický úspěch machovského
lyžování! V Mistrovství ČR ve skoku, které se uskutečnilo po skoku do kombinace se umístil Lukáš na krásném
8. místě a Jenda skončil (trochu bez šťávy) na 17. místě. V neděli kluci dobře zaskákali v družstvech a skončili
ve skokanské soutěži Mistrovství ČR dvoučlenných družstev na 5. místě z 12 týmů!
Zveme proto do svých řad další děti jak pro běh, tak i pro skok a kombinaci. V poslední době si děvčata v Česku,
ale i po celém světě oblíbila skok na lyžích a již mají svoje MS a ZOH. Zájem o tento sport každým dnem roste.
Za celý klub bych touto cestou chtěl poděkovat jak našim sportovcům, kteří velice úspěšně propagovali náš klub
i Machov jako takový, také všem dobrovolníkům, trenérům, rozhodčím a rodičům za pomoc, bez které by
v tomto velkém objemu pracovat s dětmi nešlo. Poděkování patří Městysu Machov a dalším sponzorům, bez
kterých by nebyl kvalitní materiál a možnosti přípravy. Jak všichni vidíte, rozsah činností našeho klubu je
značný a časově velice náročný, ale v tomto trendu bychom chtěli nadále pokračovat. Všem moc díky!
Za Borský klub lyžařů Machov z.s. Stanislav Jirásek - předseda klubu

7. Informace ze ZŠ a MŠ Machov
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Machov se uskutečnil 18. 4. 2017. K zápisu přišlo 9 dětí. Rodiče dvou
dětí požádali o odklad školní docházky. Do 1. ročníku bylo přijato šest dětí, o přijetí jednoho žáka
rozhodne Pedagogicko-psychologická poradna v Náchodě. Předpokládáme, že do 1. ročníku nastoupí
v září sedm žáků.
Pozvánka na besídku ke Dni matek
Vážení přátelé, žáci a učitelé ZŠ a MŠ Machov Vás srdečně zvou na besídku ke Dni matek, která
se uskuteční v pátek 12. května 2017 od 16 hodin v Obecním domě v Machově. Pod vedením pana
Pavla Kubečka si pro vás žáci nacvičili pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Text napsala a hudbu
složila slečna Adéla Kubečková. Na programu spolupracovaly Mgr. Michaela Neuschlová Čápová,
Mgr. Helena Martincová a Blanka Plná.
Přijďte, uvidíte a uslyšíte! Bude to stát za to! Mnozí z vás jste jistě viděli představení Sněhová
královna, jehož autorkou je také Adéla Kubečková.
Poděkování za spolupráci při sběru starého papíru
Žáci a učitelé ZŠ Machov děkují všem spoluobčanům, kteří odevzdali starý papír do vchodu
sboru CČSH. Přestože jsme letos sebrali sběru skoro o polovinu méně než na podzim, použijeme
výtěžek jako příspěvek na školní výlety všech žáků a dětí školy.
Poděkování městysi Machov
Žáci a učitelé ZŠ Machov děkují členům Zastupitelstva městyse Machov za zajištění
a financování exkurze do sběrného dvora firmy Marius Pedersen v Rychnovku. Exkurse byla
vhodným doplněním učiva ekologické výchovy.
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